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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-03-26 kl. 09:00-14:00

Plats
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Sofia Hedén (S) (Ordförande)
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Shaip Morina (S)
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Sara Andersson (V) ersätter Mikael Andersson (V)
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Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om beslut, domar och laga kraft
Anmälan av inkomna skrivelser
Lägesrapport bostadsförsörjning 2020 - årlig uppföljning och analys av
bostadsförsörjningen i Malmö
Strukturplan Bunkeflostrand - slutsatser av medborgardialog, underlag för
aktualisering av översiktsplan och fortsatt planering
Attestantförteckning samt attestantanvisningar 2020
Remiss från kommunstyrelsen - Inrättande av expertråd för bostadsfrågor, STK2020-300
Remiss från kommunstyrelsen - Uppdrag budget 2019 - tillsammans med
berörda nämnder, MKB och bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för
att öka antalet bostäder för unga
Remiss från kommunstyrelsen - Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt
och förenklat (SOU 2019:68)
Remiss från kulturnämnden - Handlingsplan för den nationella minoriteten
romer i Malmö 2020-2022
Remiss från tekniska nämnden - Plan för god ljudmiljö 2020–2028
Förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad
Ny rutin för beslut om samråd under detaljplaneprocessen
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn i Malmö (Dp
5544)
Detaljplan för fastigheten Katrinelund 28 i Innerstaden i Malmö (Dp 5605)
Ändring av detaljplan för fastigheten Sockret 7 i Mellersta Hamnen i Malmö
(ÄDp 5688)
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup i
Malmö (Dp 5523)
Detaljplan för kv Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö
(Dp 5513)
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)
Ändring av detaljplan för fastigheten Soltofta 2 i Virentofta i Malmö (ÄDp 5705)
Ändring av detaljplan för fastigheten Koljan 2 i Gamla Limhamn i Malmö (ÄDp
5706)
Ändring av detaljplan för fastigheten Bromhälla 8 i Riseberga i Malmö (ÄDp
5707)
Detaljplan för Husie 172:363 i Husie i Malmö (Dp 5384)
Detaljplan för Nejlikebuketten 2 och 3 i Rosengård i Malmö (ÄDp 5403)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Spiran 1 och 2 i Annetorp i Malmö (ÄDp
5699)
Ändrad användning (butik till restaurang) samt fasadändring (fönsterbyte och
ventilationsanläggning) och ombyggnad inom HANAHOLM 8
Ändrad användning av kontor till 13 st lägenheter, stambyte samt fasadändring
(insättning av öppningsbara fönster) inom fastigheten AVENBOKEN 27
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger på fastigheten
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TYGELSJÖ 41:40
Nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport samt installation av braskamin
inom fastigheten SÅGROCKAN 12
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och plank inom fastigheten
PILE 1:29
Till- och ombyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage samt rivning av
garage, komplementbyggnad och del av byggnad inom fastigheten ENBÄRET 8
Ny takkupa på enbostadshus inom fastigheten PÄRLHÖNAN 14
Uppsättning av belyst skylt inom fastigheten STENEKULLEN 2
Ändring avseende fönster F6 (inom tidigare beviljat bygglov PR 2017-0430 Ändring av samlingslokal till bostäder och lokaler) på fastigheten GNISTAN 1
Fasadändring (byte av takmaterial) på fastigheten ODONVIDET 5
Rivning av industribyggnader (lager) inom fastigheten SOCKRET 4
Rivning av byggnad inom fastigheten SOCKRET 7
Rivning av enbostadshus inom fastigheten VINTRIE 20:3
Utredning om inredande av ytterligare bostäder och installation av vatten och
avlopp inom fastigheten ÄNGSVÄDDEN 24
Utredning om ändrad användning samt bristande hälsoskydd i restaurang Olivias
deli (saknar frånluftsdon) inom fastigheten ASSESSORN 2
Utredning om ändrad användning från lager till restaurang (JoNour AB) inom
fastigheten SMÖRBOLLEN 23
Utredning om väsentlig ändring av planlösning inom fastigheten BORDSVISAN
1
Utredning om ändring av leverans- till serveringsyta samt fasadändringar utan
bygglov och startbesked inom fastigheten MALMKROSSEN 1
Utredning om fasadändring, (ändring av fasadbeklädnad på del av fasad) utan
startbesked inom fastigheten HAVSUTTERN 3
Uppförande av mur utan startbesked inom fastigheten BO 6
Utredning om uppförande av plank inom fastigheten HYLLIE 165:61
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§

70

Genomgång och föredragning av ärenden
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§

71

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-1252
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Bygglov större ärenden
Delegation övrigt
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§

72

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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§

73

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-03-26.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag


















G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från KS AU - § 38 Klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun
2020-2030, STK-2019-1579, SBN-2019-1188
2. Förvaltningsremiss samt yttrande - Riktlinjer Systematiskt brandskyddsarbete
Malmö Stad, STK-2018-410, SBN-2020-107
3. Beslut från MN - § 17 Rapport av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö stads
havsområde, MN-2019-4465, SBN-2020-152
4. Beslut från KS - § 20 Revidering av prislista för leverans och förvaring av
moderna kommunala arkivhandlingar vid Malmö stadsarkiv, STK-2019-1570, SBN2020-162
5. Förvaltningsremiss samt yttrande - Masterplan för Malmö hamn, TN-2019-522,
SBN-2020-45
6. Beslut från KF - § 12 Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022, STK-2019-629
7. Beslut från KF - § 13 Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554
8. Beslut från KF - § 25 Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan
Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö, STK2017-1603
9. Beslut från KF - § 19 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige, STK-2019185, SBN-2019-375
10. Beslut från KS - § 41 Begäran från stadsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta
fram en ny energistrategi för Malmö stad, STK-2019-1575, SBN-2019-107
11. Beslut från KF - § 26 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet, STK-2018-1113, SBN-2018-1289
12. Beslut från KF - § 16 Förslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning, STK-2019-1146, SBN-2019-978
13. Beslut från KS - § 42 Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020 – om hur ett nytt
metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras, STK-2020-97, SBN2020-213
14. Beslut från KS - § 47 Årlig rapportering från Malmöandan, STK-2019-1569,
SBN-2020-214
15. Beslut från KF - § 18 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, STK-2018-852, SBN-2019-415

9







16. Beslut från KF - § 17 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar, STK-2018-90,
SBN-2019-286
17. Beslut från KF - § 17 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar, STK-2018-90,
SBN-2019-286
18. Förvaltningsremiss samt yttrande - Masterplan för Malmö hamn, TN-2019-522,
SBN-2020-45
19. Beslut från MN - § 31 Årsrapport 2019 Tryggare Malmö, MN-2020-78, SBN2020-251
20. Beslut från MN - § 42 Rapport Inventering av fladdermöss i Malmö stad, MN2019-146, SBN-2020-253
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§

74

Lägesrapport bostadsförsörjning 2020 - årlig uppföljning och
analys av bostadsförsörjningen i Malmö

SBN-2020-202
Sammanfattning

Lägesrapport för bostadsförsörjningen har tagits fram årligen under ett flertal år. I rapporten
redovisas bostadsbyggandet i Malmö under föregående år, situationen på bostadsmarknaden,
pågående planering och byggande samt aktuella projekt och processer. Årets rapport
presenteras i en kort sammanfattande skrift. Kompletterande information återfinns på
www.malmo.se/bostad. Uppföljning av bostadsplanering och statistik över bostadsbyggandet
kommer att uppdateras på hemsidan varje tertial.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Lägesrapport bostadsförsörjning Malmö
2020.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder skrivelsen till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

Sara Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 74a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Lägesrapport bostadsförsörjning 2020
Lägesrapport bostadsförsörjning 5 mars 2020

Bilaga § 74a
11

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 6 – Lägesrapport bostadsförsörjning 2020 – årlig uppföljning och analys av
bosatdsförsörjningen i Malmö
I detta ärende behandlas det senaste årets bostadsbyggande i Malmö, situationen på
bostadsmarknanen, pågående planering och byggande samt aktuella processer och projekt.
I lägesrapporten kan vi läsa att bostadsbyggandet i Malmö år 2019 låg på en fortsatt hög
nivå. Samtidigt har antalet hemlösa hushåll minskat med 31 procent. Detta är positivt, men vi
vet också att Malmös bostadsmarkan är långt ifrån jämlik och rättvis.
Det råder fortfarande en stor brist på bostäder för olika grupper, där särskilt hushåll med
begränsad betalningsförmåga, unga vuxna och nyanlända. Hyresnivåerna i nyproduktionen
är är fortsatt hög och hyrorna ligger på summor som i genomsnitt motsvarar cirka 70 procent
av den genomsnittliga disponibla inkomsten i Malmö. Samtidigt ökar priserna även på
bostadsrätter och hus. Ingen kan därför längre blunda för att Malmös bostadsmarknad är för
de rika, medan utsatta grupper står långt ifrån att få sin mänskliga rättighet – ett boende –
tillgodosett.
Situationen på Malmös bostadsmarkand visar med tydlighet att marknaden inte kan lösa
bristen på bostäder. Vänsterpartiet vill därför understryka att en jämlik och rättvis
bostadspolitik inte kan åstadkommas genom samarbeten med näringslivet och marknaden.
Den marknad som har gjort att många europeiska stadskärnor tömts på låg- och
medelinkomsttagare, en marknad som nu i bostadsbristens tidevarv också vill tjäna pengar
på miljonprogramsområden genom höjda hyror. Snart kommer inte heller här finnas plats för
lågavlönade.
En fusion mellan näringslivets vinstjakt och en social bostadspolitik är inte möjlig. Det
kommer bara fortsätta leda till att det byggs primärt för dem med pengar. Det som istället
behövs är en aktiv bostadspolitik där politiker vågar ta ansvar och stå för människors i
Sveriges rättigheter att ha ett boende till skälig standard och kostnad.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson
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§

75

Strukturplan Bunkeflostrand - slutsatser av medborgardialog,
underlag för aktualisering av översiktsplan och fortsatt
planering

SBN-2020-325

skriftlig information
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 75a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) inkommer med ett särskilt
yttrande. Vid protokollets justering har inget särskilt yttrande inkommit.
Beslutsunderlag



Strukturplan Bunkeflostrand 20191106

Bilaga § 75a
13

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 7. Strukturplan Bunkeflostrand
Det är bra att man har tagit fram en strukturplan för Bunkeflostrand med boendes åsikter.
Bunkeflostrand som på senare år har vuxit väldigt snabbt och fått en högre bebyggelse än vad
som tidigare varit normgivande i området behöver en sammanhållen plan på hur området ska
utvecklas framöver.
Det är viktig framöver med kontinuerlig och större dialog i området med de boende för att
Bunkeflostrand fortsatt ska vara ett attraktivt bostadsområde för de boende och de framtida
människor som flyttar till stadsdelen.
Moderaterna och Centerpartiet vill särskilt lyfta fram vikten av att stadens olika egenskaper och
delar bevaras i största möjliga mån. Bunkeflostrand ska fortsatt bebyggs med enbostads- och
småhus för att bevara den småskalighet som finns i området och som Malmö behöver mer av.
Malmö behöver småskaligheten i ytterområden och framförallt utanför yttre ringvägen, för att
bevara barnfamiljerna och skattekraften i staden. Det är också därför som Malmö behöver bygga
betydligt tätare och högre innanför yttre ringvägen.

