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Remiss från Finansdepartementet - Remittering av promemorian
Klimatdeklaration för byggnader STK-2020-322
Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU2020:8), STK-2020-463
Detaljplan för del av Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2) i Limhamn i
Malmö (Dp 5618)
Ändring av detaljplan för fastigheten Upplastaren 15 i Klagshamn i Malmö (ÄDp
5610)
Ändring av detaljplan för fastigheten Trollkarlen 7 i Västra Söderkulla i Malmö
(ÄDp 5687)
Ändring av detaljplan för fastigheten Rönntofta 3 i Virentofta i Malmö (ÄDp
5693)
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 i Västra Hamnen i Malmö (Dp
5697)
Detaljplan för fastigheterna Vildanden 8 och 9 samt del av Limhamn 11:5 och
150:1 i Limhamns hamnområde i Malmö (Dp 5714)
Ändring av detaljplan för fastigheten Boxaren 7 i Käglinge i Malmö (ÄDp 5709)
Ändring av detaljplan för fastigheten Värnhem 13 i Östervärn i Malmö (ÄDp
5711)
Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö (ÄDp
5712)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Smedjekullen 6 och 13 i Rostorp i Malmö
(ÄDp 5715)
Ändring av detaljplan för fastigheten Utanverket 2 i Gamla Staden i Malmö
(ÄDp 5716)
Ändring av detaljplan för del av fastigheten Lorensborg 1 i Innerstaden i Malmö
(ÄDp 5606)
Anordnande av parkering samt fasadändring (nya trappor och räcken) inom
fastigheten FREDENSBORG 4
Nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten ÖSTRA KATTARP
180:18
Ändring av kontor till lägenheter inom fastigheten BRAHEHUS 1
Fasadändring (byte av fönster) på fastigheten GRIPEN 1
Rivning av byggnad inom fastigheten LYCKAN 30
Utredning om olovlig fasadändring (fönster, balkonger och puts) på fastigheten
ASKER 3
Utredning om ibruktagande av anmälningspliktiga ändringar av byggnad (ändring
av planlösning, ventilation och vatten och avlopp) utan slutbesked inom
fastigheten CARL GUSTAF 5
Utredning angående bristande bullerreduktion i mellanbjälklag inom fastigheten
DRIVAN 1
Utredning om ändring av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp utan
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§146
§147
§148

§149

startbesked inom fastigheten BETLEHEM 20
Utredning om tillbyggnad, nybyggnad, rivning och ändrad användning utan lov
och startbesked inom fastigheten TYGELSJÖ 16:59
Utredning om ändrad användning från lager och personalutrymmen tillhörande
industri till bostad inom fastigheten MASUGNEN 3
Utredning om ändrad användning från bostad till handel (hudläkar- och
tandläkarmottagning) samt väsentlig ändring av vatten- och avloppsinstallationer
inom fastigheten VÄVERIET 17
Utredning om ändrad användning från butik till samlingslokal (spa), ändring av
planlösning, ventilation, vatten/avlopp samt fasadändring och skyltar inom
fastigheten VESSLAN 18
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§

118

Genomgång av ärenden

Ajournering kl. 11.00-11.15.
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§

119

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-1252
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt
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§

120

Anmälan om beslut, domar och laga kraft

SBN-2019-1253
Beslut

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



Beslut, domar och laga kraft
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§

121

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-04-23.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från tekniska nämnden - § 47 Linjenätsutredning i Malmö stad,
Storstadspaketet, TN-2019-3795, SBN-2020-305
2. Beslut från kommunfullmäktige - § 52 Motion av Emma-Lina Johansson (V) om
att ta ansvar för hemlösheten, STK-2019-477, SBN-2019-336
3. Beslut från kommunstyrelsen - § 85 Översiktsplan för Malmö 2019-2022, STK2020-248, SBN-2018-1156
4. Beslut från kommunstyrelsen - § 75 Kompetensförsörjningsgap och
handlingsplaner Malmö stad 2019, STK-2019-833, SBN-2020-334
5. Beslut från kommunstyrelsen - § 81 Rapport - Malmös äldre, boende- och
flyttmönster, STK-2019-1102, SBN-2020-335
6. Beslut från kommunstyrelsen - § 82 Förslag på process och indikatorer för
uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat, STK-2019-1726, SBN-2020344
7. Beslut från kommunfullmäktige - § 67 Sammanträde på distans, STK-2020-512,
SBN-2020-345
8. Kungörelse om laga kraft från Svedala kommun - Översiktsplan 2018 för Svedala
kommun, SBN-2020-326
9. Förvaltningsremiss samt yttrande - Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan samt redovisning av reglering i detaljplan, dnr
6352/2018, SBN-2019-1244
10. Beslut från Länsstyrelsen Skåne - Dispens samt tillstånd för att genomföra
fältinventeringar inom naturreservat, nationalpark och Natura 2000-områden, dnr
521-1086-2020, SBN-2020-366
11. Beslut från Trafikverket - Slopning av del av spår 2a, dpl Malmö Gb (Bdl 901)
samt del av spår 49, dpl Malmö C (Bdl 902), TRV 2019/21726, SBN-2020-379
12. Beslut från kommunfullmäktige - § 69 Malmö stads hållbarhetsrapport 2019,
STK-2020-100, SBN-2020-385
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§

122

Utvärdering av social konsekvensbedömning

SBN-2020-409

Skriftlig information
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag





Rapport Utvärdering SKB 2015 - 2019
Uppföljning Utvärdering SKB 2015 - 2019
Processledarmanual rev 2020
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§

123

Remiss från Finansdepartementet - Remittering av
promemorian Klimatdeklaration för byggnader STK-2020-322

