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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-02-13 kl. 09:00-14:30

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande) §§33-68
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande) §§33-51, §§53-68
Susanne Jönsson (S) §§33-68
Shaip Morina (S) §§33-68
Mårten Espmarker (MP) §§33-61, §§63-68
Mikael Andersson (V) §§33-68
Darko Simic (M) §§33-68
Per Göran Wiberg (M) §§33-68
Mats Brogren (M) §§33-68
Anders Olin (SD) §§33-52, §§55-56, §§58-68
Jenny Österlind (S) §§33-68 ersätter Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Jonas Michanek (S) §§33-68 ersätter José Luis Muñoz Pastene (S)
Jens Kindt (MP) §62 ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv
Bengt Svensson (C) §52 ersätter Martin Molin (C) (2:e vice ordförande) pga
jäv
Bo Stefan Claesson (SD) §§33-68 ersätter Åsa Ahnfeldt (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD) §§53-54, §57 ersätter Anders Olin (SD)
pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Akeel Abdul-Amir (S) §§33-68
Jens Kindt (MP) §§33-52, §§55-56, §§58-61, §§63-68
Sara Andersson (V) §§33-68
Susanne Ydstedt (M) §§33-67
Peter Ahlström (M) §§33-68
Petra Lundgren (M) §33
Bengt Svensson (C) §§33-51, §§53-68
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD) §§33-52, §§55-56, §§58-68

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör) §§33-68
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen) §§33-68
Anna Tullberg (HR-chef) §§33-68
Anna Westberg (stadsjurist) §§33-68
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef, planavdelningen) §33
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef, planavdelningen) §33
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen) §§33-68
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen) §§33-68
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen) §§33-68
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen) §§33-68

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 52
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Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen) §§33-68
Johanna Perlau (enhetschef, planavdelningen) §33
Kristina Andersson (nämndsekreterare) §§33-68
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen) §§33-68
Thomas Brunk (strateg) §33
Charlotte Fingal (miljöhandläggare) §33
Jonas Standar (trafikplanerare) §33
Lars Böhme (landskapsarkitekt) §33
Kenneth Fryklander (trafikplanerare) §33
Ulrika Signal (planarkitekt) §33
Annika Arvidsson (planarkitekt) §33
Ivan Gallardo (planarkitekt) §33
Ingela Ljungdell (bygglovsarkitekt) §33
Daniel Svanfelt (enhetschef, strategiavdelningen) §33
Sebastian Nyberg (teknisk assistent) §33
Margareta Truding (teknisk assistent) §33
Simon Chrisander (Kommunalråd) §33
Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 52

Justeringen

2020-02-24

Protokollet omfattar

§§33-69
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kvarter Skjutskontoret
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Ingripande angående föreläggande att ta bort upplag, plank, byggbodar,
containrar och tillbyggnader på fastigheten Bunkeflostrand 10:9
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om Kalkbrottet, STK-2019-1486
Remiss från kommunstyrelsen - Samråd för ombyggnad av E6 kapacitet tpl
Vellinge - tpl Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo, STK-2019-1713
Remiss från kommunstyrelsen - Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm, STK-2018-96
Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048), STK-2017-1609
Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp 6051)
Detaljplan för fastigheten Teknikern 1 i Gröndal i Malmö (Dp 5701)
Detaljplan för del av fastigheten Lien 3 i Solbacken i Malmö (Dp 5702)
Detaljplan för fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp
5703)
Ändring av detaljplan för fastigheten Knastret 1 i Kristineberg i Malmö (ÄDp
5698)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Spiran 1 och 2 i Annetorp i Malmö (ÄDp
5699)
Detaljplan för fastigheten Bilen 8 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5110)
Nybyggnad av lagerbyggnad inom fastigheten FÅRABÄCK 180:25
Nybyggnad av uterum samt installation av braskamin på fastigheten
ÄNGSLYCKAN 1
Tillbyggnad av uterum samt rivning av uterum på fastigheten FLYGPLANET 78
Nybyggnad av kontor, gym, restaurang, butik, parkeringsplatser, underjordiskt
garage samt solenergianläggning på fastigheten SJUSTJÄRNAN 1
Ändrad verksamhet från kontor till bostad inom fastigheten MASUGNEN 7
Utredning angående tillbyggnad ej i enlighet med beviljat bygglov, uppförande av
skärmtak samt inredning av ytterligare bostad inom fastigheten
JÄGMÄSTAREN 3
Utredning om uppförande av plank, anordnande av vattenförsörjning samt
rivning och nybyggnad av fritidshus inom fastigheten BUNKEFLOSTRAND
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§66
§67
§68
§69

4:70
Utredning om plank inom ALMEN 19
Utredning om ändring av verkstad och lager till samlingslokal inom fastigheten
ÄRAN 12
Utredning ang. fasadändring (foliering) inom fastigheten SAGA 1
Workshop 2 april 2020
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§

33

Genomgång och föredragning av ärenden
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§

34

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-1252
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt
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§

35

Anmälan om beslut, domar och laga kraft

SBN-2019-1253
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag



Beslut, domar och laga kraft
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§

36

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-02-13.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunfullmäktige - § 260 Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP
2037), antagande av översiktsplan, STK-2019-614, SBN-2014-379
2. Beslut från kommunfullmäktige - § 255 Attestreglemente för Malmö stad, STK2019-1345, SBN-2020-46
3. Beslut från kommunfullmäktige - § 259 Återrapportering Uppdrag budget 2018 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande
arbete, STK-2019-1245, SBN-2020-67
4. Beslut från kommunfullmäktige - § 271 Redovisning av motioner som i sak
bifallits men ännu inte åtgärdats (2019), STK-2019-317, SBN-2015-1070
5. Beslut från kommunfullmäktige - § 276 Motion av Anders Olin (SD) om
laddinfrastruktur, STK-2019-819, SBN-2019-552
6. Beslut från kommunstyrelsen - § 13 Tillämpningsanvisningar för attestreglemente
för Malmö stad, STK-2019-1346, SBN-2020-74
7. Beslut från kommunstyrelsen - § 18 Rapport - Flyttkedjeanalys för nybyggnation i
Malmö, STK-2019-1537, SBN-2020-76
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§

37

Nordic City Network

Sammanfattning

Informationen ges av strateg Thomas Brunk.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

38

Miljöbyggprogram SYD - uppföljning 2019

SBN-2020-112
Sammanfattning

Informationen ges av miljöhandläggare Charlotte Fingal.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Miljöbyggprogram Syd - uppföljning 2019
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§

39

Information om Storstadspaketet

Sammanfattning

Informationen ges av trafikplanerare Jonas Standar.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

40

Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn - fördjupning
av Översiktsplan för Malmö

Sammanfattning

Informationen ges av landskapsarkitekt Lars Böhme och trafikplanerare Kenneth Fryklander.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

41

Bygglovsverksamheten 2019

Sammanfattning

Informationen ges av enhetschef Tina Weberg.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

42

Antagande kvartersnamn Dp 5557 och Dp 5533 - kvarter
Badringen m fl. och kvarter Skjutskontoret

SBN-2020-78
Sammanfattning

Antagande av förslag på kvartersindelning och kvartersnamn i Dp 5557 och Dp 5533.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget på ändring av nya och ändrade kvartersnamn i Dp
5557 och Dp 5533.
Beslutet skickas till

Kommunala lantmäterimyndigheten
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Antagande kvartersnamn SBN 20200213
Kvarter Badringen mfl
Kvarter Skjutskontoret
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§

43

Årsanalys 2019

SBN-2019-1223
Sammanfattning

Skrivelsen innehåller stadsbyggnadsnämndens redovisning av årsanalys 2019. Årsanalysen är
årets sista uppföljningsrapport och är en del av materialet till grund för Malmö stads
årsredovisning.
Ärendet inleds med information som ges av avdelningschef Göran Blomé.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Årsanalys 2019.
Reservationer och särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 43a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in ett särskilt yttrande § 43b.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Årsanalys 2019
Rapport SBN 200213 Årsanalys 2019