Darko Simic (M)
Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)
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§

76

Attestantförteckning samt attestantanvisningar 2020

SBN-2019-1088
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt attestreglemente för Malmö stad som gäller från och
med 1 april 2020. Med anledning av detta har stadsbyggnadskontoret har tagit fram en ny
attestantförteckning och nya attestanvisningar som ska gälla från den 1 april 2020.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner attestantförteckning och attestanvisningar för
stadsbyggnadskontoret att börja gälla from 2020-04-01.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 attestantförteckning from 2020-04-01
Attestanvisningar SBK from 2020-04-01
Attestantförteckning SBK from 2020-04-01
Attestreglemente för Malmö stad gällande från den 1 april 2020
Tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad 1 april 2020
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§

77

Remiss från kommunstyrelsen - Inrättande av expertråd för
bostadsfrågor, STK-2020-300

SBN-2020-324
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till stadsbyggnadsnämnden översänt remiss angående inrättande av
expertråd för bostadsfrågor för yttrande. I Malmö stads Budget 2020 konstateras att
”Problemen på bostadsmarknaden är en av Malmös största och mest komplexa utmaningar”
och att en extern expertgrupp bestående av olika aktörer på bostadsmarknaden tillsätts för att
bistå staden i arbetet med att ta fram konkreta förslag på hur stadens nämnder och bolag
gemensamt kan bidra till en mer välfungerande bostadsmarknad i Malmö där alla Malmöbor
har tillgång till en egen bostad av god standard till en rimlig kostnad
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med tillägg yttrande enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Stadsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att det i yttrande ska läggas till en mening om att
det är väsentligt att rådets arbete är transparent och följs upp.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Darko Simics
(M) tilläggsyrkande.
Sara Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden i sitt yttrande avstyrker förslaget att
inrätta ett expertråd för bostadsfrågor i Malmö.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Sara Anderssons (V) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på förvaltningens förslag på yttrande
med tillägg mot Sara Anderssons (V) förslag om att stadsbyggnadsnämnden ska avstyrka
förslaget om exportråd och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag med av
Martin Molins (C) och Darko Simics (M) förslag på tillägg.
Reservationer och särskilda yttranden

Sara Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 77a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Förslag till yttrande SBN 200326 Inrättande av expertråd - reviderat 200325
Förslag till yttrande SBN 200326 Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
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Inrättande av expertråd för bostadsfrågor SBK 200227
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Beslut KS 200304 §86 med Särskilt yttrande (SD), (S+L), (M+C) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200302 §143

Paragrafen är justerad

Bilaga § 77a
17

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 9 – Remiss från kommunstyrelsen – Inrättande av expertråd för bostadsfrågor.
STK -2020-300
Först hade Malmö stad en bostadssamordnare, sedan blev det en bostadsgeneral och nu
ska ett expertråd för bostadsfrågor skapas. Vi kan inte se nyttan med detta råd eftersom
många av de frågor som lyfts fram redan har utretts samt att det redan finns forskning i
området. Det krävs istället handling inom det bostadspolitiska området!
Det finns en stor risk att tillsätta ett råd där de från näringslivet som gynnas av en
bostadsbrist sitter med. Detta är inte en konflik som kan lösas med mer transparens.
Dessutom är vissa saker som rådet ska underssöka redan undersökta, som till exmpel
flyttkedjor. Vi ser att den spekulativa bostadsmarknanden är problemet – inte lösningen.
Civilsamhället och ideella organisationer som arbetar med bostadsfrågan, hemlöshet och
utsatthet släpper med regelbundenhet rapporter om situationen i Malmö. Det finns redan
fakta och underlag gällande allt ifrån barnfattigdom till strukturell hemlöshet. Problemet är att
dessa erfarenheter inte tas tillvara. Vi vill se ett närmare samarbete med dessa, men tror inte
att ytterligare utredningar varken kommer göra till eller från för dem som saknar ett hem.
Mot bakgrund av dessa skäl ser vi inte inrättandet av ett expertråd för bostadsfrågor som
motiverat. Vi yrkade därför på att stadsbyggnadsnämnden i sitt yttrande skulle avstyrka
förslaget att inrätta ett expertråd för bostadsfrågor i Malmö. Då vårt yrkande inte fick gehör
reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson
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§

78

Remiss från kommunstyrelsen - Uppdrag budget 2019 tillsammans med berörda nämnder, MKB och
bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka
antalet bostäder för unga

SBN-2020-72
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till stadsbyggnadsnämnden översänt remiss angående
kommunstyrelsens uppdrag i budget 2019 att tillsammans med berörda nämnder och i dialog
med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka antalet
bostäder för unga.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig över remissen i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att yttrandet ska kompletteras med en text om
att ett större fokus bör läggas på bostäder till studenter.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Darko Simics
(M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat att avstyrka Martin Molins (C) och Darko Simics (M) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med en gemensam
skriftlig reservation, bilaga § 78a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 78b.
Sara Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 78c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 - strategi för att öka antalet bostäder för unga
Förslag till yttrande SBN 200326 - strategi för att öka antalet bostäder för unga
Strategi för ungas boende för mandatperioden 2018-2022, remissversion
Fördjupat utredningsdirektiv - Strategi för ungas boende

Bilaga § 78a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 10 – Remiss: Strategi för att öka antalet bostäder för unga.
SBN-2020-72
I detta ärende så behandlar vi ett remissvar från SBN att uttala sig angående den utarbetade
strategin för att öka antalet bostäder för unga i Malmö stad.
Vi ser att många unga flyttar in till Malmö både för arbete och för utbildning och vi måste göra
vårt yttersta för att de ska kunna bo, arbeta och studera i Malmö.
I strategin bemöts många sidor av problemen som hindrar unga från att skaffa boende i vår stad.
Vi i Moderaterna och Centerpartiet tycker att genom att bygga studentbostäder nära universitetet
och centrum så nås en grupp vars situation är enklast att lösa, vi tror även att det i sin tur frigör
mindre bostäder på andra platser runt om i Malmö för de unga som till exempel jobbar och har
betalkraft att välja en annan bostad än studentrum.
Genom att i större utsträckning bemöta studenternas behov skapas en naturligare väg från
studentrum till bostad när plugget går mot arbete.
Därför yrkade vi på att i remissvaret lägga till att trycka extra mycket på att bygga studentbostäder
nära universitet. Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 78b
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende: 10: SBN-2020-72

Remiss från kommunstyrelsen – Uppdrag budget 2019 – tillsammans med berörda nämnder, MKB och bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för
att öka antalet bostäder för unga
Alla är överens om att vi behöver bostäder till våra unga, men vi måste förhålla oss
till den krassa verkligheten.
I Strategi för ungas boende för mandatperioden 2018-2022, remissversion v.1 kan man
läsa att utrikes födda unga Malmöbor i snitt har 5 000 kronor mindre per månad än
inrikes födda unga i Malmö, de tidigare bor också oftare i hyresrätt. Att Malmö stad ska
utreda vilka möjligheter kommunen har att under en begränsad tid ställa kommunal
borgen till unga i Malmö verkar vara ännu ett led i processen att skaffa förstahandskontrakt till utrikes födda unga Malmöbor.
Utrikes födda unga Malmöbor har säkerligen, med tanke på att de i snitt har 5 000
kronor mindre per månad jämfört med inrikes födda Malmöbor, försörjningsstöd, bostadsbidrag eller bostadstillägg.
Lägg till detta en kommunal borgen och vi har ett resultat att kommunen till 100 % har
inte bara betalt hyran för utan även skaffat ett förstahandskontrakt till en i många fall
nybyggd lägenhet i Malmö.
Vi ställer oss frågan vad ”moroten” eller drivkraften blir för dessa unga att ta sig ur ett
bidragsberoende när Malmö stad levererar fler och fler sätt att inte behöva ta sig ur
det. Inte ens att skaffa sig en större lägenhet eller en lägenhet på ”fina gatan” kräver
motprestation så länge man är under 30 år.
Aktiviteten kommunal borgen föreslås även i Program för att motverka hemlöshet. I
Malmö stad är majoriteten av strukturellt hemlösa utrikes födda. Även här blir det en
riktad aktivitet.
Föreslagna åtgärder i strategin, vilka är avsedda att utföras av Boplats Syd AB, förefaller inte så väl genomtänkta, utan mer anpassade för en planekonomi.
Skrivningen ” Boplats Syd ska ta fram riktlinjer för hur försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg i högre grad ska accepteras av hyresvärdar som inkomst vid
förstahandskontrakt” visar på en märlig syn vad gäller ägande.
Naturligtvis framförs propåer i dessa banor till fastighetsägare, men därifrån till i det
närmaste tvingande krav är steget långt.
Kösystemet i Boplats Syd är grundbulten i dess verksamhet, därför skulle ändringar i
detta, kunna få förödande konsekvenser för deras verksamhet. Dessutom drivs
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Boplats Syd av sina köavgifter. Vilka konsekvenser får det om de skall börja använda
differentierade avgifter för olika kategorier?

________________
Anders Olin (SD)

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

___________________
Stefan Claesson (SD)

_________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 78c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 10 – remiss från kommunstyrelsen- Uppdrag budget 2019 – tillsammans med
berörda nämnder, MKB och bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att
öka antalet bostäder för unga
I yttrandet som Vänsterpartiet ställde oss bakom konstateras att strategin är informativ och
kärnfull och att de föreslagna aktiviteterna sammantaget kommer att förbättra situationen för
de unga på bostadsmarknaden i Malmö. Den pågående detaljplane- och
bygglovsprocesserna kommer att möjliggöra byggstarter för minst 1000 bostäder för unga
under mandatperioden. Det är positivit att stadens aktörer tillsammans vill ta ett krafttag för
att fler unga ska kunna börja sina vuxenliv med en egen bostad.
Som också nämns i yttrandet är det vitalt att strategin tydligare redovisar problembilden för
unga på bostadsmarknanden och vilka utmaningar som ligger i den. Gruppen unga är inte
homogen och vi vet att unga behandlas olika på bostadsmarknaden beroende på ursprung,
bakgrund och betalningsförmåga. Att det byggs nya bostäder är därmed ingen garanti för att
alla stadens unga kommer kunna efterfråga dem, utan det är en reell risk att de unga som
redan har det svårt att få en lägenhet kommer fortsätta ha det så. Att erkänna och se att
Malmö stads bostadssituation är både diskriminerande och långt ifrån jämlik bör vara en av
utgångspunkterna i det fortsatta arbetet.
Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har staterna ett ansvar att
sträva mot en tillfredsställande levnadsstandard för alla medborgare. Häri ingår att ha en
bostad. Detta gäller unga som äldre, oavsett ursprung. För att uppfylla dessa åtganden är
det därför av yttersta vikt att fortsätta arbetet med att få fram framförallt billigare lägenheter
så att unga, oavsett storleken på familjens plånbok, kan skapa sig ett hem och en trygg bas.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson
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§

79

Remiss från kommunstyrelsen - Modernare byggregler förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68)