SBN-2020-158
Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4) på remiss till
ett antal remissinstanser, däribland Malmö stad. I promemorian lämnas förslag till ny lag och
förordning om klimatdeklaration för byggnader samt förslag till ändring av plan- och
bygglagen. Förslaget innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en
klimatdeklaration till Boverket, som blir tillsynsmyndighet. Kravet ska bidra till en snabbare
omställning mot ett mer hållbart samhälle med lägre utsläpp i byggsektorn och föreslås gälla
från den 1 januari 2022.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med redaktionell ändring yttrande enligt förvaltningen
förslag.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att stycket "Klimatomställningen berör hela bygg- och
anläggningsbranschen" på sid 2 i dokumentet "Förslag till yttrande" stryks, att yttrandet
kompletteras med en text om att syftet med klimatdeklarationer bör tydliggöras genom att
visa på vilken funktion de ämnar ha efter framtagandet och för vem de tas fram. Vidare yrkar
de att vid införande av klimatdeklarationer måste det säkerställas att dess framtagande medför
minsta möjliga krångel, administration och kostnad och att förutsättningarna ska vara
långsiktiga och att det måste finnas en generös ställtid för aktörerna att uppfylla kraven, i
synnerhet i det initiala skedet.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande att yttrandet
kompletteras med en text om att syftet med klimatdeklarationer bör tydliggöras genom
att visa på vilken funktion de ämnar ha efter framtagandet och för vem de tas fram men yrkar
avslag på deras övriga yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på vart och ett av yrkandena och finner att
nämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag till yttrande med det tillägget att
yttrandet kompletteras med en text om att syftet med klimatdeklarationer bör tydliggöras
genom att visa på vilken funktion de ämnar ha efter framtagandet och för vem de tas fram
men avslag på övriga yrkanden.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §
123a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 Klimatdeklaration för byggnader
Förslag till yttrande SBN 200423 Klimatdeklaration för byggnader
Klimatdeklaration för byggnader, Ds 2020:4

Bilaga § 123a
11

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-04-23
Ärende 7. Remiss från Finansdepartementet – Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader STK-2020-322
Ärendet hanterar ett remissvar på en remiss om införandet av klimatdeklarationer.
Vi kan ställa oss bakom mycket i majoritetens förslag till remissvar, med några undantag. Ett
av dessa undantag – gäller just undantag.
Vi anser inte att undantagen för vilka byggnader som ska avkrävas en klimatdeklaration ska
skärpas, utan vi ställer oss bakom utredningens förslag till undantag. En del byggnader som
majoriteten, till skillnad från utredarna, menar måste ha klimatdeklarationer är temporära.
Detta kan handla om baracker med bostäder i väntan ”riktiga lägenheter”, något vi kunde notera ett behov av hösten 2015, eller baracker som kvickt ersätter en förskola som brinner
upp, vilket även det har skett i kommunen. Då är snabbheten av yttersta vikt och därför menar vi att utredningen har en sund och tillåtande inställning i detta. Andra exempel är byggnader såsom enklare maskinhallar som byggs upp vid lant- eller skogsbruksfastigheter, vilka vi,
likt utredningen, anser kan undantas.
Vi föreslog därför att stycket om undantagen i majoritetens förslag borde strykas, men vårt
förslag föll.
Vårt andra yrkande handlade om vikten av att undvika onödigt och kostsamt regelkrångel.
Det är viktigt att införandet av klimatdeklarationer införs på en och samma gång och inte
stegvis, givetvis med en ställtid för byggbranschen och alla som söker bygglov att hinna tillgodose de nya kraven. Att ständigt ändra och justera regler drabbar alla parter och skapar
enbart mer, dyr byråkrati. Långsiktiga förutsättningar behövs och därför är det viktigt att det
blir så enkelt som möjligt att uppfylla de nya kraven. Inte minst för att klimatdeklarationerna
ska få den goda inverkan på klimatet som avses.
Vi ville att en passus om detta borde ingå i yttrandet, men även detta yrkande avslogs.
Det är intressant hur olika politiska företrädare ser på regler, samt dyr och onödig byråkrati
som drabbar alla inblandade. Vi i Moderaterna och Centerpartiet tror inte att en rigid hållning
värnar klimatet och vi föredrar också morötter framför piskor. Därför reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö den 23 april 2020
Darko Simic (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)
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§

124

Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU2020:8), STK-2020463

SBN-2020-304
Sammanfattning

2017 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté att utarbeta strategi för att stärka
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Starkare
kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) är kommitténs
slutbetänkande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 - Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Förslag på yttrande SBN 200423 - Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
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§

125

Detaljplan för del av Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2)
i Limhamn i Malmö (Dp 5618)

SBN-2018-640
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra andra utbyggnadsetappen med bostäder i området
Elinelund, öster om Limhamns Kalkbrott. Planförslaget gör det möjligt att bygga ca 800
bostäder i form av lägenheter och småhus, vårdbostäder samt mobilitetshus för parkering.
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 ärendet återremitteras
till stadsbyggnadskontoret för att förvaltningen ska ta in synpunkter från tekniska nämnden
gällande hur det går att säkerställa en god trafiksituation på Annetorpsvägen.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Darko Simics (M) återremissyrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Martin Molins (C) och
Darko Simics (M) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkande huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag
på antagande av detaljplan och finner detta vara bifallet.
Reservationer

Martin Molin (C) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 125a.
Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med instämmande av Petra
Lundgren (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 125b.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 125c.
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Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 Dp 5618 Antagande
Dp 5618 Samrådsredogörelse
Dp 5618 Utlåtande efter granskning
Dp 5618 Planbeskrivning antagande
Dp 5618 Plankarta Antagande