Bilaga § 43a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Ärende: Årsanalys 2019
SBN-2019-1223
För en god och hållbar arbetsmiljö på Stadsbyggnadskontoret
Vänsterpartiet ser mycket positivt på att Stadsbyggnadskontoret hade en hög måluppfyllelse
under 2019. Vi har ett högt förtroende för förvaltningen och ser att tjänstepersonerna besitter
en god och viktig kompetens i arbetet för att uppfylla de mål och åtaganden som
Kommunfullmäktige, nämnden och förvaltningen har antagit.
Inför kommande verksamhetsår vill Vänsterpartiet dock även poängtera vikten av att
fortsätta följa upp arbetsmiljön på Stadsbyggnadskontoret. Under år 2019 infördes en
reduktionslagstiftning av bygglovsavgiften om beslut inte fastställs inom tidsfristen, vilket
medförde omfattande effektiviseringar av handläggningsrutiner och bevakningssystem på
Stadsbyggnadskontoret. Samtidigt är det flera vakanser som inte tillsatts i besparingssyften.
Den totala sjukfrånvaron under 2019 var 3,8 %, vilket gör att nämndsmålet om att inte
sjukfrånvaron inte skulle vara högre än 4 % är uppfylld. Vi kan dock se att sjukskrivningarna
för kvinnor ligger på 4,2 % medan sjukskrivningarna för männen ligger på 3 %. Att kvinnors
sjukfrånvaro är högre än mäns är i linje med hur det i övrigt ser ut i samhället, men inte
desto mindre viktigt att följa upp.
Även om den totala sjukfrånvaron inte överstiger det mål som nämnden satt har det framgått
av den medarbetarenkät som gjordes under hösten 2019 att flera medarbetare känner sig
stressade på ett sätt som påverkar dem negativt på jobbet och i privatlivet. Detta har även
lyfts fram av facket i vår kontakt med dem.
Självklart är en hög måluppfyllelse viktigt, inte minst för de medborgare och andra aktörer
som snabbt får sina beslut, men en hög handläggnings- och beslutstakt får inte heller gå ut
över arbetsmiljön.
För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 43b
17

Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-02-13
Ärende: SBN 2019-1223 Årsanalys.

I Årsanalysen går att utläsa det faktum att i december 2019 var 130 st kvinnor och 83 st män
tillsvidareanställda. Mellan år 2010-2014 var andelen män en klar majoritet på
Stadsbyggnadskontoret vilket vid denna tidpunkt ansågs vara ett stort problem som diskuterades
mycket och ofta i nämnden.
Vi vill belysa denna fråga igen då vi kan utläsa ett en klar majoritet av kontorets anställda är
kvinnor och ur ett jämställdhetsperspektiv vill vi lyfta frågan, om man nu tar jämställdhet på
allvar eller om det endast är en fråga som berör kvinnor och HBTQ personer.
Vi kan se hur arbetsgivare faller i samhällsfällan som kvinnorörelser och HBTQ rörelser driver och
arbetsgivare oftast hoppar på för att inte ifrågasättas och där sunt förnuft helt glöms bort.
Detta kan vara värt att ha i beaktan när nästa vänstervåg sveper över vår stad och kontoret åter
står redo att följa dess pådrivare.

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)
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§

44

Uppföljning av intern kontroll 2019

SBN-2019-1226
Sammanfattning

Ärendet innehåller skrivelsen uppföljning intern kontroll 2019 samt bilagan Gemensamma
kriterier för utvärdering av intern kontroll i Malmö stad. Resultaten av årets granskningar
inom den interna kontrollen rapporteras till stadsbyggnadsnämnden vid halvåret och helåret.
När granskning av intern kontroll är utförd ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till
förbättringsåtgärder från den som utfört granskningen i samarbete med verksamhetsansvarig.
Den interna kontrollen ska fungera som en integrerad del i de olika verksamhets- och
ekonomiprocesserna och förvaltningen ska arbeta med löpande direktåtgärder då behov
uppstår.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Uppföljning intern kontroll 2019.
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner bilagan Gemensamma kriterier för utvärdering av
intern kontroll i Malmö stad.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Uppföljning av intern kontroll 2019
Rapport SBN 200213 Uppföljning intern kontroll 2019
Bilaga SBN 200213 Gemensamma kriterier- bilaga rev 2017-11-09

19

§

45

Intern kontrollplan 2020

SBN-2019-1225
Sammanfattning

Intern kontroll är ett kvalitetsarbete som har som mål att förebygga att fel begås. Enligt
Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en särskild plan för
den interna kontrollen. Intern kontroll är också ett viktigt inslag i stadsbyggnadskontorets
utvecklings- och kvalitetsarbete. Nämnden beslutar om specifika kontrollpunkter för
nämnden. Ärendet innehåller skrivelse avseende intern kontrollplan för 2020, med såväl
kommungemensamma granskningar som förvaltningsspecifika granskningar, och innehåller
även bifogad skrivelse avseende riskanalys.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Intern kontrollplan 2020 samt Riskanalys
2020 för stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Intern kontrollplan 2020
Rapport SBN 200213 Internkontrollplan 2020
Rapport SBN 200213 Riskanalys 2020
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§

46

Uppdragsdirektiv budgetuppdrag 2020 metro i Malmö

SBN-2019-1256
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 ges kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden, i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning
av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas. Stadskontoret har tillsammans med
fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på
uppdragsdirektiv för genomförandet av budgetuppdraget. Förslag till uppdragsdirektiv
behandlas också i kommunstyrelsen och tekniska nämnden i februari 2020.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till uppdragsdirektiv för år
2020.
2. Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att genomföra uppdraget i
enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Uppdragsdirektiv budgetuppdrag Öresundsmetro
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§

47

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 berett
stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig i målet (mål nr P 1661-19).
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 200213 föreläggande upplag mm Bunkeflostrand 10:9
Underrättelse - skriftligt yttrande ska vara inlämnat senast den 4 februari 2020. Mål
nr P 1661-19
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§

48

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet, STK-2019-1486

SBN-2019-1128
Sammanfattning

Motion har inkommit från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) med förslag om att
undersöka möjligheten att anlägga en besökspunkt och kafé med utsikt över Limhamns
kalkbrott. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget och anser att det ska
samordnas med pågående planläggning söder och öster om Limhamns kalkbrott. Svar till
kommunfullmäktige ska lämnas senast den 11 mars 2020.
Jäv

Petra Lundgren (M) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om Kalkbrottet
Förslag till yttrande SBN 200213 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om Kalkbrottet
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet
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§

49

Remiss från kommunstyrelsen - Samråd för ombyggnad av E6
kapacitet tpl Vellinge - tpl Petersborg, Superbuss MalmöFalsterbo, STK-2019-1713

SBN-2019-1254
Sammanfattning

Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan och planerar för en ombyggnad av Väg E6.
Projektet innebär kapacitetshöjande åtgärder med ett extra körfält för samtliga trafikslag i
norrgående riktning mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till Trafikverket avseende deras samrådsunderlags
samrådsmaterial för Väg E6, enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V) yrkar att nämnden inte ska ställa sig
bakom förslaget om att väg E6 ska tillföras ytterligare körfält. Kapacitetsproblem som
uppstår främst genom den tunga godstrafiken ska istället lösas med en utbyggnad av
dubbelspår mellan Trelleborg och Malmö samt att gods som färdas norrut ska skeppas
närmare sina destinationer och inte färdas landvägen norrut via Trelleborg.
Darko Simic (M) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ställa sig bakom Trafikverkets förslag
om att det extra körfält som planeras i projektet ska användas till alla trafikslag.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Darko Simics (M) yrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att
stadsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 49a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga § 49b.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en skriftlig
reservation, bilaga § 49c.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en skriftlig
reservation, bilaga § 49d.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 samråd E6
Förslag till yttrande SBN 200213 samråd E6
Samrådsunderlag - E6 kapacitet tpl Vellinge - Petersborg, Superbuss Mö-Fbo
Planläggningsbeskrivning - 2019-09-13, E6 trafikplats Vellinge - Petersborg