SBN-2020-133
Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt
och förenklat (SOU 2019:68) på remiss till ett antal remissinstanser, däribland Malmö stad.
Förslagen från Kommittén för modernare byggregler innebär principer för en omfattande
reformering av Boverkets byggregler (BBR), en ny myndighet för förhandsavgöranden om
krav på byggnadsverk samt förändringar i kontrollprocessen. Kommittén ger också konkreta
förslag på nya föreskrifter för bostäders lämplighet för avsett ändamål.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till kommunstyrelsen angående Modernare byggregler –
förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68) enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med ett särskilt
yttrande, bilaga § 79a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Modernare byggregler
Förslag till yttrande SBN 200326 Modernare byggregler
Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68)

Bilaga § 79a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 11. Remiss från kommunstyrelsen – Modernare byggregler –
förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68)
SBN-2020-133
Detta ärende avser ett remissvar på Finansdepartementets betänkande Modernare byggregler –
förutsägbart, flexibelt och förenklat.
Stadsbyggnadsnämndens yttrande är i stort välskrivet och belyser många viktiga synpunkter,
men vi vill med detta särskilda yttrande påpeka att vi anser att möjligheten att bygga små
bostäder är en viktig åtgärd för att minska bostadsbristen och skapa fler bostäder med lägre
hyra.
Stadsbyggnadsnämnden lägger stor vikt i sitt yttrande vid att minskade krav på mindre bostäder
kommer minska dess flexibilitet och göra dem oangenämare att bo i. Detta är dock något som
måste ställas mot att mindre lägenheter också blir billigare, och dessutom möjliggör för tätare
och hållbarare städer. Stadsdelar byggda kring förra sekelskiftet har sällan särskilt rationellt
byggda bostäder med avseende på standardmått, dagsljus etc, men är ändå väldigt
eftertraktade, bland annat på grund av sitt centrala läge. Rationellt byggda bostäder, likt de som
byggdes under miljonprogrammet, är å andra sidan betydligt mindre eftertraktade trots att de
uppfyller de flesta av kraven som nämnden värnar om i sitt yttrande. En fungerande
bostadsmarknad kräver förenklingar, förutsägbarhet och flexibilitet, inte ett vurmande för
paternalistiska byggregler.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

80

Remiss från kulturnämnden - Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022

SBN-2020-248
Sammanfattning

Kulturnämnden har skickat Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022 till stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. Romer är en av Sveriges nationella
minoriteter och handlingsplanens målsättning är att, i enlighet med svensk
minoritetslagstiftning, öka deltagande och inflytande för den romska befolkningen i Malmö.
Stadsbyggnadsnämnden stödjer planens innehåll och de aktiviteter som föreslås.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende Handlingsplanen för den nationella minoriteten
romer i Malmö 2020-2022 enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kulturnämnden.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Handlingsplan för den nationella minoriteten
romer i malmö 2020-2022
Förslag till yttrande SBN 200326 Handlingsplan för den nationella minoriteten
romer i Malmö 2020-2022
Handlingsplan 2020-2022
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§

81

Remiss från tekniska nämnden - Plan för god ljudmiljö 2020–
2028

SBN-2020-161
Sammanfattning

Enligt förordningen om omgivningsbuller, vilken utgör en förlängning av EU:s bullerdirektiv,
ska kommuner med mer än 100 000 invånare vart femte år kartlägga omgivningsbuller och
därefter fastställa ett åtgärdsprogram. Remitterad plan grundas på analyser av nuläget i Malmö
avseende omgivningsbuller och planens inriktningsmål har satts i relation till de globala målen
för hållbar utveckling, Sveriges miljömål och Malmö stads kommunfullmäktige mål. Planens
innehåll överensstämmer väl med stadsbyggnadsnämndens uppdrag inom stadsutveckling
och stadsplanering.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med revidering yttrande enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till tekniska nämnden.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att yttrandet ska kompletteras med en text om
att Plan för god ljudmiljö 2020-2028 bör belysa och problematisera de målkonflikter som uppstår
i en tät stad.
Beslutsgång

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

Mårten Espmarker (MP) och Jens Kindt (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga §
81a.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Remiss från TN – plan för god ljudmiljö 20202028
Förslag till yttrande SBN 200326 Remiss från TN – plan för god ljudmiljö 20202028
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Tjänsteskrivelse TN 191122 Remissutskick - Plan för god ljudmiljö 2020-2028
§ 281 TN 191122 Remissutskick - Plan för god ljudmiljö 2020-2028

Bilaga § 81a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Remiss från tekniska nämnden - Plan för god ljudmiljö 2020-2028
Diarienr: SBN-2020-161
Buller är ett stort hälsoproblem, över 100.000 malmöbor är påverkade av
trafikbuller i sin bostad. Barn är dessutom ofta utsatta för buller i förskolornas
och skolornas utemiljöer. Samhällskostnaden för trafikbuller bara i
boendemiljöerna uppskattas vara uppåt 1,8 miljarder om året i Malmö.
Miljöpartiet tycker att planen kunde vara djärvare. Det finns så många fördelar
med att med att minska bullerföroreningarna, vi får samtidigt hälsosammare
luft, minskad klimatpåverkan, utrymme till effektivare transportslag, grönare
miljöer, klimatanpassning och attraktiva boendemiljöer.
Miljöpartiet vill se effektiva åtgärder som snabbt kan minska vägbullret. Först
och främst, våga prioritera ner biltrafiken i enlighet med våra befintliga mål och
strategier i TROMPEN (Trafik och mobilitetsplanen). Trots att vi har tydliga mål
så lever det kvar en nervositet kring att göra verklighet av prioriteringarna.

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
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§

82

Förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad

SBN-2020-201
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I april 2019, beslutade
kommunstyrelsen om en handlingsplan för arbetet 2019–2023. Detta ärende innehåller ett
förslag till revidering av handlingsplanen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker föreslagna revideringar i stadsbyggnadsnämndens
åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Förslag till reviderad Handlingsplan Malmö
framtidens kuststad
Handlingsplan Malmö framtidens kuststad rev2020
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§

83

Ny rutin för beslut om samråd under detaljplaneprocessen

SBN-2020-177
Sammanfattning

Planavdelningen har tagit ett fram ett förslag på ny rutin för att fatta beslut om samråd och
granskning av detaljplaner. Nuvarande rutin innebär att dessa beslut fattas av SBN endast i de
fall det rör sig om utökat planförfarande. Förslaget till ny rutin innebär att SBN som
huvudregel ska fatta beslut om att skicka en detaljplan på samråd även vid
standardförfarande. Undantag från detta kan, på förslag från planavdelningen, ske i mindre
komplexa ärenden. Förslaget innebär en något längre ledtid i vissa ärenden som handläggs
med standardförfarande Förankringen hos SBN av dessa ärenden blir dock bättre vilket kan
innebära tidsvinster på andra sätt.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner den nya rutinen för beslut om samråd under
detaljplaneprocessen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Ny rutin för beslut om samråd under
planprocessen
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§

84

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

SBN-2014-535
Sammanfattning

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034) har till syfte att utveckla
området kring Östervärns station, inom Järnvägsverkstäderna och längs Sallerupsvägen, till en
nära, tät, grön och funktionsblandad del av staden. Översiktsplanen föreslås godkännas och
överlämnas till kommunstyrelsen och därefter vidare till kommunfullmäktige för beslut om
antagande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner med revideringar stadsbyggnadskontorets förslag till
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (mars 2020) med tillhörande utlåtande.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn (mars 2020) med tillhörande utlåtande och att den ska föreslå
kommunfullmäktige att anta planen.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att översiktsplanen kompletteras med en text
om att det är viktigt med en tydlig gräns mellan privata och offentliga miljöer, t ex med
avseende på innergårdar.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall på Martin Molins (C) och Darko Simics (M)
tilläggsyrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Darko Simics (M) tilläggsyrkande.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar vidare att meningen "Större bostadskvarter ska ha
allmänna passager som skapar genomsläpplighet" på sid 24 plockas bort samt att text med samma
innebörd i resten av dokumentet även de plockas bort.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar slutligen att översiktsplanen kompletteras med
en text om att Järnvägsverkstäderna har ett stadsmiljömässigt värde och att det är önskvärt att
de helt eller delvis bevaras och kan fungera som mötesplatser.
Sara Andersson (V) yrkar att stycket Planeringsriktlinjer (sid 37) kompletteras med
meningen "Österhagsgatan bör utformas på ett sådant sätt att bilister i första hand väljer
huvudgatan för genomfart i området".
Lars Hellström (L) yrkar att följande revideringar görs i översiktsplanen:
Rutan om Östervärns station (sid 8)
Nuvarande mening:
”Ett intensivt markutnyttjande runt det stationsnära läget, även på höjden, ska tydligt
signalera förändringen till en livfull…” ändras till ”Ett intensivt markutnyttjande runt det
stationsnära läget, framförallt på höjden, ska tydligt signalera förändringen till en livfull…”
Efter den sista meningen läggs följande mening till:
”Den högre bebyggelsen runt stationen utgör en positiv orienteringspunkt för området.”
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Rutan om Östervärns station (sid 10)
Efter den sista meningen läggs följande mening till:
”Den högre bebyggelsen runt stationen utgör en positiv orienteringspunkt för området.”
Rutan om Östervärn (sid 10)
Nuvarande mening:
”Ett effektivt markutnyttjande runt det stationsnära läget, även på höjden, ska tydligt
signalera förändringen från en barriär till en livfull mötesplats med innerstadskänsla.” ändras
till ”Ett effektivt markutnyttjande runt det stationsnära läget, framförallt på höjden, ska tydligt
signalera förändringen från en barriär till en livfull mötesplats med innerstadskänsla.”
Lars Hellström (L) vill också göra ett tydligt medskick till förvaltningen om vikten av att
skapa positiva flöden och mötespunkter runt stationen och att möjliggöra någon form av
kommers med café/restaurang.
Sara Andersson (V) yrkar avslag på Lars Hellströms (L) ändringsyrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på yrkandet om tillägg av en text om att
det är viktigt med en tydlig gräns mellan privata och offentliga miljöer, t ex med avseende på
innergårdar och sitt eget avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit tilläggsyrkandet
om innergårdar.
Ordförande ställer sedan proposition på yrkandet att meningen "Större bostadskvarter ska ha
allmänna passager som skapar genomsläpplighet" på sid 24 plockas bort samt att text med samma
innebörd i resten av dokumentet även de plockas bort och finner det vara bifallet.
Efter detta ställer ordförande proposition på yrkandet att översiktsplanen kompletteras med
en text om att Järnvägsverkstäderna har ett stadsmiljömässigt värde och att det är önskvärt att
de helt eller delvis bevaras och kan fungera som mötesplatser och finner att nämnden har
bifallit detta yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandet att stycket Planeringsriktlinjer (sid
37) kompletteras med meningen "Österhagsgatan bör utformas på ett sådant sätt att bilister i första
hand väljer huvudgatan för genomfart i området" och finner det vara bifallet.
Slutligen ställer ordförande Sofia Hedén (S) proposition på Lars Hellströms (L)
ändringsyrkanden och Sara Anderssons (V) yrkande om avslag på dessa och finner att
nämnden har bifallit ändringsyrkandena.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) reserverar sig mot beslutet om
avslag på tilläggsyrkande till förmån för eget yrkande om tillägg av text att det är viktigt med
en tydlig gräns mellan privata och offentliga miljöer, t ex med avseende på innergårdar.
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Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet om bifall av Lars Hellströms (L)
ändringsyrkande förmån för eget yrkande om avslag på dessa ändringar.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 84a.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 84b.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) inkommer med ett särskilt
yttrande bilaga § 84c.
Sara Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 84d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 ÖP för södra Kirseberg och Östervärn
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Antagandehandling
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - MKB mars 2020
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utlåtande till beslut
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utställningsyttranden till beslut