Bilaga § 125a
15

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-04-23
Ärende 9. Detaljplan för del av Limhamn 155:511 (Elinelunds gård
etapp 2) i Limhamn i Malmö (Dp 5618)
SBN-2018-640
I detta ärende behandlar vi en detaljplan för ett nytt bostadsområde söder om Annetorpsvägen
Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt till följd av ny
exploatering, bland annat kring kalkbrottet och vid Limhamns Sjöstad. Denna utveckling tycks inte ha
bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med samarbetspartier, som nu lägger förslag om att
förtäta ytterligare, utan att kunna presentera hur vare sig trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa köer på Annetorpsvägen, eller parkeringssituationen, som lett till en kraftigt försämrad trafiksituation med parkerade bilar på gatorna på gamla Limhamn, ska lösas.
Gamla Limhamn är en småstad i staden, vars karaktär tillför mycket till Malmö och bör bevaras så att
hela Malmö kan leva. Det är därför beklämmande att Malmös styrande partier väljer att på ett så uppenbart sätt vifta bort Limhamnsbornas berättigade oro.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade på en återremiss i syfte att säkerställa att trafiksituationen på
Annetorpsvägen skulle förbättras. Det är uppenbart att styrets plan om att kollektivtrafik och cykel
ska ersätta bilen genom att försvåra för biltrafiken har misslyckats, vilket framförallt lett till nämnda
köbildning på Annetorpsvägen. För att åstadkomma ett transportsystem som funkar i hela Malmö,
även när vi växt till en halvmiljonstad, krävs nu kraftfullare åtgärder.
Från Centerpartiets sida vill vi se betydligt mer fokus på åtgärder som gynnar cykel och kollektivtrafik, så att både nuvarande och framtida Limhamnsbor inte blir lika beroende av bilen i sin vardag.
Den planerade MEX-linjen till Limhamn kommer inta vara tillräckligt attraktiv för Elinelund, här behövs även satsning på bättre kollektivtrafik och tillgängligare cykelbanor mot Hyllie. I annat fall kommer denna och kommande exploateringar av bilberoende bostadsområden att leda till att Annetorpsvägen måste byggas ut, så att de näringslivstransporter, bussar, räddningstjänstfordon och
eventuella pendlare som måste köra där kommer fram. För att skapa en hållbar resandestruktur är
det viktigt att goda kommunikationsmöjligheter finns på plats redan när ett område står klart för inflyttning, inte efter att familjer har flyttat dit och insett att de behöver två bilar för att klara sin vardag
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 23 april 2020

Martin Molin (C)

Bilaga § 125b
16

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 9 – Detaljplan Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2)
(Dp 5618)
Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt
till följd av ny exploatering, bland annat kring kalkbrottet och vid Limhamns Sjöstad.
Denna utveckling tycks inte ha bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med
samarbetspartier, som nu lägger förslag om att förtäta ytterligare, utan att kunna
presentera hur vare sig trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa
köer på Annetorpsvägen, eller parkeringssituationen, som lett till en kraftigt
försämrad trafiksituation med parkerade bilar på gatorna på gamla Limhamn, ska
lösas. Gamla Limhamn är en småstad i staden, vars karaktär tillför mycket till Malmö
och bör bevaras så att hela Malmö kan leva. Det är därför beklämmande att Malmös
styrande partier väljer att på ett så uppenbart sätt vifta bort Limhamnsbornas
berättigade oro.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade på en återremiss i syfte att säkerställa att
trafiksituationen på Annetorpsvägen skulle förbättras. Det är uppenbart att styrets
plan om att kollektivtrafik och cykel ska ersätta bilen genom att försvåra för biltrafiken
har misslyckats, vilket framförallt lett till nämnda köbildning på Annetorpsvägen. För
att åstadkomma ett transportsystem som funkar i hela Malmö, även när vi växt till en
halvmiljonstad, krävs nu kraftfullare åtgärder. Från Moderaternas sida vill vi se
betydligt kraftfullare åtgärder för att säkerställa god framkomlighet för samtliga
trafikslag så att de pendlare, näringslivstransporter, bussar och räddningstjänstfordon
som måste köra i området kommer fram.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 23 april 2020
Darko Simic (M)
Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 125c
17

Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-04-23
Ärende: SBN 2018-640 Detaljplan för del av Limhamn 155:511, Elinelunds gård etapp 2.

Ärendet gäller detaljplan för del av Limhamn, Elinelunds gård etapp 2. Detaljplanen gör det
möjligt att bygga 800 bostäder, vårdbostäder samt parkeringshus. Vi ser i dag en problematik
gällande trafiken längs Annetorpsvägen som ökar i takt med utbyggnaden av bostäder och vi har
lyft denna fråga i alla projekt kring detta område. Sverigedemokraterna yrkade därför bifall till
återremissyrkandet för att ta in synpunkter från Tekniska nämnden för att förbättra trafikflödena
på Annetorpsvägen.
Då detta yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)
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§

126

Ändring av detaljplan för fastigheten Upplastaren 15 i
Klagshamn i Malmö (ÄDp 5610)

SBN-2017-1191
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändring av detaljplan är att inom fastigheten Upplastaren 15 göra det möjligt att
bygga ut befintligt enbostadshus. Detta hindras idag av bestämmelser i gällande detaljplan.
Planläggningen motiveras av att det vid planläggning av området inte togs hänsyn till
placeringen av befintligt hus och att detaljplanen omfattar bestämmelser som gjorde detta hus
planstridigt.
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.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5610 Antagande
ÄDp 5610 Samrådsredogörelse
ÄDp 5610 Utlåtande efter granskning
ÄDp 5610 Planbeskrivning antagande
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§