Bilaga § 49a
25

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Ärende: 18. Remiss från kommunstyrelsen – Samråd för
ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellinge – tpl Petersborg,
Superbuss Malmö-Falsterbo, STK-2019-1713
Vi är många som länge har varit bekymrade för kapacitetsbrister på den olycksdrabbade
motorvägen E6. Knappast en enda dag går utan att någon krockar någonstans på denna
vägs sträckning genom Skåne. Från politiskt håll har utbyggnad av E6:an varit högt
prioriterad, inte minst från merparten av partierna som är representerade i Region Skåne.
Trafikverket Region Syd har ett bra förslag, att utöka E6an till tre körfält per riktning mellan
Vellinge och Petersborg. De menar att alla trafikslag som normalt får hålla sig till vägbanor
på en motorväg ska få tillträde till samtliga körfält. Vi moderater välkomnar
utbyggnadsplanerna och instämmer i deras hållning då vi är övertygande om att detta ger
den bästa framkomligheten. Att som majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden vilja avsätta en
körfil enkom för bussar lär inte avhjälpa de problem som finns idag, något Trafikverket,
experter i frågan, sannolikt analyserat. Det är likaså tråkigt att de stora partierna inte kan
hålla en enig stämma i dessa för Skåne viktiga frågor, när vi för en gångs skull får igenom
våra önskemål på en utbyggd väg.
Vi yrkade att stadsbyggnadsnämnden ska ställa sig bakom Trafikverkets förslag
om det extra körfält som planeras i projektet ska användas till alla trafikslag, för att främja
framkomlighet och säkerhet för människor.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget och
Trafikverkets förslag.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 49b
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Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-02-13
Ärende: STK 2019-1713

Ärendet gäller remiss från kommunstyrelsen-samråd för ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellingetrp Petersbrg, Superbuss Malmö-Falsterbo. Sverigedemokraterna yrkade på att lämna ett
yttrande i enlighet med trafikverkets skrivelse.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 49c
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-02-13
Remiss från kommunstyrelsen - Samråds för ombyggnad av E6 kapacitet tpl
Vellinge - tpl Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo, STK-2019-1713
Diarienr: SBN-2019-1254
Miljöpartietmotsätter sig en utbyggnad av fler körfält på väg E6. Även om detta
körfält tillägnas kollektivtrafiken (som förordas i stadsbyggnadsnämndens
yttrande men som inte föreslagits av Trafikverket) är det likväl en
kapacitetökning för ohållbar motortrafik in i Malmö. Miljöpartiet är däremot
positivt inställda till att tillskapa kollektivtrafikkörfält på något av E6:ans
befintliga körfält.
För att stärka en hållbar godshantering hade det varit att föredra om
investeringar gjordes i järnväg istället för motorväg. Miljöpartiet är därför för
att bygga ut sträckan mellan Malmö och Trelleborg med dubbelspår. I övrigt är
det önskvärt att även utreda om gods med destination längre norrut i landet
(och även vidare till andra länder) kan avlastas närmare sina slutdestinationer
så att den tunga godstrafiken på väg E6 kan minska.
Då vårt förslag till yttrande inte fick stöd i nämnden reserverar Miljöpartiet sig
mot stadsbyggnadsnämndens yttrande.

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

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

Bilaga § 49d
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Ärende: Remiss från kommunstyrelsen - Samråd för utbyggnad av E6 kapacitet tal
Vellinge - tal Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo, STK-2019-1713
SBN-2019-1254

Prioritera Superbuss, bygg inga fler motorvägar på åkermark
Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan för en utbyggnad av E6 mellan Vellinge och
Malmö. Den mark som tas i anspråk för planen är till stor del åkermark av hög kvalitet.
Det är inte en hållbar lösning på kapacitetsproblemen som föreslås Trafikverket Region Syd. En
breddning av motorvägen genererar bara mer trafik. Det finns många exempel när denna så
kallade lösning har använts, vilket har resulterat i mer trafik än tidigare, vilket har inneburit att
trängseln snarare har ökat än minskat efter utbyggnaden.
Det finns idag utrymme att lägga ett fält för den föreslagna superbussen mellan Falsterbo och
Malmö utan att ta i anspråk mer utrymme. En del av de som idag pendlar denna sträcka med
personbil under morgon och kväll kommer att välja superbussen som färdmedel eller välja andra
tider för sitt pendlande. Helt andra förslag till lösningar måste prövas, det kan exempelvis beröra
överflyttning av gods till andra trafikslag.
Vi valde först att lägga ett eget yrkande som innebar att förslaget skulle arbetas om i linje med vad
vi ovan anfört, men valde senare under mötet att ställa oss bakom det av Miljöpartiet lagda
yrkandet.
Då förslaget inte fick bifall reserverar vi oss till förmån för detta förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

29

§

50

Remiss från kommunstyrelsen - Översyn av
parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm, STK2018-96

SBN-2019-1207
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2015 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
miljönämnden och Parkering Malmö i uppdrag att tillsammans göra en genomgripande
översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. När kommunfullmäktige behandlade
förslaget den 25 oktober 2018 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för en bredare
förankring. Sedan dess har en bredare politisk förankring skett och förslaget reviderats. Detta
förslag har nu skickats på remiss till berörda nämnder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Yrkanden

Anders Olin (SD) och Darko Simic (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag.
Beslutsgång

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

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 50a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga § 50b.
Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar en ett särskilt yttrande §
50c.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 50d.
Beslutet skickas till

kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Remiss översyn av parkeringsstrategier
Förslag till yttrande SBN 200213 Remiss översyn av parkeringsstrategier
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö (förslag per 180528)
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö antagandehandling (reviderat
förslag efter återremiss)
Sammanställning över ändringar
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy- och norm

Bilaga § 50a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 19 SBN
Remiss från kommunstyrelsen – översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
I detta ärende så ska vi yttra oss till kommunstyrelsen om hur vi tycker att det ska
fungera att parkera i vår stad. Moderaterna vill se en tillgänglig stad för alla malmöbor
oavsett färdsätt. Det framgår väldigt tydligt att syftet med denna framarbetade
parkeringsstrategi, -policy och -norm är att vi inte ska parkera våra bilar i Malmö och
för oss som har ett val att vara utan sin bil ska det både vara kostsamt och krångligt.
Det lyfts bland annat att näringslivet kommer att gynnas av denna nya strategi för att
det bör leda till att man byter bilen mot cykeln vilket i sin tur leder till generellt lägre
antal sjukskrivningar, vilket vi tror är en ett påhittat sätt att försköna verkligheten.
Det lyfts även att byggkostnader kommer att kunna hållas nere för att byggherrar kan
spara in på att bygga parkeringsplatser, underjordiska garage och parkeringshus. Men
sanning är den att en garageplats drar in väldigt mycket mer intäkter för byggherrar
och fastighetsägare än cyklar ute på innergården eller inpressade i ett källarförråd gör.
Vi i Moderaterna är oroliga att denna strategi kommer leda till samma parkerings och
trafikkaos som vi i dagsläget ser ute i stora delar av Limhamn, där det planeras för
smala gator, dåligt med boendeparkeringar och byggherrarna beviljas bygga utan
privata parkeringar och mycket annat. För att sen i efterhand lösa detta problem så
införs parkeringsavgifter på alla dygnets timmar även för de som inte har egna
parkeringsplatser på sin fastighet. Vilket leder till stora privata kostnader som till viss
eller stor del behöver sin bil för att få vardagen att gå ihop. Även miljöaspekten när
vissa som har möjlighet att lämna bilen hemma för att till exempel ta bussen eller
cykeln till jobb och liknande så straffas denne med avgifter vilket kan leda till att man
kör med bilen onödigt mycket för att minimera parkeringskostnader.
Vi i Moderaterna är säkra på att detta kommer påverka näringslivet i vår stad negativt
då besöksnäring kommer dras till andra platser som är enklare att besöka, företag
kommer att drabbas negativt och eller rent av flytta sin verksamhet till annan ort då
kunderna inte smidigt kan ta sig till företaget. Vi tror även att familjer som inte ser ett
möjligt alternativ till bilen kommer att tvingas flytta till annan ort.
Vi yrkade på avslag på hela ärendet och då vårt yrkade inte gick igen reserverar vi oss
mot det till förmån för vårt yrkande.
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Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:

Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 50b
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Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-02-13
Ärende: STK 2019-1713. Remiss från kommunstyrelsen-översyn av parkeringsstrategier samt
ny parkeringspolicy och norm

Ärendet gäller remiss från kommunstyrelsen-översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och norm. Vi Sverigedemokrater delar ej den syn som majoriteten förespråkar.
Vi kan se i ett flertal ärenden att p-normen varit alldeles för låg vilket i sin tur skapa andra
problem som också upprört stadens invånare. Vi anser att politiken ska förenkla för invånarna
inte försvåra.
Den nya parkerings strategi som är tagen för laddfordon kräver också att vi skapar möjlighet för
dessa, vilket ska göras i garage och ej på markparkering. Vi anser därför att p-normen vid
boendet bör öka för att klara den kapacitet som krävs för att kunna följa den antagna strategin
för laddfordon.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 50c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 19 Remiss från kommunstyrelsen - Översyn av parkeringsstrategier
samt ny parkeringspolicy och -norm
STK2018-96
Centerpartiet förespråkar lösningar med mindre kommunala pekpinnar och större friheter för
individen att själv bestämma över sitt liv, det gäller även när det kommer till parkering. Vi
motsätter oss ett system där byggherrar tvingas bygga parkeringsplatser ifall en marknadsmässig
efterfrågan saknas, och anser att malmöborna själva ska få avgöra om parkeringsplats i anslutning
till bostaden är en kvalitet man är beredd att betala för när man väljer bostad. Därför är vi positiva
till att man nu väljer att sänka miniminivåerna så att det blir möjligt att bygga lägenheter med få
eller inga tillhörande parkeringsplatser i lägen där bilinnehavet sannolikt kommer vara lågt.
Vi anser dock att policyn är allt för omfattande och att många inslag blir kontraproduktiva, där det
framstår som att jakten på bilister varit överordnad möjligheten att bygga en tät och hållbar stad.
•

•

•

•

Mobilitetsåtgärder som sänker p-talet bör fokuseras till hårda åtgärder, som bra
cykelparkering och bil- och cykelpooler som underlättar för ett liv utan bil. Mobility
manegment är något som kommunen kan ägna sig åt, inte något som hyresgäster ska
finansiera via höjda bostadskostnader. Detsamma gäller mobilitetsköp, där pengarna bör
gå till åtgärder som förbättrar för hållbart resande, inte påverkanskampanjer mot bilister.
Principen om att all parkering ska ordnas på fastigheten bör framförallt gälla bilplatser för
boende. För funktioner som angöring för lastning och lossning, parkeringsplats för
rörelsehindrade, sophämtning etc bör staden kunna ha en mer pragmatisk hållning där
även angöring på gatumark kan vara aktuellt i de fall det innebär negativa konsekvenser
för den byggda miljön om funktionerna ordnats på kvartersmark
Nivån av mobilitetsåtgärder för att sänka p-normen bör förtydligas för att skapa en ökad
transparens för byggherrar. I dagsläget innehåller policyn ett allt för stort mått av
godtycklighet vilket ger utrymme för enskilda handläggare att göra allt för varierande
bedömningar
Cykelparkeringar är bra, men den höjda nivån riskerar att ske på bekostnad av goda
boendemiljöer och grönytor om hela innergårdar och bottenvåningar tvingas bli
cykelparkering. En zonindelning och/eller möjlighet till reducerat antal lättillgängliga
cykelplatser bör övervägas där förväntat resande med kollektivtrafik är högt.

Hållbarhet handlar inte om att göra det svårare att köra bil, utan om att göra det lättare att inte
köra bil. Med det sagt så anser vi att denna parkeringsnorm är ett steg på vägen mot liberalare
byggregler, och yrkar därför bifall.

Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Bilaga § 50d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-02-13
Remiss från kommunstyrelsen -Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Diarienr: SBN-2019-1207
Den nu föreslagna parkeringsnormen är inom något område ett steg i rätt
riktning och därför är Miljöpartiet villiga att ställa sig bakom
stadsbyggnadsnämndens positiva yttrande. Vi vill samtidigt understryka att den
saknar den styrka och tydlighet som krävs för att lösa de stora utmaningar som
biltrafiken innebär för miljö, klimat och trängsel.
De senaste årens utveckling inom hållbart resande har lett till att de flesta nu
har tillgång till bilpool, lånecyklar, lådcyklar, elcyklar, mm. Allt detta minskar
behovet av bilparkering. Det finns flera exempel på innovativa byggprojekt där
de boende inte har behov av att äga en egen bil.
Ändå väljer nu de styrande partierna att kräva fler parkeringsplatser vid
nybyggnation utan hänsyn till om det är önskat eller ej av den som bygger. Fler
parkeringsplatser driver upp boendekostnaderna, ökar klimatutsläppen och tar
plats från samhällsnyttiga funktioner som butiker, restauranger, parker och
förskolor.
Anmärkningsvärt och mycket oroande är att den föreslagna p-normen kommer
leda till mer biltrafik kring Malmös nya förskolor. De styrande partierna anser
att det är en rättighet att kunna köra med sin bil helt inpå förskolans entré.
Oroande är även att det i dokumentet saknas en beskrivning kring vad som är
omfattanade åtgärder (samt en tidsplan kring när den ska tas fram) vilket gör
att nybyggnadsprojekt idag inte kan få den lägsta normen.
För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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51

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048), STK-2017-1609

SBN-2018-786
Sammanfattning

Kommunfullmäktige godkände planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) i maj 2019
och gav samtidigt tre nya uppdrag varav ett till stadsbyggnadsnämnden. Uppdraget innebär
att, utifrån inriktningarna i planprogrammet, utreda förutsättningarna för byggandet av en
friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt dess
närhet.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Ulrika Signal.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utifrån inriktningarna i
planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) gällande idrotts- och fritidsverksamheter och ett
sammanhållet Ekostråk genom Stadionparken, utreda förutsättningarna för byggandet av en
friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt dess
närhet.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inom ramen för det
beslutade planprogrammet studera förutsättningarna att komplettera området med fler
funktioner än bostäder ex kontor, verksamheter och forskning med ambition att stärka
profilen idrott, evenemang och hälsa och att studera förutsättningarna för effektivt
markutnyttjande genom flera olika funktioner i tillkommande bebyggelse samt pröva högre
bebyggelse.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att inom ramen för det beslutade
planprogrammet studera förutsättningarna att komplettera området med fler funktioner än
bostäder ex kontor, verksamheter och forskning med ambition att stärka profilen idrott,
evenemang och hälsa och att studera förutsättningarna för effektivt markutnyttjande genom
flera olika funktioner i tillkommande bebyggelse samt pröva högre bebyggelse.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensam särskilt yttrande, bilaga § 51a.