Bilaga § 84a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 16 – Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
SBN-2014-535
Detta ärende behandlar översiktsplanen för södra Kirseberg och Östervärn
Det är positivt att utvecklingen av detta område är på gång, att arbetet med planen pågått sedan
2014 är dock under all kritik. En stadsdel som kompletterar den stadsmiljö som återfinns på
Kirseberg och i Östervärn är sannolikt efterlängtat från många Malmöbor som vill kunna centralt
men ändå uppleva en småstadskänsla.
Vi är dock oroliga för att planen saknar tydliga strategier för att ta tillvara på de många kvalitéer
som återfinns i området. Denna plan, likt många andra planer som arbetats fram i Malmö den
senaste tiden framstår bitvis mer som ett skönlitterärt visionsarbete än som en strategi för att
uppnå de uppsatta målen. Verktygen som föreslås användas är för visso många, men när
prioriteringar mellan åtgärder och analys av målkonflikter saknas riskerar Socialdemokraternas
allt-åt-alla-politik åter igen att leda till ett misslyckat stadsbyggnadsprojekt.
Det är positivt att en enad nämnd gav medskick till planen i samband med antagandet, det pekar
ut den politiska riktning som bör ligga till grund för fortsatta prioriteringar. Då denna fördjupade
översiktsplan väljer att skjuta många av de frågor som borde behandlats här på framtiden,
kommer Centerpartiet och Moderaterna att arbeta för följande åtgärder framöver.
•

En tydlig gräns mellan privata och offentliga ytor. Bostadsgårdar med allmänna passager
leder till att de boende upplever dem som allt för offentliga för att vilja nyttja dem,
”bilfria” bostadskvarter med otydligt definierade gator upplevs som för privata för att
allmänheten ska vilja nyttja dem. Med slutna kvarter som skapar lugna innergårdar och
tydliga gator som bjuder in till rörelse kommer hela området att leva upp.

•

Utveckla Järnvägsverkstäderna till ett centrum i området. Att nya bostadsområden
planeras med butikslokaler i botten är positivt ur stadsbyggnadssynpunkt. Tyvärr saknas
allt för ofta det naturliga befolkningsunderlaget för att skapa en efterfrågan i butikerna.
Därför ser vi att de gamla järnvägsbyggnaderna har potential att bli en målpunkt i
området och kan fungera som en mötesplats med fokus på småföretagande, kultur, matoch dryckesservering etc.
Stadsbyggnad är ett givande och tagande. Vi anser att de styrande partierna gjort en
felaktig avvägning när de valt att prioritera bort den stadsmiljömässiga kvalitét som finns
i Järnvägsverkstäderna.
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•

En tät exploatering så att fler Malmöbor kan bo stationsnära. Planen möjliggör för 40005000 bostäder, vilket motsvarar drygt 160 invånare/hektar. FN har satt en gräns på att
150 invånare/hektar är minimum för ett hållbart stadsbyggande. Det är viktigt att
tätheten hålls på en hög nivå i de enskilda detaljplanerna för att inte hamna för lågt.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 84b
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende: 16: SBN-2014-535

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Vi Sverigedemokrater har i remissförfarandet inkommit med särskilda yttranden respektive reservation i flera nämnder.
Våra förslag vänder sig framförallt mot en planerad minimaliserad fordonstrafik. Detta
trots att planen innefattar bland annat 200 LSS-bostäder. Genomförs planen utan att
inkludera möjligheter för alla trafikslag, kommer situationen inom och genom området
bli katastrofal.
Även förslaget att ersätta Kirsebergs ishall med en multisportarena lik Kockums fritid
ratades. Varför? Har inte Kirsebergsborna också behov av sport och rekreation?
Våra förslag har inte beaktats, varken i denna nämnd eller i de andra nämnderna.
Vi kan bara beklaga övriga partiers ovilja att göra detta nya område attraktivare och
tillgängligt för alla.

________________
Anders Olin (SD)

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

___________________
Stefan Claesson (SD)

_________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 84c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (Antagandehandling)
Diarienr: SBN-2014-535
Miljöpartiet är positiva till föreslagen utveckling av Södra Kirseberg och Östervärn.
Förslaget innebär att en blandad, tät och grön stadsdel uppförs vilket är helt i linje med
hur Miljöpartiet vill att staden ska utvecklas.
I antagandehandlingen för planen fanns i text och illustrationer beskrivet att större
kvarter skulle brytas upp med allmänna gångvägar för att skapa ett gångflöde genom
kvarteren. Nämnden beslutade sig för att stryka texten vilket Miljöpartiet anser är
positivt. En förutsättning för att en plats ska ha en hög nyttjandegrad är att det är
tydligt för alla vem som har tillträde där. En innergård där det är tydligt att den är till
för de boende används mer än en innergård där ägandeskapet är oklart. Samtidigt som
en offentlig miljö används mer om det är tydligt att det är just en offentlig miljö som
alla har tillgång till. En innergård som alla har tillträde till blir ett sorts mellanting (en
halvprivat miljö) som ingen vet vem den är till för och som får en låg nyttjandegrad. I
den täta staden vore det olyckligt om innergårdarna, som potentiellt är en stor kvalitet
för boende, knappt används. Därtill vill vi tillägga att lummiga och väl utformade
innergårdar inte räcker för ett bra liv i staden utan de behöver kompletteras med
högkvalitativa gröna offentliga miljöer som fungerar som mötesplatser för alla stadens
innevånare.
Miljöpartiet vill understryka vikten av att tydligt skilja på vad som är offentliga och
privata miljöer. Därför är det olyckligt att en skrivelse med syfte att förtydliga detta i
programmet röstades ned på nämndsmötet.

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 § 84d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 16 – Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Efter en lång process och ett gediget arbete är har Stadsbyggnadsnämnden godkänt översiktsplanen
för Södra Kirseberg och Östervärn. Avsikten med planen är att bebygga området, att förtäta så att
Östervärn och Södra Kirseberg binds ihop med varandra och med den centrala staden. Målet är en
”tät, grön och funktionsblandad stad”.
Vänsterpartiet tycker att Stadsbyggnadskontoret har utformat en välplanerad översiktsplan där man
beaktat många olika aktörers intressen samtidigt som man har i stora delar tagit hänsyn till områdets
unika karaktär. Vi ser fram emot att följa genomförandet av översiktsplanen.
En förtätning av ett område kommer dock alltid innebära vissa konfliktlinjer. Översiktsplanen medger
mellan 4500 – 5000 nya bostäder och 3000 – 4000 nya arbetsplaster. Detta kommer oundvikligen
medföra en ökad trafik i området. Vid utformningen anser vi att det är viktigt att värna de redan
befintliga grönstråken och grönområden som vuxna och i synnerhet barn använder för sin dagliga
reakration och lek. Vi yrkade därför på ett planeringsriktlinjerna gällande gatu-utformningen skulle
utökas med ett tillägg syftande till att Österhagsgatan bör utformas på ett sådant sätt att bilisterna i
första hand väljer huvudgatan för genomfart i området. En enig nämnd ställde sig bakom detta
yrkande, vilket vi ser positivt på. Vår förhoppning är att detta leder till att Österhagsgatan utformas på
ett sådant sätt att biltrafikanter inte använder gatan som en genomfart och att biltrafiken därför
reduceras.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson
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85

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn i
Malmö (Dp 5544)

SBN-2015-1565
Sammanfattning

Godkännande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbyggelse norr om Limhamns kalkbrott.
Planläggningen bidrar till en tätare stad med fler bostäder vilket är i linje med Malmö stads
behov.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 85a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) inkommer med ett särskilt
yttrande, bilaga § 85b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Dp 5544 godkännande
Dp 5544 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5544 Utlåtande efter granskning
Dp 5544 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande
Dp 5544 Planbeskrivning godkännande
Dp 5544 Plankarta Godkännande
SBN 2017-01-24 Reservation från Liberalerna och Moderaterna
SBN 2018-10-18 Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna

Bilaga § 85a
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Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-03-26
Ärende: SBN 2015-1565 Detaljplan för del av fastigheten Limhamn DP 5544

Ärendet gäller detaljplan för Limhamn 155:507, syftet med planen är att möjliggöra
bostadsbebyggelse norr om kalkbrottet. Sverigedemokraterna vill framföra synpunkter kring den
problematik som finns kring Annetorpsleden, ett problem som vi lyft i tidigare ärenden längst
vägen och den belastning som finns här.
Vi anser att detta kommer att bli ett växande problem som är en direkt följd av de omvandling
som gjort med Annetorpsleden.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 85b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn i Malmö (Dp
5544) (Antagandehandling)
Diarienr: SBN-2015-1565
En förutsättning för att en plats ska ha en hög nyttjandegrad är att det är tydligt
för alla vem som har tillträde där. En innergård där det är tydligt att den är till
för de boende används mer än en innergård där ägandeskapet är oklart.
Samtidigt som en offentlig miljö används mer om det är tydligt att det är just en
offentlig miljö som alla har tillgång till. En innergård som alla har tillträde till
blir ett sorts mellanting (en halvprivat miljö) som ingen vet vem den är till för
och som får en låg nyttjandegrad.
I den täta staden vore det olyckligt om innergårdarna, som potentiellt är en stor
kvalitet för boende, knappt används. Därtill vill vi tillägga att lummiga och väl
utformade innergårdar inte räcker för ett bra liv i staden utan de behöver
kompletteras med högkvalitativa gröna offentliga miljöer som fungerar som
mötesplatser för alla stadens innevånare.
Miljöpartiet vill understryka vikten av att skilja på vad som är offentliga och
privata miljöer. Det är därför olyckligt att det i planbeskrivningen står att
innergårdarna ska bli halvprivata.