127

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

SBN-2019-57
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändring av detaljplanen är att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen för att
göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen för Trollkarlen 7.
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.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5687 Antagande
ÄDp 5687 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5687 Samrådsredogörelse
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§

128

Ändring av detaljplan för fastigheten Rönntofta 3 i Virentofta i
Malmö (ÄDp 5693)

SBN-2019-741
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändring av detaljplanen är att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen för att
göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen för Rönntofta 3.
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.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5693 Antagande
ÄDp 5693 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5693 Samrådsredogörelse
Yttrande
Yttrande
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§

129

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 i Västra
Hamnen i Malmö (Dp 5697)

SBN-2019-1148
Sammanfattning

Tillägg till Planuppdrag.
Dp 5697 utgörs av ett bostads- och kontorskvarter samt ett torg. Varvsstaden AB har
inkommit med önskemål om att utvidga planområdet för att inkludera Vagnsverkstaden
eftersom det nu finns en intressent för byggnaden vilket inte fanns då planarbetet inleddes.
Uppdraget är ett tillägg till tidigare planuppdrag och inte ett nytt planärende.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
tillägg till detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 i Västra Hamnen i Malmö (Dp
5697)
Särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 129a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 Dp 5697 Planuppdrag
Dp 5697 Underlag till begäran om planuppdrag
Dp 5640 Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-12-19 § 472

Bilaga § 129a
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Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-04-23
Ärende: SBN 2019-1148.

Ärendet gäller detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 i Västra hamnen DP 5697 som
utgörs av ett bostads och kontorskvarter samt ett torg. Varvsstaden AB har inkommit med
önskemål om att utvidga planområdet för att inkludera Vagnsverkstaden, uppdraget är ett tillägg
till tidigare planuppdrag.
Vi vill lyfta det faktum att man i ärendet fortfarande ha gamla handlingar där spårväg fortfarande
inkluderas, samtidigt som vi vill lyfta ett varningens finger för den låga del av p-platser som finns i
området vilket kan få stora konsekvenser. Vi kan i dag se vilken påverkan bristen på p-platser får
för stadens invånare vilket vi ser som ett problem skapat av en dålig parkerings strategi från den
styrande majoriteten.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)
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§

130

Detaljplan för fastigheterna Vildanden 8 och 9 samt del av
Limhamn 11:5 och 150:1 i Limhamns hamnområde i Malmö (Dp
5714)

SBN-2019-1210
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga planområdet med blandad
stadsbebyggelse i form av bostäder, verksamheter och förskola. Syftet är också att stärka
kopplingarna genom planområdet.
Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheterna Vildanden 8 och 9 samt del av Limhamn 11:5 och 150:1 i
Limhamns hamnområde i Malmö (Dp 5714).
Yrkanden

Darko Simic (M) och Martin Molin (C) yrkar att i trafikutredningen säkerställa en god
trafiksituation och en god parkeringssituation på Limhamnsvägen i framtiden.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att det i planen tas med en text om att det är
viktigt med en tydlig gräns mellan privata och offentliga miljöer.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar avslag på Martin Molins (C)
och Darko Simic (C) tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på vart och ett av Martin Molins (C) och
Darko Simic (C) tilläggsyrkanden och sina egna avslagsyrkanden och finner sina egna
yrkanden vara bifallna.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 130a.
Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med instämmande av Petra
Lundgren (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 130b.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 130c.
Mikael Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 130d.

24

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 Dp 5714 planuppdrag
Dp 5714 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 130a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-04-23
Detaljplan för fastigheterna Vildanden 8 och 9 samt del av Limhamn
11:5 och 150:1 i Limhamns hamnområde i Malmö (Dp 5714)
SBN-2019-1210
I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för en ny del av Limhamns Sjöstad
Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt till följd av ny
exploatering, bland annat kring kalkbrottet och vid Limhamns Sjöstad. Denna utveckling tycks inte ha
bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med samarbetspartier, som nu lägger förslag om att
förtäta ytterligare, utan att kunna presentera hur vare sig trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa köer på Annetorpsvägen, eller parkeringssituationen, som lett till en kraftigt försämrad trafiksituation med parkerade bilar på gatorna på gamla Limhamn, ska lösas.
Gamla Limhamn är en småstad i staden, vars karaktär tillför mycket till Malmö och bör bevaras så att
hela Malmö kan leva. Det är därför beklämmande att Malmös styrande partier väljer att på ett så uppenbart sätt vifta bort Limhamnsbornas berättigade oro.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade på ett tillägg om att säkerställa att trafiksituationen på Limhamnsvägen och parkeringsstuationen i området skulle säkras även för framtiden. Det är uppenbart
att styrets plan om att kollektivtrafik och cykel ska ersätta bilen genom att försvåra för biltrafiken har
misslyckats, vilket framförallt lett till nämnda köbildning på Annetorpsvägen. För att åstadkomma ett
transportsystem som funkar i hela Malmö, även när vi växt till en halvmiljonstad, krävs nu kraftfullare
åtgärder. Från Centerpartiets sida vill vi se betydligt mer fokus på åtgärder som gynnar cykel och kollektivtrafik, så att både nuvarande och framtida Limhamnsbor inte blir lika beroende av bilen i sin
vardag. Den låga P-normen som tidigare etapper av Sjöstaden byggts med har inte speglat bilinnehavet i området, vilket antagligen beror på den dåliga kollektivtrafikförsörjningen av området. För att
etablera hållbara resmönster är det viktigt att god kollektivtrafik finns på plats från början i ett område, inte 10 år efter inflyttning.
Vi vill även se till att tillräckliga åtgärder vidtas för att inte ny trafik från detta område ska påverka
framkomligheten på Limhamnsvägen. Även här krävs en kraftfullare satsning på alternativa transportslag för att undvika nya bilköer. I annat fall kommer vi att komma till en punkt där Limhamnsvägen måste byggas ut, så att de näringslivstransporter, bussar, räddningstjänstfordon och eventuella
pendlare som måste köra där kommer fram.
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Centerpartiet och Moderaterna yrkade även på ett tillägg om vikten av att tydliggöra och skilja på
privata och offentliga ytor. Den modernistiska stadsplanering med halvslutna kvarter, öppna bostadsgårdar och halvprivata gårdsgator som präglat Malmös nybyggnadsområden de senaste decennierna
har lett till att så väl tilltänkta offentliga som privata platser har smält ihop till något mellanting som
blir för offentligt för att vara privat, men för privat för att vara offentligt. En god stad kräver så väl
gröna gårdar som tillåts vara enkom för boende som gator och torg som är öppna för alla, det blir extra viktigt i detta projekt,intill Ribbersborgsstranden, som beskrivs som "Porten till Limhamn"
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet
Malmö den 23 april 2020
Martin Molin (C)