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 51b.
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Stadionområdet fortsatt uppdrag
Pp Stadionområdet 2019-05-23
Stadionområdet - ekonomiska konsekvenser 2018-10-16

Bilaga § 51a
39

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 20 – Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Det är glädjande att det kommer tillägg till det antagna planprogrammet för
Stadionområdet att utreda förutsättningar för ytterligare bostadsbyggande samt
byggande av kontor och andra verksamheter kring idrott samt forskning och även
pröva högre bebyggelse i området.
Det är dock väldigt beklagligt att sådana förslag kommer sent i processen och att det
är små duttande av tillägg istället för en hel vision. Moderaterna och Centerpartiet,
och tidigare även Liberalerna, har länge drivit en mer gedigen och övergripande
vision för Stadionområdet. Stadionområdet hade, om man valt att följa vår vision,
blivit en ny samlingspunkt i staden; en stadsdel med 2500 bostäder, grönytor, hotell
och restauranger, multisportarena, simarena och sportaktivitetsområden.
Med en växande befolkning och stadsdelens attraktiva läge i åtanke är det oerhört
synd att den styrande minoriteten vägrar att göra Stadinområdet till den nya
mötesplats och stadsdel det kunnat bli, utan istället väljer att driva igenom ett
halvdant förslag som överhuvudtaget inte utnyttjar Stadionområdets potential.
Malmö den 13 februari 2020

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 51b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Ärende: Planprogram för stadionområdet (PP 6048) STK-2017-1609

Låt Stadionområdet få utrymme för både rekreation och idrott
Vänsterpartiet ser positivt på utvecklingen av Stadionområdet som presenteras i detta
planprogram. Planprogram utgår från att den gamla Malmö stadion rivs och ersätts av nya
byggnader för idrott. Längs John Ericssons väg anläggs en multiarena och där stadion idag ligger
planeras för en simarena ett torg för urbana idrotter samt en arena för friidrott. En grundskola
byggs redan, öster om Eric Perssons väg.
De bostäder som är planerade inom området norr om Stadiongatan har anknytning till de
aktiviteter som bedrivs i området. Vi tror inte det går att kombinera andra typer av boenden utan
risk att de kommer att störas av ljud och ljus från idrottsanläggningarna. Bostäder bör således
placeras söder om Stadiongatan, vilket också är fallet i detta planprogram.
Vänsterpartiet vill slå vakt om Västra stadionparken, detta område bör ej bebyggas, utan sparas
för rekreativa ändamål. Behovet av detta gröna stråk av parkliknande karaktär är stort, inte minst
då en omfattande förtätning planeras längs Lorensborgsgatan.
Stadionområdets nyttjande får inte formas så att de omkringboende och övriga malmöbor inte
känner att de på ett självklart sätt är välkomna. Områden bör avsättas spontanidrott, lek och
rörelse som ska kunna nyttjas av av både kringboende och tillfälliga besökande till området.
Vänsterpartiet anser att området i framtiden ska erbjuda plats för rekreation samt motionsidrott vid
sidan av elitidrott.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

41

§

52

Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp 6051)

SBN-2018-770
Sammanfattning

Samråd.
Planprogrammets syfte är att genom fysiska stadsövergripande satsningar förbättra de sociala
förhållandena i området. Förslagets bärande del är att bygga om Amiralsgatan till en mer
trygg miljö och införliva området i stadens övriga stadsstruktur med nya kvarter och fler
tvärgående kopplingar i gatuplan. Förslaget omfattar även hur stationsområdet runt Persborg
kan utvecklas och stärkas som en målpunkt i områdets sydvästra utkant genom en tydlig
platsbildning mot Lönngatan med stöd av etablering av nya bostäder, nya lokaler för
verksamheter på andra sidan gatan. En ny passage under järnvägen ger ökad genomströmning
längs järnvägsspåren. En ny förskola etableras.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Annika Arvidsson och
trafikplanerare Karin Caesar.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
planprogrammet.
Yrkanden

Darko Simic (M) yrkar att de två broarna ska behållas och att ramperna inte ska sänkas till
Amiralsgatans nivå samt att det ska finnas två körfält i vardera riktningen avsedda för
samtliga trafikslag.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Darko Simics tilläggsyrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Darko Simics tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
avslagit Darko Simics (M) tilläggsyrkande.
Votering begärs och genomförs.
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag utan tillägg
Nej-röst för bifall till förvaltningens förslag med tillägg
Omröstning

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster samt 1 som avstår från att rösta (som redovisas i separat
voteringslista) beslutar stadsbyggnadsnämnden att bifalla förvaltningens förslag utan tillägg.
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Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 52a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga § 52b.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Bengt Svensson (C) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 52c.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 52d.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Pp 6051 Samråd
Pp 6051 Planprogram samråd
Pp 6051 bilaga övergripande trafikutredning
Reservation från Moderaterna och Liberalerna SBN 2018-08-23
Reservation från Sverigedemokraterna SBN 2018-08-23
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet SBN 2018-08-23

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-13

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §52
Ärende:

Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp 6051), SBN-2018-770

Voteringslist(or)
Ärende 21
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), Ordförande
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Darko Simic (M), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Jenny Österlind (S), Ersättare
Jonas Michanek (S), Ersättare
Bengt Svensson (C), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
7

X
5

1
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Bilaga §52a
44

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 21 - Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg
(Pp 6051)
Förslaget har många bra förslag för omvandling av området runt Amiralsgatan och
Station Persborg, dock så är det beklagligt att i en av Malmös viktigaste ärenden gör
L som i många andra ärenden efter att de gick in i styret med S och sviker sina
väljare och sina hjärtefrågor. Detta är ett tydligt exempel på att MP fortfarande styr i
Malmö tillsammans med S och numera L, när man nu bland annat väljer att göra om
ett av körfälten i varje riktning, för att endast bussar ska kunna köra på dessa, med
köbildning och ökade utsläpp som resultat när bilar trängs i en fil och fler stopp
uppstår.
Det handlar om att man ska ha framkomlighet både för att vardagen ska gå ihop med barnfamiljer som skjutsar till förskolan och sportaktiviteter - men också för att få
ett levande näringsliv. Om vi fortsatt ska ha de verksamheter vi har vid Norra
Grängesbergsgatan, runtomkring Pågen och kring Industrigatan krävs det någon typ
av flöde i trafiken. Även trafikplaneraren som föredrog ärendet var osäker på hur
kapaciteten skulle klaras av.
Vi yrkade på att de två broarna ska behållas och att ramperna inte ska sänkas till
Amiralsgatans nivå samt att det ska finnas kvar två körfält i vardera riktningen
avsedda för samtliga trafikslag.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 13 februari 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 52b
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Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-02-13
Ärende: SBN 2018-770 Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg.

Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg är ett planprogram som möjliggör ny
bebyggelse men samtidigt en försämring av framkomligheten för trafik som ska styras om till
andra gator i staden.
Redan är Amiralsgatan ett stort hinder för biltrafiken, där en Superbuss tar två körbanor i mitten
och busslinjer som kör i övriga körfält och stoppar trafiken vid varje busshållplats. Samma
problem vill man nu flytta ut till början av Rosengård.
Denna förstörelse som ej går att återställa ser vi inte som ett bra alternativ och vi instämde i
yrkandet att bevara de två broar som finns samt att behålla de befintliga körfälten.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 52c
46

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende 21. Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp 6051)
SBN-2018-770
Att Amiralsgatan byggs om så att ytan, som idag framförallt består av bullervallar och breda
refuger, kan nyttjas på ett bättre sätt anser Centerpartiet och Moderaterna är nödvändigt för att
Malmö ska kunna växa tätt och hållbart. Planprogrammet för Amiralsstaden innehåller många
fina illustrationer och beskrivningar, och strategierna för att nå dit är många, men allt för
luddiga. Vi anser att det finns många målkonflikter inom planen som man inte hanterat, som vi
med detta särskilda yttrande hoppas kommer beaktas under samrådsförfarandet
•

Exploateringsgraden: Rosengård ligger idag långt under de 150 inv./hektar som
rekommenderas av FN för hållbar stadsutveckling. Planprogrammet föreslår att ny
bebyggelse kommer ha en täthet på 110 inv./hektar, vilket är för lågt. Då en hög
exploatering ger större underlag till handel, service och kollektivtrafik, och skapar liv och
rörelse i området bör exploateringen öka så att i alla fall det nya området kommer upp i
rekommenderade 150 inv./hektar, gärna något mer för att kompensera för resterande
Rosengård. Då omgivande bebyggelse är betydligt högre bör en generell höjning med 1-2
våningar kunna tillämpas i stora delar av planprogrammet.