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
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86

Detaljplan för fastigheten Katrinelund 28 i Innerstaden i Malmö
(Dp 5605)

SBN-2016-482
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för centrumverksamhet (med undantag för
övernattning) och djurhållning såsom smådjursklinik och hunddagis, inom fastigheten
Katrinelund 28. Detaljplanen syftar även till att bevara befintlig industribyggnads
kulturhistoriskt värdefulla exteriör.
Beslut

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

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att befintlig industribyggnad inte har ett
kulturhistoriskt värde och således inte är värda att bevara och att ärendet därför ska
återremitteras till förvaltningen som ska få i uppdrag att ändra i planen så att befintlig
industribyggnad inte behöver bevaras.
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), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med en gemensam
skriftlig reservation, bilaga § 86a.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Dp 5605 Antagande
Dp 5605 Planbeskrivning antagande
Dp 5605 Utlåtande efter granskning
Dp 5605 Samrådsredogörelse
Dp 5605 Plankarta antagande

Bilaga § 86a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 18 – Detaljplan för fastigheten Katrinelund 28 i Innerstaden i Malmö
(Dp 5605)
SBN-2016-482
I detta ärende behandlar vi en ändring av en detaljplan. Utöver en ändrad användning har man i
planändringen också lagt in skyddsbestämmelser av byggnadens fasad. Centerpartiet och
Moderaterna menar att en stad är i ständig utveckling, och att ett bevarande av varje byggnad
som bär något drag av tidstypiskhet riskerar att hamna i konflikt med Malmös mål att växa till en
halvmiljonstad på ett tätt och hållbart sätt.
Denna byggnad är placerad i ett område som kommer genomgå en stor förändring de
kommande åren. Vi ifrågasätter att just denna av alla gamla industribyggnader är mest
bevaransvärd, och anser att en större genomgång av befintlig bebyggelse i området borde göra
för att välja ut de byggnader vars bevarande har störst kulturhistorisk och stadsbyggnadsmässigt
värde, istället för att slentrianmässigt skydda denna byggnad.
Vi yrkade på att planen skulle återremitteras för att ta bort skyddsbestämmelserna. Då vårt
yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2020-03-26

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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87

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

SBN-2019-811
Sammanfattning

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

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

Enligt sändlista i samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 ÄDp 5688 Antagande
ÄDp 5688 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5688 Samrådsredogörelse

45

§

88

Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl.
(Hemgården) i Sallerup i Malmö (Dp 5523)

SBN-2014-62
Sammanfattning

Granskning.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde i anslutning
till Yttre Ringvägen i Hemgården. Planläggningen motiveras av ett uttalat behov av större
industritomter i Malmö. Verksamhetsområdet har en ungefärlig yta av 33 ha. Planen omfattar
även parkmark för rekreation och dagvattenhantering.
Ärendet inleds med information som ges av enhetschef Carina Tenngart Ivarsson och
exploateringsingenjör Olle Anderberg, fastighets- och gatukontoret.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden godtar redovisningen av granskningshandlingarna.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra detaljplanen
tillgänglig för granskning.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
4. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att överlämna
granskningshandlingarna till berörda kommunala förvaltningar och Länsstyrelsen för
kännedom.
Yrkanden

Bengt Svensson (C) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag eftersom planen tar
jordbruksmark i anspråk.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Mårten Espmarker (MP) yrkar återremiss för att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
återkomma med underlag som styrker att föreslagen volym och utbyggnadstakt av
verksamhetsområden är rimlig inom angiven genomförandetid.
Sara Andersson (V) yrkar bifall Mårten Espmarkers (MP) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på yrkandet huruvida ärendet ska
avgöras idag och finner detta vara bifallet.
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Sedan ställer ordförande proposition på yrkandena om bifall och avslag och finner att
nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Bengt Svensson (C) inkommer med en skriftlig reservation bilaga § 88a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) inkommer med en skriftlig
reservation, bilaga § 88b.
Sara Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 88c.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 88d.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Dp 5523 Granskning
Dp 5523 Planbeskrivning Granskning
Dp 5523 Samrådsredogörelse
Dp 5523 Plankarta Granskning
Reservation från Miljöpartiet 2019-01-24, Dp 5523 Sallerup 180:21 m.fl.
Reservation från Vänsterpartiet 2019-01-24, Dp 5523 Sallerup 180:21 m.fl.
Särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet 2019-01-24, Dp 5523 Sallerup
180:21 m.fl.

Bilaga § 88a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende: SBN -2014-62
Detaljplan för fastigheten Sallerup 180:21 m fl Hemgården i Malmö (Dp 5523)
I detta ärende behandlar vi en detaljplan för ett verksamhetsområde på åkermark i anslutning till
yttre ringvägen på ca 33ha.
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, men också 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.
Detta ärende rör exploatering av åkermark precis innanför yttre ringvägen. Åkermark bör bara tas
i anspråk om alternativ saknas eller viktiga samhällsintressen kräver det. Så är inte fallet här utan
det torde rimligen finnas flera likvärdiga eller bättre alternativ. En övertygande motivering att
alternativ saknas till denna exploatering av åkermark finns inte redovisad i detta ärende.
Vi yrkade därför på ett avslag men vi fick inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en
reservation.

Bengt Svensson (C)

Bilaga § 88b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup i
Malmö (DP 5523) (Granskningshandling)
Diarienr: SBN-2014-62
Jordbruksmarken är en ändlig resurs och att bebygga den ska vara en sista
utväg för att tillgodose viktiga samhällsintressen. Därför ska det tydligt gå att
visa att ny bebyggelse på jordbruksmark är ett viktigt samhällsintresse och att
alla andra alternativ är uttömda. Regional samordning är också ett viktigt
verktyg när det gäller att lokalisera rätt verksamhet på rätt plats. I de fall
jordbruksmark måste tas i anspråk för ny bebyggelse ska det göras på ett
genomtänkt vis där ingen mark går till spillo.
Det nu framtagna förslaget för det nya verksamhetsområdet på Hemgården är
väl genomarbetat och visar på stor innovation och progressivitet med bl.a.
blandade verksamheter, nya parkeringslösningar och ett effektivt nyttjande av
marken. Det är dock problematiskt att planen möjliggör för större
kontorsetableringar då det på obestämd tid saknas högkvalitativ kollektivtrafik
och närservice i området. Det finns flera stationsnära lägen i Malmö som är
långt från färdigbyggda som lämpar sig bättre för kontorsverksamhet. Samtidigt
är det positivt att det finns intentioner om att på sikt göra området till en mer
blandad stadsdel som är tydligt sammanbyggd med resten av Malmö. Valet att
påbörja utbyggnaden av området i dess yttersta utkant är emellertid inte
optimalt.
Det pågår detaljplanearbete med flera stora verksamhetsområden i Malmö
(däribland Hemgården, Hemgården etapp 2, Allyhill och utbyggnad av Fosieby).
Fastighets- och gatukontoret har på nämndsmötet uppgett att det inte finns
något underlag för om utbyggnadstakten och omfattningen av nya
verksamhetsområden är realistisk. Det framgick att utbyggnastakten och
omfattningen bygger på en bedömning som Fastighets- och gatukontoret har
gjort. Miljöpartiet ifrågasätter att så stora beslut fattas utan något underlag. Vi
ser att detta medför:
● En risk att staden måste betala för och anlägga infrastruktur för
verksamhetsområden som aldrig uppförs (då staden är förbunden att
anordna allmän platsmark i antagna detaljplaner)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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● Att stora områden mark binds upp för användning under lång tid som
hade behövt användas till något annat (i de fall detaljplanerna får lång
genomförandetid)
● Att stora mängder högvärdig jordbruksmark förstörs helt i onödan och på
lösa grunder
● Att kommunala personalresurser knyts upp på arbete som är onödigt och
till skada för staden
Miljöpartiet reserverade sig mot samrådsversionen av Hemgården med hänsyn
till att vi ansåg att ianspråktagandet av jordbruksmarken inte på ett fullvärdigt
vis motiverats. Vi noterar att ett mindre tillägg har gjorts i planbeskrivningen
men att det fortfarande saknas en motivering varför området är rimligt att
exploatera. Därför anser vi fortfarande att det inte är möjligt att ta ställning till
planens konsekvenser ur det hänseendet.
Miljöpartiet vill understryka att vi inte motsätter oss all byggnation på
jordbruksmark eller uppförande av ytkrävande verksamheter. Däremot
motsätter vi oss att detta görs i överdriven omfattning och utan att vara väl
underbyggt. Miljöpartiet föreslog på nämndsmötet att stadsbyggnadskontoret
skulle ges i uppdrag att återkomma med ett underlag som styrker att föreslagen
omfattning och utbyggnadstakt av verksamhetsområden i staden är rimlig inom
angiven genomförandetid. Då detta avslogs i nämnden valde Miljöpartiet att
reservera sig mot beslutet.

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
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 20 – Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m-fl. (Hemgården) i
Sallerup i Malmö (Dp 5523)
Det finns en konflikt mellan Malmös utbyggnad och bevarande av jordbruksmark.
Vänsterpartiet har ställt sig bakom den gällande Översiktsplanen, där en av
utgångspunkterna är att staden ska förtätas innanför Yttre ringvägen, detta krav uppfylls i
detta ärende. Vi har tidigare anmärkt på att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i
detaljplanen, vilket vi inte har fått gehör för.
Vänsterpartiet anser att all utbyggnad ska ske på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt,
vilket innebär att all exploatering på högt klassad jordburksmark ska ske med försiktighet och
när inga andra alternativ är tillgängliga. Framförallt är det viktigt att byggnation inte sker
innan man har genomfört omfattande utredningar och analyser av efterfrågan av föreslagen
byggnation. Vänsterpartiet anser inte att vi har fått tillräckliga svar på varför all mark ska
planbestämmas redan idag och det är även oklart på vilket underlag som planen utgår från.
Vi ställde oss därför bakom Miljöpartiets yrkande på återremiss för att ge
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att återkomma med ett underlag som styrker att föreslagen
volym och utbyggnadstakt av verksamhetsområden är rimlig inom angiven genomförandetid.
Då vi inte fick gehör för yrkandet reserverar vi oss till förmån till Miljöpartiets förslag.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson

Bilaga § 88d
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Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-03-26
Ärende: SBN 2014-62 Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21

Ärendet gäller detaljplan för Sallerup 180:21, syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för
verksamhetsområde i anslutning till Yttre Ringvägen planen omfattar även parkmark. Vi anser att
området ligger strategiskt rätt för verksamheter som dagligen har in och ut transporter med
direkt koppling till Yttre Ringvägen, vilket är en fördel då vi kan hålla den tyngre trafiken i
ytterområdet.
Vi vill dock lyfta frågan kring åkermarken som vi i största möjligaste mån vill värna, vi ser dock
värdet för staden med denna typ av områden men där vi vill lyfta den målkonflikt av markens
värde kontra andra värden för staden.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)
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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.
Jäv

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) 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
detaljplanen.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra planförfarande till
standardförfarande.
3. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det fortsatta arbetet med
planen säkerställa att intentionen med takvariation uppfylls.
Yrkanden

Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Sofia Hedén yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att följande beslutsmening läggs till "Stadsbyggnadsnämnden ger
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det fortsatta arbetet med planen säkerställa att intentionen med
takvariation uppfylls."
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mårten Espmarkers tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först yrkandena om avslag och bifall mot varandra
och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Sedan ställer ordförande proposition på Mårtens Espmarkers (MP) tilläggsyrkande och finner
det vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 89a.
Sara Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 89b.
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Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Dp 5513 Samråd
Dp 5513 Planbeskrivning Samråd
Dp 5513 Plankarta Samråd
SBN 2016-12-15 Reservation Moderaterna och Liberalerna
SBN 191212 §362a S o L reservation

Bilaga § 89a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende: 21: SBN-2016-481