Bilaga § 130b
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 9 - Detaljplan Vildanden 8 & 9, del av Limhamn 11:5 & 150:1
(Dp 5714)
Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt
till följd av ny exploatering, bland annat kring kalkbrottet och vid Limhamns Sjöstad.
Denna utveckling tycks inte ha bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med
samarbetspartier, som nu lägger förslag om att förtäta ytterligare, utan att kunna
presentera hur vare sig trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa
köer på Annetorpsvägen, eller parkeringssituationen, som lett till en kraftigt
försämrad trafiksituation med parkerade bilar på gatorna på gamla Limhamn, ska
lösas. Gamla Limhamn är en småstad i staden, vars karaktär tillför mycket till Malmö
och bör bevaras så att hela Malmö kan leva. Det är därför beklämmande att Malmös
styrande partier väljer att på ett så uppenbart sätt vifta bort Limhamnsbornas
berättigade oro.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade på tillägg i det fortsatta arbetet med planen, i
syfte att säkerställa att trafiksituationen på Limhamnsvägen och
parkeringssituationen i området skulle säkras även för framtiden.
Det är uppenbart att styrets plan om att kollektivtrafik och cykel ska ersätta bilen
genom att försvåra för biltrafiken har misslyckats, då deras åtgärder endast har varit
att försvåra för biltrafiken med ogenomtänkta trafiklösningar, vilket framförallt lett till
nämnda köbildning på Limhamnsvägen. Den låga P-normen som tidigare etapper av
Sjöstaden byggts med har inte speglat bilinnehavet i området, vilket också beror på
den dåliga kollektivtrafikförsörjningen av området. För att etablera hållbara
resemönster är det viktigt att god kollektivtrafik finns på plats från början i ett område,
inte 10 år efter inflyttning.
Från Moderaternas sida vill vi se betydligt kraftfullare åtgärder för att säkerställa god
framkomlighet för samtliga trafikslag så att de pendlare, näringslivstransporter,
bussar och räddningstjänstfordon som måste köra i området kommer fram. Utöver
det så är det viktigt att det finns bra parkeringsmöjligheter i området för att undvika
att de boende parkerar i befintliga villaområden i närheten, därigenom riskerar man
att få samma resultat som vid gamla Limhamn där styret införde parkeringsavgifter,
då man underdimensionerade antalet parkeringar i Limhamns Sjöstad.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade även på ett tillägg om vikten av att tydliggöra
och skilja på privata och offentliga ytor. Den modernistiska stadsplanering med
halvslutna kvarter, öppna bostadsgårdar och halvprivata gårdsgator som präglat
Malmös nybyggnadsområden de senaste decennierna har lett till att så väl tilltänkta
offentliga som privata platser har smält ihop till något mellanting som blir för offentligt
för att vara privat, men för privat för att vara offentligt. En god stad kräver så väl
gröna gårdar som tillåts vara enkom för boende som gator och torg som är öppna för
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alla, det blir extra viktigt i detta projekt, intill Ribbersborgsstranden, som beskrivs som
"Porten till Limhamn"
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 23 april 2020
Darko Simic (M)
Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 130c
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-04-23
Ärende: 14: SBN-2019-1210

Detaljplan för fastigheterna Vildanden 8 och 9 samt del av
Limhamn 11:5 och 150:1 i Limhamns hamnområde i Malmö (DP 5714)
Att göra det möjligt att bebygga planområdet med stadsbebyggelse i form av bostäder, verksamheter och förskola kommer att kräva en gedigen utredning gällande
trafik- och parkeringssituationen i området.
Förutom ett redan beviljat bygglov för matvarubutik och ett tiovåningshus på intillliggande kv Vildanden 10 bedöms detaljplanen kunna innehålla ca 500 bostäder,
centrumverksamhet och förskola.
Limhamnsvägen är redan idag hårt trafikerad och har kollektivtrafik med hållplatser i
vägbanan. Parkeringssituationen i Limhamn är sedan tidigare ansträngd. Brist på
parkeringsplatser kommer inte bara att påverka boende i den nya detaljplanen negativt utan även de som bor i redan bebyggda områden.
Vi Sverigedemokrater vill ha goda parkeringsmöjligheter för bilar till de boende i området samt goda möjligheter att stanna med bil för att hämta/lämna på förskola och
för att kunna nyttja de verksamheter som kommer att finnas i området.
Vi vill också ha en bra trafiksituation på Limhamnsvägen som klarar av det ökande
trafikflödet. Vi behöver inte fler igenkorkade vägar i Malmö på grund av dålig trafikplanering eller ett parkeringskaos på grund av en alldeles för låg p-norm.