•

Funktionsblandningen: Det är mycket viktigt att fler funktioner kommer in i området,
inte bara bostäder. Framförallt i bottenvåningarna där det är sagt att man gärna ser olika
former av publika lokaler. Det är dock viktigt att även en större mängd kontorslokaler
tillförs för att skapa fler arbetsplatser i kontrast till de många bostäder som finns i
området idag. Vi ser en risk att man med alla riktlinjer om form och gestaltning som ställs
i planprogrammet kommer hamna i en situation där potentiella exploatörer får svårt att
få ekonomin att gå ihop om man inte vinstmaximerar med bostäder. Det är viktigt att
prioritera vilka kvalitéer som ger störst mervärde för stråket, annars är risken att det inte
blir något alls.

•

Trafiken: Planprogrammet kommenterar endast att föreslagen utformning inte kan
hantera den förväntade kapaciteten som uppstår, och att den i så fall kommer belasta
andra vägar. Vi kan inte se att någon ytterligare analys kring vilka förbättringsåtgärder
som skulle kunna skapa ett mer fungerande trafikflöde, utan att göra allt för stora avkall
på andra värden, är gjorda. Detta gäller även frågan om parkering som kommer tas i
anspråk. Ett förslag är att undersöka om en pendlarparkering i linje 5s förlängning skulle
kunna fungera som ett positivt alternativ.
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•

Bebyggelse kring stationen: Rosengårds tågstation kommer bli en ny knutpunkt i
området. Vi vill se en betydligt högre ambition kring exploatering här. Istället har man
planerat för förhållandevis låg bebyggelse och en park där. Parker är bra, men vi ställer
oss frågande hur trevlig den kommer vara när den ligger med långsidan mot
Amiralsgatan, och ser hellre att man fokuserar på bebyggelse mot gatan, och kan hitta
lite lugnare, skyddade hörn för grönområden

•

Bebyggelsstruktur: I planförslaget är det ritat många halvslutna kvarter. Vi vill som ett
medskick ta upp att kringbyggda bostadsgårdar oftast nyttjas bättre och skapar tydligare
grannskapsenheter. Vi är också skeptiska till att man föreslår småhus i kvarteren ut mot
Amiralsgatan, och se hellre att de planläggs mer integrerat med befintlig bebyggelse i
Rosengård till förmån för flerfamiljshus ut mot gatan

Bengt Svensson (C)

Darko Simic (M)

Mats Brogren (M)
Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Göran Wiberg (M)

Bilaga § 52d
48

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Ärende: Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp 6051)
SBN-2018-770

Med fokus på fortsatt inkludering för en hållbar stadsdelsutveckling
Planprogrammet berör en förtätning och ombyggnad av Rosengård runt Amiralsgatan samt
Persborg.
Vänsterpartiet ställer sig positiva till utgångspunkterna för planprogrammet. Tillgången på
mark i Malmö är begränsad och nu ges möjligheten att bygga bostäder och arbetsplatser i
två stationsnära områden.
Att göra om Amiralsgatan till stadsgata med lägre hastigheter är även en möjlighet att bryta
de fysiska barriärer som idag finns mellan stadsdelarna Sofielund, Annelund, Östra
Sorgenfri, Emilstorp, Rosengård och kringliggande områden. Det är även ett steg på vägen
mot att bygga ihop området med det angränsande centrala delarna av Malmö. Samtidigt vill
Vänsterpartiet poängtera att byggande av en socialt hållbar stad, i syfte att bryta utanförskap
och segregering, kräver betydligt mer än förändringar av den fysiska miljön. Det är därför
fortsatt viktigt att de boende i området inkluderas i planarbetet och att Malmö stad fortsätter
ha en omfattande dialog med dem.
Genom ett dialogarbete och riktade insatser för inkludering kan vi bygga en stad för dem
som bor inom planområdet och där människor fortsätter känna igen sig i sitt grannskap. Det
primära syftet med stadsdelsutvecklingen bör vara att människor som redan bor i området
får en förbättrad närmiljö, med ökade möjligheter till goda livsmiljöer.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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§

53

Detaljplan för fastigheten Teknikern 1 i Gröndal i Malmö (Dp
5701)

SBN-2019-1156
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta befintligt bostadsområde med
flerbostadshus. Planläggningen motiveras av att det finns utrymme i den befintliga strukturen
och obebyggda ytor på fastigheten som kan utnyttjas bättre. Planläggningen bidrar till fler
bostäder på redan ianspråktagen mark innanför Yttre ringvägen.
Jäv

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (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 Teknikern 1 i Gröndal i Malmö (Dp 5701).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att komplettera
planuppdraget med att ny bebyggelse ska byggas med variation i skala, boendeformer och
uttryck med syfte att bygga en blandad stad som motverkar segregation.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att planuppdraget ska kompletteras med att ny bebyggelse ska
byggas med variation i skala, boendeformer och uttryck med syfte att bygga en blandad stad
som motverkar segregation.
Sofia Hedén (S), Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall
till Mårten Espmarkers yrkande.
Stefan Claesson (SD) yrkar avslag på Mårten Espmarkers yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att
stadsbyggnadsnämnden har bifallit förvaltningens förslag med av Mårtens Espmarkers
föreslagna tillägg.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefan Claesson (SD) och Karin Ramsay (SD) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 53a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Dp 5701 Planuppdrag
Dp 5701 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 53a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Ärende: 22: SBN-2019-1156

Detaljplan för fastigheten Teknikern 1 i Gröndal i Malmö (Dp 5701)

Vi Sverigedemokrater anser inte att den föreslagna förtätningen av fastigheten Teknikern 1 skall
beviljas. Därför yrkade vi avslag till förslaget att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplan för sagda fastighet.
Vilken boendemiljö kommer uppstå om det skall byggas ytterligare 2 till 3 nya byggnader på denna till
ytan ganska begränsade fastighet? De boendes behov av dagsljus och privatliv riskerar minskas väsentligt. Parkeringsmöjligheter kommer försvinna för att istället bytas mot en nära inblick i närliggande
bostäder. Avrinningsmöjligheter för regnvatten kommer även minska drastiskt.
Malmös nuvarande vänsterstyre vill förtäta staden till varje pris. Nya byggnader skall uppföras på gator, eventuella gräsmattor, fotbollsplaner och parkeringar för att bereda bostäder till 150.000 förmodade nya malmöbor. Att urskillningslöst bygga ut under dessa förutsättningar anser vi inte vara sunt.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot detta beslut.
.

Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

54

Detaljplan för del av fastigheten Lien 3 i Solbacken i Malmö (Dp
5702)

SBN-2019-1159
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta fastigheten genom att möjliggöra
radhusbebyggelse på befintlig parkeringsyta. Planläggningen motiveras av att fler bostäder
behövs i Malmö och att en fastighet med flerbostadshus kompletteras med
småhusbebyggelse.
Jäv

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (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 del av fastigheten Lien 3 i Solbacken i Malmö (Dp 5702).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Dp 5702 Planuppdrag
Dp 5702 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

55

Detaljplan för fastigheten Jungmannen 4 m.fl. i Västra Hamnen i
Malmö (Dp 5703)

SBN-2019-1130
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4 m.fl.
med blandad stadsbebyggelse. Inom planområdet planeras för bland annat bostäder,
parkeringshus och förskola. Det ska också finnas möjlighet till butiker i bottenvåningarna på
byggnaderna.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Jungmannen 4 m fl i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5703).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att "Barnets bästa" ska läggas till som en egen punkt
under avsnittet "Behov av utredningar och fördjupade analyser.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att ”barnets bästa” ska läggas till som en egen punkt under
avsnittet ”Behov av utredningar och fördjupade analyser”, som en särskilt viktig fråga att
studera.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 55a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Dp 5703 Planuppdrag
Dp 5703 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 55a
53

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 24 – Detaljplan för
Västra Hamnen.

fastigheten

Jungmannen

4

Moderaterna och centern lämnar här in ett särskilt yttrande avseende detaljplanen för
fastigheten Jungmannen 4. Området har idag en speciell karaktär och kommer i
framtiden innesluta i norr angränsande industri- och kontorsbyggnader.
Vi ser med fördel att de tilltänkta byggnaderna i områdets södra del mot den nya
Skeppsbyggargatan (nuvarande Nepunigatan) ges möjlighet till en förtätning och ett
bättre utnyttjande av marken med högre byggnadshöjd än planförslagets 4 -6 våningar.
Moderaterna och centern ser med fördel att nyttjandegraden blir högre i centrala lägen
för att spara åkermark till och våra barn idag, och kommande generationer.
Angränsande byggnader i norr kommer troligtvis inte att besväras av högre
byggnaders skuggning, då de består av kontors- och industribyggnader.
För byggnader som placeras längs Västra Varvsgatan kan i planen behålla föreslagen
byggnadshöjd för att passa in i siluetten sett från Ribersborg.
För barnens bästa
Vi ser med fördelar att förskolan placera på parkeringshusets tak och att barnens
utemiljö kommer ifrån gatumiljön som planeras för ett flertal busslinjer.
P-hus med förskolor på taket möjliggör för fler barn att gå i förskola i närheten av där
de bor, vilket gör det lättare för föräldrarna att få ihop livspusslet. Att barnen får spendera kvalitetstid med sina föräldrar, istället för att föräldrarna ska stressa runt i lådcykel i halva staden, är definitivt för barnens bästa. Föräldrarna som bor i närheten
kan promenera med sitt barn till förskolan och ta bilen därifrån, vilket också gör att
barnen får röra på sig mer i vardagen.
Vi önskar i detta särskilda yttrande att parkeringshuset får en fri in och utfart som ger
möjlighet för trygg avlämning och hämtning av barn för bilburna vårdnadshavare.
Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Susanne Ydstedt (M)

Bengt Svensson (C)

Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
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§

56

Ändring av detaljplan för fastigheten Knastret 1 i Kristineberg i
Malmö (ÄDp 5698)

SBN-2018-1388
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att utöka byggrätten för
transformatorstation inom fastigheten, så att befintlig transformatorstation kan ersättas av en
ny, större.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Knastret 1 i Kristineberg i Malmö (ÄDp 5698).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 ÄDp 5698 Planuppdrag
ÄDp 5698 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

57

Ändring av detaljplan för fastigheterna Spiran 1 och 2 i
Annetorp i Malmö (ÄDp 5699)

SBN-2019-1048
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder och
trygghetsboende. Planläggningen motiveras av att bostäder och trygghetsboende behövs i
Malmö samt att marken redan är ianspråktagen.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheterna Spiran 1 och 2 i Annetorp i Malmö (ÄDp 5699).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 ÄDp 5699 Planuppdrag
ÄDp 5699 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

58

Detaljplan för fastigheten Bilen 8 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö
(Dp 5110)

SBN-2014-47
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden gav 2009-10-22 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
planarbete för att möjliggöra bostäder och kontor för område norr om Skeppsbyggaregatan i
Västra Hamnen. Planen skulle ge förutsättningar för bebyggelse i västra entrén till Västra
Hamnen.
Det aktuella planområdet omfattar ytor som nu föreslås ingå i en ny detaljplan för fastigheten
Jungmannen 4 m.fl. Detaljplaneuppdraget föreslås därför återkallas.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för detaljplan för fastigheterna Bilen 8
m.fl. i Västra Hamnen i Malmö, Dp 5110
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Dp 5110 Återkallande

57

§

59

Nybyggnad av lagerbyggnad inom fastigheten FÅRABÄCK
180:25

SBN-2020-99
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten FÅRABÄCK 180:25
(FÅRABÄCKSVÄGEN 70) 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
Byggnationen kommer att utgöra en naturlig komplettering av den befintliga bebyggelsen i
området och behöver inte föregås av planläggning. Åtgärden förhindrar inte heller eventuell
framtida planläggning. Befintlig tillfartsväg är godtagbar. Med stöd av ovanstående
ärendebeskrivning anser stadsbyggnadskontoret att ansökan uppfyller kraven i 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen
Ägarna till fastigheterna Fårabäck 180:24, 180:32, 180:26 samt S:1 har beretts tillfälle att yttra
sig över ansökan men ej inkommit med någon erinran inom föreskriven tid.
Till beslutet hörande handlingar
2 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 David Möller, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 FÅRABÄCK 180:25
SBN 2019-004564 FÅRABÄCK 180_25
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§

60

Nybyggnad av uterum samt installation av braskamin på
fastigheten ÄNGSLYCKAN 1

SBN-2020-97
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum samt installation av braskamin på fastigheten
ÄNGSLYCKAN 1 (ÄNGSMARKSVÄGEN 29) 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
Största byggnadsarea om 25 % överskrids inte. Det aktuella uterummet har en lämplig
utformning och placering i enlighet med detaljplanen. Åtgärden är förenlig med gällande plan,
pl 1039, och uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap 30 § Plan- och bygglagen. Hinder för
bygglov föreligger inte.
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.
För de planerade åtgärderna krävs ingen kontrollansvarig.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 ÄNGSLYCKAN 1
SBN 2019-004065 ÄNGSLYCKAN 1_bilaga
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§

61

Tillbyggnad av uterum samt rivning av uterum på fastigheten
FLYGPLANET 78

SBN-2020-100
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av uterum på fastigheten
FLYGPLANET 78 (MÖLLEDALSGATAN 67) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov samt rivningslov.
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Arbetena får således påbörjas när byggherren så
finner lämpligt.
Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge slutbesked i detta ärende. Byggnaden får således
tas i bruk utan slutbesked.
Anteckningar till beslut
Bedömning görs att 0,35 meter i ena hörnan av uterummet på prickad mark är en liten
avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte och innebär därmed en sådan godtagbar
avvikelse som avses i 9 kap 31 b § första punkten.
Detaljplanen omfattas inte av rivningsförbud och befintligt uterum bedöms inte
bevarandevärt. Rivningslov kan ges enligt 9 kap 34 §.
Ägarna till fastigheterna Flygplanet 3, 20 och 82 har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan,
ägaren till fastigheten Flygplanet 20 har inkommit med erinran.
Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas enligt BBR 8:353. BBR 22
Boverkets byggregler finns att ladda ner på Boverkets hemsida. www.boverket.se
Till beslutet hörande handlingar
5 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.
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Granskningsavgift: se bifogat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 FLYGPLANET 78
SBN 2019-004968 FLYGPLANET 78

61

§

62

Nybyggnad av kontor, gym, restaurang, butik,
parkeringsplatser, underjordiskt garage samt
solenergianläggning på fastigheten SJUSTJÄRNAN 1

SBN-2020-108
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, gym, restaurang, butik, parkeringsplatser,
underjordiskt garage samt solenergianläggning på SJUSTJÄRNAN 1 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.