Detaljplan för kv Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö
(Dp 5513)
Bostadsgårdarnas storlek kommer att minska med minst 50% per lägenhet under förutsättning att de boende får tillgång till skol- och förskolegårdar när dessa inte nyttjas
av verksamheterna. Under höst- och vintermånaderna innebär det att dessa ytor till
största del inte är tillgängliga för de boende under den ljusa delen av dygnet.
Gårdarna kommer vidare att skuggas i högre grad som en konsekvens av den föreslagna bebyggelsen. Kontaktytor mellan grannar kommer att minska när tillgängliga
ytor för boende kommer att vara längre från trappuppgången.
344 nya bostäder kräver bilparkering och möjlighet att ta sig till området med bil i större
omfattning vilket vi inte kan se att det är taget någon hänsyn till i detaljplanen.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag till denna, i vårt tycke alltför omfattande förtätning
inom ett idag grönt och luftigt bostadsområde som skapar trivsel och stora kontaktytor
för de boende i området.
Då vårt yrkande inte fick gehör, reserverar vi oss mot detta beslut.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)

Med instämmande av:
________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 89b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 1 – Detaljplan för kv Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i
Malmö (Dp 5513)
I och med den nya detaljplanen möjliggörs fler bostäder i Bellevuegården. Vänsterpartiet ser
positivt på att detaljplanen innehåller en blandad bebyggelse och flera olika funktioner. I
detaljplanen lyfts det fram att förtätningen av området kommer ske i samklang med att
bevara en bilfri boendemiljö och upplevelsen av ett grönt bostadsområde med plats för barns
lek och behov av rörelse. Detta ställs mot det faktum att planförslaget oundvikligen innebär
att bostadsgårdarna minskar för att ge mer plats åt bebyggelse och skol- och förskolegård
samt att det blir fler boende som delar på gårdarna.
För att minska risken att de boende i området upplever att de blir berövade sina gårdar hade
Vänsterpartiet velat ha in ett tillägg i detaljplanen om att skol- och förskolegårdarna ska vara
tillgängliga för allmänheten före och efter verksamhetstiderna. Då plan- och bygglagen inte
tillåter den typen av restriktioner kunde vi dock inte yrka på det, utan arbetet för att
möjliggöra ett samutnyttjande av marken får istället fortsätta drivas utanför detaljplanarbetet.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson
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§

90

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp
6053)

SBN-2020-249
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med planprogrammet är att utgöra en samlad målbild över hur Sofielunds
verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja Malmös tillväxt fram till år 2040.
Planprogrammets innehåll och framtagandeprocess ska skapa en långsiktighet och en
tydlighet för inblandade aktörer i området och inom staden. Målbilden ska säkerställa
områdets betydelse som ett dynamiskt verksamhetsområde med fler arbetstillfällen där kultur,
fritid och industri skapar levande målpunkter för alla Malmöbor och ge området en positiv
atmosfär och karaktär.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
planprogram för Sofielund (Pp 6053).
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 90a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) inkommer med ett särskilt
yttrande, bilaga § 90b.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Pp 6053 planuppdrag
Pp 6053 Underlag till begäran om planuppdrag reviderad

Bilaga § 90a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende: 22 – Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde
(Pp 6053)
Moderaterna och Centerpartiet lämnar här in ett särskilt yttrande avseende
stadsbyggnadskontorets syn på planprogram för Sofielunds verksamhetsområde
med mål att stödja Malmös tillväxt fram till år 2040.
Dessa kvarter tillhör några av de få kvarvarande centrala områden där arbetsplatsintensiva industrier och billiga lokaler för mindre industriföretag och föreningar finns tillgängliga, där unga malmöbor har möjlighet att få sitt första arbete och där kulturarbetare kan finna lokaler för sin verksamhet till en förhållandevis låg kostnad. Det är positivt att man nu tar ett steg för att politiskt peka ut riktningen för områdets fortsatta
utveckling, och vill med detta särskilda yttrande understryka vikten av att värna om
områdets befintliga kvalitéer.
Detta område genomgår redan en fantastisk utveckling mot ett unikt område med
massor med olika verksamheter; krogar, småindustri, div kulturverksamheter där något som är en biltvätt på dagen kan bli en nattklubb på kvällen osv. Denna utveckling
bör bejakas, inte minst för att stävja den svarta verksamhet som delar av området
annars är känt för.
I planuppdraget nämner stadsbyggnadskontoret att också möjliggöra för bostäder i
området, detta kan endast tillåtas på platser där det inte föreligger någon risk för att
nya bostäder hämmar företagens tillståndspliktiga verksamhet. Även kultur- och föreningslivet har till stor del kunnat utvecklas just på grund av områdets speciella karaktär utan grannar som störs. Att öppna upp för fler bostäder riskerar också att leda till
att många av de billiga lokaler som är områdets största tillgång, riskerar att ersättas
av nybyggen.
Stadsbyggnadsnämndens planprogram brukar vara omfattande och innehålla ett
stort mått av visionära beskrivningar och storslagna idéskisser, det är inte den typen
av planprogram vi vill se här, vi vill se en tydlig strategi för hur områdets befintliga kvalitéer kan tillvaratas i dess fortsatta utveckling.
Malmös planprogram brukar alltid lägga stor vikt vid och sätta en övertro till restriktioner för biltrafik. Då tillgängligheten med bil och parkering är extra viktigt för industrierna och verksamheterna bör planförslaget inte innehålla de sedvanliga sidorna om
åtgärder för att försvåra för biltrafiken. Eventuella trafikåtgärder bör istället fokusera
på hur säkerheten och tillgängligheten kan höjas för samtliga trafikanter med verksamheternas bästa som utgångspunkt.
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Vi vill inte heller se att planen bygger på att Malmö stad ska göra stora investeringar i
offentliga platser som parker och torg för att på ett artificiellt sätt försöka skapa attraktiva stadsmiljöer, ska området behålla sin karaktär är det viktigt att utvecklingen
sker organiskt med det lokala företags- och föreningslivet som främsta draglok.

Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 90b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp6053)
Diarienr: SBN-2020-249
Miljöpartiet ser positivt på att det nu tas fram en plan för Sofielund. Förslaget
har stort fokus på att fritid, kultur och social hållbarhet ska vara i balans med
verksamheter och industrier.
Det är viktigt att programmet säkerställer att möjligheterna för kultur,
föreningsliv och att den unika karaktären av småskalig samhällsservice får finns
kvar i området. Ny bebyggelse får inte trycka ut eller försvåra för dessa
verksamheter.
Vi vill också se att området utvecklas till en grönare stadsdel med fokus på
klimatsmarta och resurssnåla byggnader och gaturum.

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
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91

Ändring av detaljplan för fastigheten Soltofta 2 i Virentofta i
Malmö (ÄDp 5705)

SBN-2019-438
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Soltofta 2 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Soltofta 2 i Virentofta i Malmö (ÄDp 5705).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 200326 ÄDp 5705 Planuppdrag
ÄDp 5705 Underlag till begäran om planuppdrag

61

§

92

Ändring av detaljplan för fastigheten Koljan 2 i Gamla Limhamn
i Malmö (ÄDp 5706)

SBN-2019-901
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Koljan 2 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Koljan 2 i Gamla Limhamn i Malmö (ÄDp 5706).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 ÄDp 5706 Planuppdrag
ÄDp 5706 Underlag till begäran om planuppdrag
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Ändring av detaljplan för fastigheten Bromhälla 8 i Riseberga i
Malmö (ÄDp 5707)

SBN-2019-970
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Bromhälla 8 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Bromhälla 8 i Riseberga i Malmö (ÄDp 5707).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 ÄDp 5707 Planuppdrag
ÄDp 5707 Underlag till begäran om planuppdrag
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Detaljplan för Husie 172:363 i Husie i Malmö (Dp 5384)

SBN-2014-377
Sammanfattning

Återkallande.
Stadsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva
möjligheten att omvandla en befintlig hästgård på fastigheten Husie 172:363 till
ridskoleanläggning. Samråd genomfördes under september 2014. Efter samrådet har arbetet
varit vilande. Nytt läge för ridskoleanläggningen har föreslagits inom Jägersro där planarbete
pågår. Därför föreslås detaljplanearbetet för Husie 172:363, Dp 5384 att återkallas.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för Husie 172:363 i Husie i Malmö,
Dp 5384.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Dp 5384 Återkallande
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Detaljplan för Nejlikebuketten 2 och 3 i Rosengård i Malmö (ÄDp
5403)

SBN-2014-815
Sammanfattning

Återkallande.
Stadsbyggnadsnämnden gav 2015-01-22 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
planarbete för att ändra planbestämmelsen för fastigheterna Nejlikebuketten 2 och 3 så att
användningen Småindustri och handel utökades med möjlighet att även inrymma
samlingslokaler (kyrka) och kontor. Planarbetet påbörjades och ett samråd hölls i maj 2015,
därefter har planarbetet varit vilande. Den sökande har nu meddelat att man inte vill gå vidare
med ärendet. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att planuppdraget återkallas.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för detaljplan för Nejlikebuketten 2 och 3
i Rosengård i Malmö (ÄDp 5403).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 ÄDp 5403 Återkallande
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Ändring av detaljplan för fastigheterna Spiran 1 och 2 i
Annetorp i Malmö (ÄDp 5699)

SBN-2019-1048
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden gav 2020-02-13 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
planarbete för att göra det möjligt att bebygga fastigheterna med trygghetsboende. Den
sökande har nu meddelat att man vill avsluta planarbetet. Därmed föreslås
detaljplaneuppdraget återkallas.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för fastigheterna Spiran 1 och 2 i
Annetorp i Malmö.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 ÄDp 5699 Återkallande
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Ändrad användning (butik till restaurang) samt fasadändring
(fönsterbyte och ventilationsanläggning) och ombyggnad inom
HANAHOLM 8

SBN-2020-288
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för ändrad användning (butik till restaurang) samt fasadändring
(fönsterbyte och ventilationsanläggning) samt ombyggnad på fastigheten HANAHOLM 8 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
Stadsbyggnadskontoret bedömer trots Malmö museers erinran att sökande har redovisat ett
förslag där omsorg har tagits till detaljer och att hänsyn har tagits till byggnadens material och
att en godtagbar avvägning mellan de olika allmänna intressena av att åtgärder utförs varsamt
och en god arkitektonisk utformning har gjorts.
Stadsbyggnadskontoret bedömer vidare att en restaurang i den aktuella byggnadsdelen kan
prövas lämpligt då avståndet till omkringliggande bostäder, för den täta staden är relativt gott.
I den täta staden är restauranger, butiker och liknande ett naturligt och förväntat inslag. Med
tanke på att verksamhetsutövaren är ansvarig för att klara bullerkrav bedöms användningen
vara planenlig. Åtgärden är förenlig med gällande plan, Pl 364, och uppfyller även i övrigt
kraven i 9 kap 30 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Till beslutet hörande handlingar
3 arkitektritningar
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Peter Ödmo, 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 2020-03-26 HANAHOLM 8
SBN 2019-002704 HANAHOLM 8 Bilagor
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§

98

Ändrad användning av kontor till 13 st lägenheter, stambyte
samt fasadändring (insättning av öppningsbara fönster) inom
fastigheten AVENBOKEN 27

SBN-2020-289
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till 13 st lägenheter, stambyte samt
fasadändring (insättning av öppningsbara fönster) på fastigheten AVENBOKEN 27
(KAMRERGATAN 17-21) i Malmö kommun.
Jäv

Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
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 är förenlig med gällande planer, PL 77, PL 78 samt ÄDp5488, och uppfyller även i
övrigt kraven i 9 kap 30 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Det nya parkeringsbehovet löses inom den egna fastigheten.
Till beslutet hörande handlingar
9 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 Magnus Norén, 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 2020-03-26 AVENBOKEN 27
SBN 2019-002830 AVENBOKEN 27 Bilagor
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§

99

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger på
fastigheten TYGELSJÖ 41:40

SBN-2020-294
Sammanfattning

Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för uppställning av skolpaviljonger (paviljonger
flyttas från Tygelsjö 41:1 och Mölledalsskolan 1) på fastigheten TYGELSJÖ 41:40
(ÄNGSÖVÄGEN 1) i Malmö kommun.
Jäv

Åsa Ahnfeldt (SD) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov i 5 år.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Kraven för permanent bygglov är inte uppfyllda då byggnaden är av tillfällig karaktär och
sökande har kunnat visa att behovet är tillfälligt under den begränsade tiden 5 år.
Förutsättningar finns att bevilja tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § PBL.
Ägarna till fastigheterna Tygelsjö 41:1, Tygelsjö 52:34, Klockspelet 2, 3, 4, 5 och 6, Kappen 1,
Jungfrun 1, 15 och 16, Solkragen 1 samt Tygelsjö 16:59 har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Ägarna till fastigheterna Tygelsjö 16:59, Klockspelet 2, 4, 6, Jungfrun 1 och 16,
Kappen 1 har framfört erinringar mot den föreslagna åtgärden.
Till beslutet hörande handlingar
10 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 Lisa Nordén, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Efter avveckling ska marken återställas.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Yrkanden

Sara Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att en tydlig plan ska
tas fram som visar på en permanent lösning.
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Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Sara Anderssons (V) återremissyrkande.
Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Sara Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 99a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) inkommer med en skriftlig
reservation, bilaga § 99b.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 99c.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 TYGELSJÖ 41:40
SBN 2019-004701 TYGELSJÖ 41:40 Bilaga 1-3
SBN 2019-004701 TYGELSJÖ 41:40 Bilaga 4

Bilaga § 99a
71

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende: Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger på fastigheten TYGELSJÖ
41:40 Malmö
SBN-2020-294
Medborgardialog viktig för att hitta den bästa lösningen
Ärendet om tillfälligt bygglov för uppförandet av skolpaviljonger kan till synes vara ett enkelt beslut,
dock strider det mot gällande detaljplan vilket innebär att ett permanent bygglov inte kan ges. Mycket
kortfattat med betoning på kortfattat redogörs i ärendet att sökanden letat alternativ men att den här
föreslagna lösningen är den ”mest optimala”, således finns det andra alternativ som är både möjliga
och rimliga att uppföra dessa paviljonger på.
Motståndet från Tygelsjöbor är massivt, inte mot att paviljongerna uppförs, men på vilket ställe som är
föreslaget. En ansökan om ändring av detaljplanen vid Tygelsjöskolan för en kommande utbyggnad är
inlämnad. Denna ansökan anses vara grunden för kunna bevilja ett tillfälligt bygglov först ges på 5 år
men kan innebära att paviljongerna kan finnas kvar på samma plats i 15 år.
I handlingarna redovisas ett missnöje att det tillfälliga bygglovet på 5 år för att paviljongerna på den
gamla ängen mitt i byn nu i maj i år är inne på sitt tionde år. Vad vi tror är att det saknas en dialog med
Tygelsjöborna som skulle skapa ett förtroende för de beslut som stadsbyggnadsnämnden ges i uppgift
att besluta om. Vi kan inte ställa oss bakom förslaget då vi inte kan uppfatta att alternativ har prövats,
inte heller redovisats i ärendet.
Vi yrkade därför på en återremiss för att komplettera ärendet med ett förtydligande av vad den
långsiktiga lösningen är för skolfrågorna i Tygelsjö.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet

Sara Andersson

Bilaga § 99b
72

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger
Diarienr: SBN-2020-294
Miljöpartiet reserverar sig mot att det nu ska byggas en ny tillfällig
paviljongskola i Tygelsjö. Vi menar att denna typen av tillfälliga lösningar inte
är det bästa för varken barnen, lärarna, grannarna eller ekonomin. Det har
länge varit känt att den förra tillfälliga skolan nu behöver stängas men ändå har
inte en långsiktig plan tagits fram.
Skolor bör byggas bestående och hållbara över tid. Då skapas förutsättningar för
en god skolmiljö för barnen, personalen och samhället. Alla byggnader som
Malmö kommun uppför måste göras behovsanpassade, klimatsmarta och
vackra. Det är då som vi lägger grunden för miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet.
Miljöpartiet vill se en långsiktig hållbar plan på skolbehovet i Tygelsjö.

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 § 99c
73

Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-03-26
Ärende: SBN 2020-294 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger.

Ärendet gäller tidsbegränsat bygglov i 5 år för uppställning av skolpaviljonger på fastigheten
Tygelsjö 41:40. Sverigedemokraterna ser helst att staden uppför permanenta lösningar framför
denna typ av byggnader, det finns dock en problematik att få fram skolplatser för att undvika
onödiga transporter av barnen till andra delar av staden och då en ny skola redan finns i
planeringen ser vi detta som en nödvändig lösning eleverna.
Vi hade dock önskat att paneringen kring stadens skolor varit en annan för att undvika de
onödiga kostnader som detta medför.

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)
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§

100

Nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport samt
installation av braskamin inom fastigheten SÅGROCKAN 12

SBN-2020-282
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport samt installation av
braskamin på fastigheten SÅGROCKAN 12 (NOTARIEGATAN 9C) 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
Stadsbyggnadskontoret bedömer att, med hänsyn tagen till den aktuella tomtens beskaffenhet
(en så kallad skafttomt), det föreligger särskilda skäl för placeringen av förråd/carport (i
direkt anslutning till in- och utfart).
Byggnader placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter (Byggnadsstadgan 39 §).
Ägarna till fastigheterna Sågrockan 2 och 3 har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan med
anledning av avstånd till tomtgräns. Sågrockan 3 har inkommit med erinran.
Åtgärden är i övrigt förenlig med gällande planer, Pl 654 och Ädp 5470 och uppfyller även i
övrigt kraven i 9 kap 30 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Till beslutet hörande handlingar
7 arkitektritningar
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Göte Larsson, 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 2020-03-26 SÅGROCKAN 12
SBN 2018-000003 SÅGROCKAN 12 Bilagor

75

§

101

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och plank
inom fastigheten PILE 1:29

SBN-2020-291
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och plank på fastigheten PILE
1:29 (SKIFTESVÄGEN 2D) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och plank.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Åtgärden är tänkt att vidtas utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser och
uppfyller kraven i 9 kap 31 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Ägarna till fastigheterna Pile 1:2, 1:26, 1:4, 1:22, 1:21, 1:28, 1:15 har beretts tillfälle att yttra sig
över ansökan men ej inkommit med någon erinran inom föreskriven tid.
Till beslutet hörande handlingar
4 arkitektritningar
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Mats Eriksson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Artskyddsförordningen gäller.
Förberedande markarbeten och transporter till och från fastigheten ska ske på ett för
omgivningen varsamt och icke störande sätt.
För anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska VA-Syd kontaktas.
Eventuella markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan lämnas.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 PILE 1:29
SBN 2019-004130 PILE 1:29 Bilagor
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§

102

Till- och ombyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage
samt rivning av garage, komplementbyggnad och del av
byggnad inom fastigheten ENBÄRET 8

SBN-2020-290
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage samt
rivning av garage, komplementbyggnad och del av byggnad på fastigheten ENBÄRET 8
(KRAPPERUPSGATAN 31) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för till- och ombyggnad samt nybyggnad av
garage.
Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av garage, komplementbyggnad, del
av byggnad och meddelar startbesked för rivning.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Åtgärden är förenlig med gällande plan, pl 103. och uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap 30 §
PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Till beslutet hörande handlingar
7 arkitektritningar
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Kenneth Carlsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
I det fall återställandet av fasad och tak inte utförts kommer stadsbyggnadskontoret i
pågående tillsynsärende verka för att fasad och tak återställs genom uttagande av dubblerad
byggsanktionsavgift och föreläggande.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 ENBÄRET 8
SBN 2019-003309 ENBÄRET 8 Bilagor
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§

103

Ny takkupa på enbostadshus inom fastigheten PÄRLHÖNAN 14

SBN-2020-298
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ny takkupa på fastigheten
PÄRLHÖNAN 14 (RABYGATAN 8A) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Anteckningar till beslut
Stadsbyggnadskontoret anser att föreslagen åtgärd är förenlig med gällande detaljplan.
Takkupan uppträder på det takfall som har minst allmänpåverkan och påverkar således inte
beräkningen av byggnadshöjd och våningsantal. Takkupan bedöms inte förvanska
enbostadshusets yttre form och allmänna karaktär. Den är placerad i ett undanskymt läge och
är väl indragen från takfoten och dess utformning bedöms i övrigt ha en godtagbar
anpassning till både den enskilda byggnaden och omgivningen.
Föreslagen åtgärd kan anses uppfylla kraven i 8 kap 13 och 17 §§ i plan- och bygglagen (PBL).
Stadsbyggnadskontoret anser inte att det är frågan om någon förvanskning mot bakgrund av
ovan beskrivet. Kontoret gör vidare bedömningen att tillbyggnaden med takkupan utförs på
ett för byggnaden varsamt sätt. Takkupans volym kan anses utgöra en begränsad del av ett
takfall med liten allmänpåverkan. Åtgärden uppfyller vidare kravet om god form-, färg- och
materialverkan i enlighet med 8 kap. 1 § punkt 2 i PBL.
Stadsbyggnadskontoret gör den sammanvägda bedömningen att åtgärden uppfyller 9 kap. 30
§ i PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
När arbetena är färdigställda ska byggherren inlämna till Stadsbyggnadskontoret intyg om att
åtgärderna har utförts enligt de handlingar som legat till grund för detta startbesked, som
därefter utfärdar slutbesked.
Till beslutet hörande handlingar
4 arkitektritningar
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 PÄRLHÖNAN 14
SBN 2019-004868 PÄRLHÖNAN 14 Bilagor

81

§

104

Uppsättning av belyst skylt inom fastigheten STENEKULLEN 2

SBN-2020-301
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för uppsättning av belyst skylt (PEAB) på fastigheten
STENEKULLEN 2 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 1490 kr
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att nämnden ska bevilja ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på
ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag om avslag på ansökan om bygglov.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med en gemensam
skriftlig reservation, bilaga § 104a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 STENEKULLEN 2
SBN 2020-000060 STENEKULLEN 2_bilaga