________________
Anders Olin (SD)

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

Bilaga § 130d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-04-23
Ärende: Detaljplan för fastigheterna Vildanden 8 och 9 samt del av Limhamn 11:5
och 150:1 i Limhamns hamnområde i Malmö (DP 5523) SBN-2014-62

Skapa trygga ytor för barns lek och rörelse
I detta planuppdrag för en del av Limhamns hamnområde som idag innehåller industrilokaler ska
ett område med blandad stadsbebyggelse tillskapas. Bland annat planeras för en förskola. Vi i
Vänsterpartiet prioriterar barns lek och vill tidigt i planprocessen påminna om att målet för friytan
per barn är minst 30 m2.
I denna plan är det många målsättningar som ska uppfyllas och vi anser inte att friytorna kan
krympas med hänvisning till de stora ytorna på Limhamnsfältet. Barn behöver rymliga och trygga
områden för lek och rörelse, det är av största vikt för barns hälsa och utveckling.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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§

131

Ändring av detaljplan för fastigheten Boxaren 7 i Käglinge i
Malmö (ÄDp 5709)

SBN-2019-880
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med denna ändring av detaljplan är att möjliggöra förändringar i fastighetsindelningen
för Boxaren 7 genom att ta bort gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Boxaren 7 i Käglinge i Malmö (ÄDp 5709).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i Stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5709 planuppdrag
ÄDp 5709 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

132

Ändring av detaljplan för fastigheten Värnhem 13 i Östervärn i
Malmö (ÄDp 5711)

SBN-2019-1131
Sammanfattning

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

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Värnhem 13 i Östervärn i Malmö (ÄDp 5711).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5711 Planuppdrag
ÄDp 5711 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

133

Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i
Malmö (ÄDp 5712)

SBN-2020-8
Sammanfattning

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

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö (ÄDp 5712).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i Stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5712 Planuppdrag
ÄDp 5712 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

134

Ändring av detaljplan för fastigheterna Smedjekullen 6 och 13 i
Rostorp i Malmö (ÄDp 5715)

SBN-2020-276
Sammanfattning

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

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheterna Smedjekullen 6 och 13 i Rostorp i Malmö (ÄDp 5715).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i Stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5715 planuppdrag
ÄDp 5715 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

135

Ändring av detaljplan för fastigheten Utanverket 2 i Gamla
Staden i Malmö (ÄDp 5716)

SBN-2019-1171
Sammanfattning

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

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Utanverket 2 i Gamla staden i Malmö (ÄDp 5716).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i Stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5716 planuppdrag
ÄDp 5716 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

136

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Lorensborg 1 i
Innerstaden i Malmö (ÄDp 5606)

SBN-2018-771
Sammanfattning

Återkallande.
Stadsbyggnadsnämnden gav 2018-08-23 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
planarbete för att göra det möjligt att styra användningen av byggnadens bottenvåning till
endast lokaler för verksamhet. Ändringen av detaljplanen är inte längre aktuell, eftersom
stadsbyggnadskontoret inte längre ser ett behov av att kräva lokaler i bottenvåningen.
Bostadsrättsföreningen Roxen avser dessutom att ta tillbaka sin ansökan om förhandsbesked
för bygglov. Därför föreslås att ärendet återkallas.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för Ändring av detaljplan för del av
fastigheten Lorensborg 1 i Innerstaden i Malmö (ÄDp 5606).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 ÄDp 5606 Återkallande
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§

137

Anordnande av parkering samt fasadändring (nya trappor och
räcken) inom fastigheten FREDENSBORG 4

SBN-2020-400
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för anordnande av parkering samt fasadändring (nya trappor och
räcken) på fastigheten FREDENSBORG 4 i Malmö kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
De föreslagna åtgärderna strider ej mot detaljplanen. De föreslagna åtgärderna bedöms ej
heller innebära sådan fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på
annat sätt som avses i 2 kap 9 § plan- och bygglagen.
I tidigare bygglovsansökan för samma åtgärder ingick även ett sophus som innebar en
avvikelse mot gällande detaljplan, varför berörda grannar Hermanstorp 7, 8, Elisefarm 1, 2,
Örsholm 3, 4, Kronborg 8, Rosenborg 2, 3 och Vilhelmstorp 2 har beretts tillfälle att yttra sig
över ansökan. Erinringar inkom 2019-10-18 och 2019-11-25 från Johan Nilsson Lecander,
boende i fastigheten Fredensborg 4. Ärendet kungjordes i lokala dagspressen.
Till beslutet hörande handlingar
2 arkitektritningar
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Andreas Lundström, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag om beviljande av bygglov med
syfte att bevara möjligheten att innergården ska kunna användas till en grön vistelsemiljö
enligt intentionerna i gällande stadsplan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om beviljande av bygglov.
Beslutsgång

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

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om avslag på bygglovsansökan.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 FREDENSBORG 4
SBN 2020-000499 FREDENSBORG 4_bilaga
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§

138

Nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten ÖSTRA
KATTARP 180:18

SBN-2020-396
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten ÖSTRA
KATTARP 180:18 (KVISSLEVÄGEN 6) i Malmö kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Arbetena får således påbörjas när byggherren så
finner lämpligt.
Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge slutbesked i detta ärende. Byggnadsverket
(byggnaden) får således tas i bruk utan slutbesked.
Anteckningar till beslut
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att byggnaden är en naturlig komplettering till
befintlig bebyggelse. Byggnaden är utformad och placerad på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen. Bedömning görs
att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap 9 § i
plan- och bygglagen. Ansökan uppfyller kraven i 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen.
Ägarna till fastigheterna Östra Kattarp 180:44 har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan
och har inkommit med 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 inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 ÖSTRA KATTARP 180:18
SBN 2020-000323 ÖSTRA KATTARP 180:18_bilaga
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§