Bygglov ges med villkor att markföroreningar är avhjälpta inför utfärdande av startbesked i
enlighet med 9 kap 37 a §, samt att parkeringsavtal inlämnas inför utfärdande av startbesked.
Anteckningar till beslut
Åtgärden är förenlig med gällande plan, DP 5595, och uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap
30 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
I samband med ärendets handläggning har skrivelse inkommit från ägaren till fastigheterna
Polstjärnan 1 och Polstjärnan 2.
För beviljande av begärt bygglov erfordras tillgång till ytterligare 132 parkeringsplatser, utöver
de som anordnas på fastigheten Sjustjärnan 1. Parkeringsfrågan löses genom parkeringsköp.
Till beslutet tillhörande handlingar
68 arkitektritningar
28 landskapsritningar
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver bygglovsbeslut – att stadsbyggnadsnämnden i
ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar byggnation utan att ha fått
startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter lovbeslutet kungjorts genom meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov 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. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Stefan Larsson som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet. Det kan
även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell planavgift.
Avgifter utgår enligt separat beslut.
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Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår då avtalet upphör att gälla.
Belysning ska utformas så att den ej blir störande för omgivningen.
Sökanden erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas
i mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §.
De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten
innan verksamheten startas. Om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som
ny livsmedelsverksamhet. Vid ägarbyte gäller inte den tidigare ägarens registrering eller
godkännande. Dock finns det krav på att Livsmedelsverket godkänner vissa anläggningar där
animaliska livsmedel hanteras och som levereras till andra livsmedelsföretag.
Sökanden erinras om att det krävs tillstånd från tillståndsenheten för att servera spritdrycker,
vin, öl och andra alkoholdrycker enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).
2. Stadsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 62a.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse SBN 200213 Sjustjärnan 1
SBN 2019-3520 SJUSTJÄRNAN 1 bilaga
Reviderad tjänsteskrivelse SBN 200213 Sjustjärnan 1

Paragrafen är justerad

Bilaga § 62a
63

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-12
Ärende: Nybyggnad av kontor, gym, restaurang, parkeringsplatser,
underjordiskt garage samt solenergianläggning på fastigheten
SJUSTJÄRNAN 1
SBN-2020-108

Höga stängda gaturum blir otrygga
Ärendet berör ett bygglov för nybyggnad av kontor mellan Carlsgatan och Vintergatan.
Det är en mycket lång byggnad som ska byggas. Under detaljplanerprocessen var det inte
någon självklarhet att byggnaden skulle förses med en öppen passage. I detta bygglovsärende beskrivs att passagen bara ska vara öppen under dagtid.
Vi anser att Bangårdsterassens kommande massiva och höga hus på södra sidan av
Carlsgatan måste mötas av byggnader med en helt annan grad av öppenhet för att den
inte ska upplevas otrygg för gående och cyklister under dygnets alla timmar.
Bygglovet medger att passagen kan vara öppen under hela dygnet, vilket vi anser vore
det bästa för att skapa en trygg stadsmiljö.

För Vänsterpartiet

Mikael Andersson

med instämmande av

Sara Andersson
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§

63

Ändrad verksamhet från kontor till bostad inom fastigheten
MASUGNEN 7

SBN-2020-96
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för ändrad verksamhet från kontor till bostad på fastigheten
MASUGNEN 7 (NORBERGSGATAN 22) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 3 963 kr
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 MASUGNEN 7
SBN 2019-003677 MASUGNEN 7_bilaga
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§

64

Utredning angående tillbyggnad ej i enlighet med beviljat
bygglov, uppförande av skärmtak samt inredning av ytterligare
bostad inom fastigheten JÄGMÄSTAREN 3

SBN-2020-92
Sammanfattning

Påföljder angående tillbyggnad ej i enlighet med beviljat bygglov, uppförande av skärmtak
samt unredning av ytterligare bostad inom fastighten JÄGMÄSTAREN 3
(GUDMUNDSGATAN 30) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 23 650 kr av
fastighetsägare Namn Namn och Namn Namn för att utan bygglov och startbesked, utfört en
tillbyggnad om 4,7 kvadratmeter i ett en-och tvåbostadshus.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast två
månader från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 JÄGMÄSTAREN 3
SBN 2018-000950 JÄGMÄSTAREN 3_bilaga
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§

65

Utredning om uppförande av plank, anordnande av
vattenförsörjning samt rivning och nybyggnad av fritidshus
inom fastigheten BUNKEFLOSTRAND 4:70

SBN-2020-95
Sammanfattning

Uttagande av byggsanktionsavgift för att inom fastigheten Bunkeflostrand 4:70 utan
startbesked ha uppfört plank samt utan startbesked ha rivit byggnad.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar från Sydbostäder i Malmö AB (16550925-5229) ut följande
byggsanktionsavgifter för åtgärder inom fastigheten Bunkeflostrand 4:70: 19 346 kr för att
utan startbesked ha uppfört ett 38,4 m långt plank samt 8 041 kr för att utan startbesked ha
rivit en annan mindre byggnad med arean 12,4 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 BUNKEFLOSTRAND 4:70
SBN 2019-003387 BUNKEFLOSTRAND 4:70_bilaga
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§

66

Utredning om plank inom ALMEN 19

SBN-2020-93
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för nybyggnad av plank inom fastigheten ALMEN 19
(DISPONENTGATAN 1).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 5 912 kr av
Bostadsrättsföreningen Almen 1-5 (16769612-5116) för att utan startbesked uppfört ett 10,5
m långt plank utan startbesked.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 ALMEN 19
SBN 2018-001998 ALMEN 19_bilaga
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§

67

Utredning om ändring av verkstad och lager till samlingslokal
inom fastigheten ÄRAN 12

SBN-2020-98
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av användningen utan erforderligt startbesked inom
fastigheten ÄRAN 12 (PAULSGATAN 10) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 63 559 kr av Minhaj Asiatisk
Kulturförening (802439-1628) för att utan startbesked ha påbörjat inredande och tagit i
anspråk 190 m² av en byggnad för väsentligen annat ändamål (ändring av verkstad till
samlingslokal).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 ÄRAN 12
SBN 2019-004269 ÄRAN 12_bilaga
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§

68

Utredning ang. fasadändring (foliering) inom fastigheten SAGA
1

SBN-2020-91
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för fasadändring (foliering av fönster) inom fastigheten SAGA 1
(HYLLIE ALLÉ 18).
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 14 095 kr av Willhem Bostäder i
Hyllie AB (16556978-0405) för att utan startbesked ändrat en byggnads yttre utseende
(foliering av fönster) på en yta om 24 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att folieringen faller inom ramen för Malmö
stads riktlinjer och att byggsanktionsavgift därför inte ska tas ut.
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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in en
gemensam skriftlig reservation, bilaga § 68a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-02-13 SAGA 1
SBN 2018-000324 SAGA 1_bilaga

Bilaga § 68a
70

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 37 SBN-2020-91
Utredning ang. fasadändring (foliering) inom fastigheten SAGA 1
Willhem Bostäder i Hyllie AB har sin verksamhet på 1:a våningen och har fönster
som sträcker sig ner till trottoaren. För att hindra besvärande direkt insyn har
företaget satt upp foliering på insidan av halva fönstret.
Detta bedömer stadsbyggnadskontoret vara en fasadändring som kräver bygglov och
har utdömt en byggsanktionsavgift på 14 095 kr. (M) och (C) är av en annan
uppfattning och bedömer att åtgärden inte är en fasadändring. Om företaget hade
satt upp persienner eller jalusier för hela fönstret i stället så hade inte
stadsbyggnadskontoret reagerat. Vi yrkade att åtgärden inte ska betraktas som
fasadändring som kräver bygglov och att det därigenom inte ska tas ut en
byggsanktionsavgift.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

Mats Brogren (M)
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§

69

Workshop 2 april 2020

Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att en workshop om översiktsplanen ska hållas den 2 april
2020.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att en representant från varje parti deltar.