Bilaga § 104a
82

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 36 – Uppsättning av belyst skylt inom fastigheten Stenekullen 2
SBN-2020-301
I detta ärende behandlar vi ett bygglov av en ny skylt.
I översiktsplanen för Malmö är fastigheten STENEKULLEN 2 belägen inom område som är avsett
för blandad stadsbebyggelse. Enligt planbestämmelserna är fastigheten avsedd för bl.a. kontor
och handel. Det finns inte några bestämmelser som rör skyltning.
Den aktuella ansökan om bygglov avser uppsättning av ytterligare en belyst skylt. Det finns
sedan tidigare två likadana skyltar på fasaden. Utifrån att de redan befintliga skyltarna inte stör i
de väderstreck de befinner sig i, är det föga troligt att ytterligare en skylt i ett annat väderstreck
skulle störa.
Skyltar är och bör vara ett naturligt inslag i stadsbilden, framförallt då skyltarna inte medför
permanenta förändringar av byggnadens fasad. Möjligheten att marknadsföra sitt företag med
skyltar är dessutom något som efterfrågas av näringslivet, att bevilja denna typ av bygglov är
därför ett enkelt sätt att göra Malmö till en företagsvänligare stad
Utifrån ovanstående resonemang yrkade vi att ansökan om bygglov skulle godkännas. Då vårt
yrkande inte vann gehör reserverade vi oss.
Malmö 2020-03-26

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

83

§

105

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

SBN-2019-1173
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för ändring avseende fönster F6 inom tidigare beviljat bygglov PR
2017-0430 på fastigheten GNISTAN 1 (AMIRALSGATAN 47) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för fönster F6.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 4 172 kr
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 200326 Gnistan 1
Gnistan 1 SBN 2018-4100 Bilagor
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§

106

Fasadändring (byte av takmaterial) på fastigheten ODONVIDET
5

SBN-2020-293
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring, enbostadshus (byte av takmaterial) på fastigheten
Odonvidet 5 (ODONVIDEGATAN 1) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 728 kr
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att nämnden ska bevilja ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på
ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag om avslag på ansökan om bygglov.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med en gemensam
skriftlig reservation, bilaga § 106a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 ODONVIDET 5
SBN 2019-004574 ODONVIDET 5 Bilagor

Bilaga § 106a
85

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 38 – Fasadändring (byte av takmaterial) på fastigheten Odonvidet 5
SBN-2020-293
I detta ärende behandlar vi ett bygglov av byte av takmaterial på en villa.
I översiktsplanen för Malmö är fastigheten ODONVIDET 5 belägen inom område som är avsett
för blandad stadsbebyggelse. Enligt planbestämmelserna är fastigheten avsedd för
bostadsändamål. Det finns inte några bestämmelser om kulör- och materialval.
Den aktuella ansökan gäller byte av takmaterial från brunröda, obehandlade tegelpannor till
svarta, blankglaserade betongpannor. I området finns redan godkända bygglov för ändring av
takmaterial i andra kulörer. Fastigheten ligger inom ett grupphusområde från 60-talet. Då det
redan finns ett antal hus inom aktuell detaljplan som har bytt takmaterial och området inte
heller kan anses vara arkitektoniskt utmärkande för tidsperioden är det märkligt att man nu
hävdar att områdets karaktär och särdrag skulle gå förlorad.
Utifrån ovanstående resonemang yrkade vi att ansökan om bygglov skulle godkännas. Då vårt
yrkande inte vann gehör reserverade vi oss.
Malmö 2020-03-26

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

107

Rivning av industribyggnader (lager) inom fastigheten
SOCKRET 4

SBN-2020-296
Sammanfattning

Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnader på fastigheten SOCKRET 4 i
Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta rivningslovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Förslaget är förenlig med gällande plan, Pl 1154, Pl 375 samt Ädp 5580, och uppfyller även
i övrigt kraven i 9 kap 34 § PBL. Hinder för rivningslov 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 kontrollansvarig med behörighet N. 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.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 SOCKRET 4
SBN 2019-004739 SOCKRET 4 Bilagor
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§

108

Rivning av byggnad inom fastigheten SOCKRET 7

SBN-2020-297
Sammanfattning

Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten SOCKRET 7 i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta rivningslovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Förslaget är förenlig med gällande plan, pl 375, och uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap 34 §
PBL. Hinder för rivningslov 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 kontrollansvarig med behörighet N. 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.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 SOCKRET 7
SBN 2019-004740 SOCKRET 7 Bilagor
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§

109

Rivning av enbostadshus inom fastigheten VINTRIE 20:3

SBN-2020-287
Sammanfattning

Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten VINTRIE 20:3
(VINTRIEVÄGEN 56B) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta rivningslovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Enligt 9 kap. 34 § i plan- och bygglagen (PBL) ska rivningslov ges om inte byggnaden
omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller om byggnaden bör bevaras på grund av dess
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Stadsbyggnadskontoret har
gjort en sammanvägd bedömning av inlämnat underlag och förutsättningarna enligt PBL och
i gällande detaljplan. Kontoret har vidare avvägt byggnadens värden mot dess fysiska skick.
Stadsbyggnadsbyggnadskontoret anser att det finns förutsättningar för en rivning i enlighet
med 9 kap. 34 § PBL. Det finns inget rivningsförbud i gällande detaljplan och även om den
aktuella byggnaden har ett kulturhistoriskt värde så är stadsbyggnadskontorets bedömning att
det enskilda intresset att riva byggnaden p.g.a. det bristfälliga skicket och markföroreningar är
till en rivnings fördel.
Kontoret anser vidare att bevarandet av en mindre del av byggnadens yttervägg och murverk
kan tillgodose ett allmänt intresse för byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
och konstnärliga värde. Bibehållandet av yttervägg och murverk enligt förslag är därmed en
acceptabel åtgärd och tillika en godtagbar kompromiss.
Hinder för rivningslov 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 kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Ronny Dennfjord, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.

89

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 VINTRIE 20:3
SBN 2019-001461 VINTRIE 20:3 Bilagor
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§

110

Utredning om inredande av ytterligare bostäder och installation
av vatten och avlopp inom fastigheten ÄNGSVÄDDEN 24

SBN-2020-285
Sammanfattning

Byggsanktionsavgifter för inredning av ytterligare bostad och installation av anordningar för
vatten och avlopp utan erforderligt startbesked inom fastigheten ÄNGSVÄDDEN 24 (Syster
Astrids gata 6).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktion på 7 663 kr av fastighetsägare Namn Namn
(pers nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked ha påbörjat inredande av en
ytterligare bostad på 22,4 m².
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktion på 5 014 kr av fastighetsägare Namn Namn
(pers nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked ha installerat anläggningar för
vatten och avlopp som besörjer en yta på 22,4 m².
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast två
månader från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 ÄNGSVÄDDEN 24 - reviderad 200325
SBN 2018-003557 ÄNGSVÄDDEN 24 Bilagor
Platsbesök 2018-10-02 Ängsvädden 24
Intyg 2020-03-25 Ängsvädden 24
Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 ÄNGSVÄDDEN 24
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§

111

Utredning om ändrad användning samt bristande hälsoskydd i
restaurang Olivias deli (saknar frånluftsdon) inom fastigheten
ASSESSORN 2

SBN-2020-286
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för vidtagen ändring av användningen som butik till restaurang utan
erforderligt startbesked samt ingripande mot avsaknad av frånluftsdon inom fastigheten
ASSESORN 2 (Södra Förstadsgatan 117).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 37 840 kr av fastighetsägare
Bostadsrättsföreningen Assessorerna (16769617–6762) för att utan bygglov och startbesked
tagit 59 m² av en byggnad i anspråk samt inrett den för ett väsentligen annat ändamål.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren Bostadsrättsföreningen Assessorerna
(16769617–6762) vid vite om 60 000 kr att, inom 6 månader från det att beslutet vunnit laga
kraft, installera en imkanal (EI60) med två spiskåpor över spisen i köket i restaurangen
Olivias deli inom fastigheten Assessorn 2.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 ASSESSORN 2
SBN 2018-003841 ASSESSORN 2 Bilagor
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§

112

Utredning om ändrad användning från lager till restaurang
(JoNour AB) inom fastigheten SMÖRBOLLEN 23

SBN-2020-283
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av användningen utan erforderligt startbesked inom
fastigheten SMÖRBOLLEN 23 (LÄRKTRÄDSGATAN 4).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 35 800 kr av Packex Fastighet AB
(16556516-8498) för att utan startbesked ha påbörjat inredande och tagit anspråk 96,1 m² av
en byggnad för väsentligen annat ändamål (ändring av lager till restaurang).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 SMÖRBOLLEN 23
SBN 2018-001347 SMÖRBOLLEN 23 Bilagor

93

§

113

Utredning om väsentlig ändring av planlösning inom
fastigheten BORDSVISAN 1

SBN-2020-295
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av planlösningen utan erforderligt startbesked inom
fastigheten BORDSVISAN 1 (LINDÄNGSPLAN 3).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 31 336 kr av Malmö Bordsvisan 1
AB (16556657-4116) för väsentlig ändring av planlösning utan startbesked.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 BORDSVISAN 1
SBN 2019-004721 BORDSVISAN 1 Bilagor
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§

114

Utredning om ändring av leverans- till serveringsyta samt
fasadändringar utan bygglov och startbesked inom fastigheten
MALMKROSSEN 1

SBN-2020-292
Sammanfattning

Byggsanktionsavgifter för väsentlig ändring av användningen samt fasadändringar utan
erforderligt startbesked inom fastigheten MALMKROSSEN 1 (NORRA
GRÄNGESBERGSGATAN 22).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 16 259 kr av Namn Namn (pers
nr) ) för att utan startbesked ha påbörjat inredande och tagit i anspråk 30 m² av en byggnad
för väsentligen annat ändamål (ändring av leverans- till serveringsyta).
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 23 650 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan startbesked ha vidtagit fasadändringar avseende två entréer.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast två
månader från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 MALMKROSSEN 1
SBN 2019-004520 MALMKROSSEN 1 Bilagor
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§

115

Utredning om fasadändring, (ändring av fasadbeklädnad på del
av fasad) utan startbesked inom fastigheten HAVSUTTERN 3

SBN-2020-284
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för fasadändring inom fastigheten HAVSUTTERN 3 (SÖDRA
FÖRSTADSGATAN 61).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 13 490 kr av Lindström Property
Örestad AB (16556641-4453) för att utan startbesked påbörjat en 17,6 m2 stor fasadändring
inom fastigheten Havsuttern 3.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 HAVSUTTERN 3
SBN 2018-002791 HAVSUTTERN 3 Bilagor
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§

116

Uppförande av mur utan startbesked inom fastigheten BO 6

SBN-2020-300
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för uppförande av mur utan bygglov och startbesked inom fastigheten
BO 6 (ÖSTANVÄG 19)
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 9 696 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan bygglov startbesked påbörjat uppförandet av en
18 meter lång mur inom fastigheten Bo 6.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast två
månader från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 BO 6
SBN 2019-004878 BO 6 Bilagor
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§

117

Utredning om uppförande av plank inom fastigheten HYLLIE
165:61

SBN-2020-299
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för uppförande av plank utan bygglov och startbesked inom fastigheten
HYLLIE 165:61
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 76 862 kr av Tekniska nämnden,
Malmö kommun, Organisationsnummer: 212000-1124, för att utan startbesked påbörjat
uppförande av plank inom fastigheten HYLLIE 165:61.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-03-26 HYLLIE 165:61
SBN 2019-004878 HYLLIE 165:61 Bilagor