139

Ändring av kontor till lägenheter inom fastigheten BRAHEHUS 1

SBN-2020-389
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för ändring av kontor till lägenheter på fastigheten: BRAHEHUS 1
(FRIDHEMSTORGET 29) i Malmö kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 8 668 kr
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar att nämnden ska bifalla bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar att nämnden ska avslå bygglovsansökan.
Beslutsgång

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

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till bygglovsansökan.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 BRAHEHUS 1
SBN 2018-000618 BRAHEHUS 1_bilaga
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§

140

Fasadändring (byte av fönster) på fastigheten GRIPEN 1

SBN-2020-391
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av fönster) på fastigheten GRIPEN 1
(STORTORGET 7) i Malmö kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 0 kr
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att nämnden ska bifalla bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar att nämnden ska avslå bygglovsansökan.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §
140a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 GRIPEN 1
Gripen 1 Bilagor

Bilaga § 140a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-04-23
Ärende: 24. Fasadändring Gripen 1 Stortorget
Ärendet avser fastigheten Gripen 1, Hotell Kramer. Byggnaden uppfördes år 1875 och bygglovet
avser byte av fönster på byggnadens nordöstra del.
Vi vill bevilja bygglov då åtgärden inte strider mot detaljplan. Vi ser också att fastighetsägaren AB Scandic
Kramer i sin bygglovsansökan har tagit extra stor hänsyn till de kulturhistoriska värden som fastigheten representerar enligt PBL 8 kap 17§.
Vi ser att fastighetsägaren har inkommit med en mycket detaljerade ritningar över de nya fönsternas utseende och funktion (se, bilaga 1, 5(5). Ett utseende som inte på något sätt kommer avvika från ursprunglig utseendet från 1875 mer än att innerfönstren får tvåglasfönster.
Originalglasen är delvis redan utbytta från handblåst glas till valsat och floatglas, vilket ger att en renovering
inte kommer ge de av Malmö museer önskade kulturhistoriska värde.
Att tvinga fastighetsägaren AB Scandic Kramer att behålla och renovera fönster för att bevara några enskilda
träbitar i båge, karm samt spröjs, står inte i rimlig proportion med dagens energi- och komfortkrav. Moderaterna och Centern anser inte att stadsbyggnadskontoret har tagit höjd för ett framtidsperspektiv att möta
FNs hållbarhetsmål. Mål 7 energi och mål 11 hållbara städer.
Vi kan med fördel se, om det är möjligt, att i fastighetsägaren i nyproduktion nyttjar de ursprungliga handblåsta glasen i ytterbågen av estetiska skäl.

Då vi inte fick igenom vårt yrkande om beviljande av bygglov, lämnar vi här en reservation.

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)
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§

141

Rivning av byggnad inom fastigheten LYCKAN 30

SBN-2020-394
Sammanfattning

Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad 262 på fastigheten LYCKAN 30
(KOPPARBERGSGATAN 19) i Malmö kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta rivningslovsbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Åtgärden är förenlig med gällande plan, Pl 1652, och uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap 30
§ 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 Peter Bexell, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för rivningslovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 LYCKAN 30
SBN 2019-005272 LYCKAN 30_bilaga
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§

142

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

SBN-2019-891
Sammanfattning

Påföljder för vidtagen fasadändring utan erforderligt startbesked inom fastigheten Asker 3
(Mariedalsvägen 11) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger fastighetsägare Smart Lund Aktiebolag (16556268–
8761) att senast en (1) månad efter att detta beslut vinner laga kraft ansöka om bygglov för
fasadändring av balkonger och fasadändring av puts på bottenvåning för flerbostadshuset
inom fastigheten Asker 3. Om föreläggandet inte följs kan stadsbyggnadsnämnden enligt 11
kap. 27 § PBL upprätta nödvändiga handlingar för prövningen på fastighetens eller
byggnadsverkets ägares bekostnad.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 85 095 kr av fastighetsägare Smart
Lund Aktiebolag (8761) för att utan bygglov och startbesked påbörjat en fasadändring
avseende en yta om 790 m² på ett flerbostadshus.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen då
byte av fönster till ursprunglig färg samt återställning av fasadfärg till ursprungligt
skick inte ska anses bygglovspliktigt och därmed ska inte byggsanktionsavgift tas ut.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Martin Molins (C) och
Darko Simics (M) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner det vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag
och finner det vara bifallet.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §
142a.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 200423 Asker 3
Asker 3 Bilagor

Bilaga § 142a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-04-23
Ärende: 26 SBN-2019-891 Utredning om olovlig fasadändring på fastigheten
Asker 3.
Enligt underlaget till nämnden är fönstren bytta till ett utseende som överensstämmer med husets
ursprungliga spröjsade fönster enligt ritningar. De nya moderna fönstren har betydligt bättre
bullerdämpning och sparar energi. Färgen på de nya fönstren överensstämmer enligt handlingarna
inte med den gamla blekta färgen, men så är det med fönsterfärg att den bleks över tid. Den nya
färgen uppges i handlingarna vara samma som den gamla fönstren var målade i som nymålade.

Vi yrkade på att Byggsanktionsavgift inte skulle tas ut för bytet av fönster och dess färg. Vi fick inte
igenom vårt yrkande och lämnar därför en reservation.

Darko Simic (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)
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§

143

Utredning om ibruktagande av anmälningspliktiga ändringar av
byggnad (ändring av planlösning, ventilation och vatten och
avlopp) utan slutbesked inom fastigheten CARL GUSTAF 5

SBN-2020-393
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för ibruktagande av ventilation samt anordning för vattenförsörjning och
avlopp utan slutbesked inom fastigheten CARL GUSTAF 5.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 15 174 kr av Fastighets-ab Luxor
(16556059-7139) för att utan slutbesked tagit ändring av ventilation i bruk.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 15 174 kr av Fastighets-ab Luxor
(16556059-7139) för att utan slutbesked tagit ändring av anordning för vattenförsörjning och
avlopp i bruk.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
4. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 CARL GUSTAF 5
SBN 2019-005150 CARL GUSTAF 5_bilaga
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§

144

Utredning angående bristande bullerreduktion i mellanbjälklag
inom fastigheten DRIVAN 1

SBN-2020-94
Sammanfattning

Föreläggande om bullerreducerande åtgärder inom fastigheten Drivan 1 (Trelleborgsgatan
1A).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Bostadsrättsföreningen Drivan (16746000-0644) att på
fastigheten Drivan 1, med adressen Trelleborgsgatan 1A i lägenhet 1303 senast den 31 juli
2020 ha anlagt ett nytt, flytande golv ovanför hela vardagsrums- och sovdelen i lägenhet 1302
genom att på brädgolvet på yta markerad i planritning placera 30 mm Stepisol med densitet
195 kg/m3, eller likvärdigt material, och på denna placera 2*22 mm golvspånskiva. Denna
ska monteras flytande och får inte skruvas.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite på 75 000 kr om åtgärden inte
är utförd vid denna tidpunkt.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 200423 Drivan 1
Drivan 1 Bilagor
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§

145

Utredning om ändring av anläggningar för vattenförsörjning
och avlopp utan startbesked inom fastigheten BETLEHEM 20

SBN-2020-398
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentliga ändring av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp
inom fastigheten BETLEHEM 20.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 4 505 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan startbesked påbörjat väsentliga ändringar av anläggningar för
vattenförsörjning och avlopp som besörjer en yta om 18,1 m².
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 2020-04-23 BETLEHEM 20
SBN 2020-000396 BETLEHEM 20_bilaga
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§

146

Utredning om tillbyggnad, nybyggnad, rivning och ändrad
användning utan lov och startbesked inom fastigheten
TYGELSJÖ 16:59

SBN-2020-392
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för tillbyggnad, nybyggnad och rivning inom fastigheten TYGELSJÖ
16:59 (ÄNGSÖVÄGEN 4).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift av Namn Namn (pers nr) och Namn
Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat:
a) en tillbyggnad om 157,8 m² till en övrig byggnad på 114 844 kr,
b) en nybyggnad av ett enbostadshus om 91,7 m² på 89 090 kr, och
c) en rivning av en övrig byggnad om 49 m² som bör bevaras på grund av byggnadens
kulturhistoriska värde på 303 098 kr.
2 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 TYGELSJÖ 16:59
SBN 2019-004509 TYGELSJÖ 16:59_bilaga
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§

147

Utredning om ändrad användning från lager och
personalutrymmen tillhörande industri till bostad inom
fastigheten MASUGNEN 3

SBN-2020-399
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av användningen utan erforderligt startbesked inom
fastigheten MASUGNEN 3 (KOPPARBERGSGATAN 29).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 29 119 kr av Quorum Properties
AB (556979-5080) för att utan startbesked ha påbörjat inredning av en del av en byggnad
som omfattar 73,5 m² för väsentligen annat ändamål (ändring av lager och personalutrymmen
tillhörande industri till bostad).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 MASUGNEN 3
SBN 2020-000420 MASUGNEN 3_bilaga
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§

148

Utredning om ändrad användning från bostad till handel
(hudläkar- och tandläkarmottagning) samt väsentlig ändring av
vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten VÄVERIET
17

SBN-2020-397
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av användningen och för vatten- och
avloppsinstationer utan erforderligt startbesked inom fastigheten VÄVERIET 17 (STORA
NYGATAN 67).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 73 315 kr av Curos Skin Clinic
AB (16556946-9652) för att utan startbesked ha påbörjat inredning av en byggnad, med en
bruttoarea på 490 m2, för väsentligen annat ändamål (ändring av bostad till hudläkar- och
tandläkarmottagning).
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 29 562 kr av Curos Skin Clinic
AB (16556946-9652) för väsentlig ändring av vattenförsörjning och avlopp som omfattar 230
m² byggnadsarea.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-04-23 VÄVERIET 17
SBN 2020-000381 VÄVERIET 17_bilaga

53

§

149

Utredning om ändrad användning från butik till samlingslokal
(spa), ändring av planlösning, ventilation, vatten/avlopp samt
fasadändring och skyltar inom fastigheten VESSLAN 18

SBN-2020-395
Sammanfattning

Byggsanktionsavgifter för väsentlig ändring av användningen, planlösning,
ventilationsanordning, vatten- och avloppsinstallationer samt fasadändring och skylt inom
fastigheten VESSLAN 18 (SÖDRA FÖRSTADSGATAN 79).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut byggsanktionsavgifter av Relax Lounge Malmö AB (5590950621) för att utan startbesked ha påbörjat:
a) inredning av en lokal som omfattar 150 m² för väsentligen annat ändamål (butik till spa) på
91 644 kr,
b) väsentlig ändring av planlösningen som omfattar 150 m² på 91 644 kr,
c) väsentlig ändring av ventilationsanordning som försörjer 150 m² på 20 102 kr,
d) väsentlig ändring av vattenförsörjning och avlopp som berör 150 m² på 20 102 kr,
e) fasadändring (foliering) på 10 m² på 12 771 kr och
f) väsentlig ändring av skylt på 3,5 m² på 8 869 kr.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast två
månader från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




reviderad - tjänsteskrivelse SBN 200423 Vesslan 18
reviderad - VESSLAN 18 bilagor

