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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-06-17 kl. 09:00-13:15

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande) §180
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande) §§180-187, §§189-197, §§199-213
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§180-207
Jenny Österlind (S) §§181-213 ersätter Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Bengt Svensson (C) §188, §198 ersätter Martin Molin (C) (2:e vice
ordförande) pga jäv
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Åsa Ahnfeldt (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD) §§208-213 ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jenny Österlind (S) §180
Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C) §§180-187, §§189-197, §§199-213
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD) §§180-207

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Anna Westberg (stadsjurist)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S) § 180

Lars Hellström (L) §§
181-213

...........................................
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Martin Molin (C)

Darko Simic (M)
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Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Johansson (personalföreträdare, SACO) §180
Anne Brontér (planarkitekt) §180
Åse Andreasson (planarktiekt) §180
Sara Lööf (planarkitekt) §180
Ivan Gallardo (planarkitekt) §180
Johanna Perlau (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)
Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M)

Justeringen

2020-06-25

Protokollet omfattar

§§180-213
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Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om beslut, domar och laga kraft
Anmälan av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämnden 2020
Samnyttjande av park för förskola
Framtidsråd för stadsbyggnad och arkitektur
Remiss från länsstyrelsen - Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på
fastigheterna Lyckan 22 och 20, Pågen AB, Dnr 551-39477-2018
Malmöinitiativ - Låt butiksägare få bestämma över sina egna butiker
Detaljplan för kvarteret Virket i Innerstaden i Malmö (Dp 5616)
Ändring av detaljplan för fastigheten Järtofta 6 i Virentofta i Malmö (ÄDp 5684)
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp
2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i Malmö (Dp 5720)
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:195 i Östra Hamnen i Malmö (Dp
5721)
Detaljplan för fastigheten Krukskärvan 8 i Fosieby industriområde i Malmö (Dp
5722)
Ändring av detaljplan för fastigheten Söderport 8 i Gamla Staden i Malmö (ÄDp
5718)
Ändring av detaljplan för fastigheten Spännbucklan 9 i Fosieby industriområde i
Malmö (ÄDp 5719)
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokal, gemensamhetslokal, underjordiskt
garage, miljöhus, skärmtak samt solcellsanläggning på tak inom fastigheten
SANDFORMEN 1
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus, underjordiskt garage, solcellsanläggning
samt stödmur på fastigheten PIGAN 1
Nybyggnad av förskola, solcellsanläggning, skyltar, förråd, bullerplank, stödmur,
ljusanordning (belysningsmaster), anläggning av idrottsytor och parkering inom
fastigheten GAMLA IDROTTSPLATSEN 1
Nybyggnad och ombyggnad av skola, fasadändring (ventilationshuvar,
fasadmaterial, igensättning fönster och dörr), skylt, parkering, omdaning av
skolgård inom fastigheten KLARINETTEN 1
Tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten SKUMPARP 1:28
Nybyggnad av miljöhus och skärmtak inom fastigheten OLGA 10
Nybyggnad av teknikbod på fastigheten LIMHAMN 154:376
Uppsättning av digital markskylt (S:t Petri kyrka) inom fastigheten
INNERSTADEN 1:151
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger inom
fastigheten TYGELSJÖ 41:1
Ändrad användning av lokal (till bostäder) samt fasadändring inom fastigheten
KRONPRINSEN 1
Fasadändring (putsning av fasad) på fastigheten VÄNDÅKERN 7
Inredning av vind till bostäder (sex lägenheter) inom fastigheten MARIA 12
Uppsättning av belysta skyltar och vepor (Elite Plaza Hotel) inom fastigheten
SÖDERPORT 11
Uppsättning av belyst skylt (Teamab) inom fastigheten DYKBROMSEN 7
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§210
§211
§212
§213

Uppsättning av två belysta skyltar (Enercon) inom fastigheten
REVOLVERSVARVEN 10
Överklagan av beslut beslut Pl 2019-003369 gällande fastigheten KAROLINA 8
Utredning om påbörjande av ändring av kontor och lager till restaurang m.m.
utan startbesked inom fastigheten FLINTAN 2
Utredning om mur utan bygglov och startbesked inom fastigheten
ÅKERVENEN 6
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§

180

Genomgång och föredragning av ärenden

Ajournering kl. 11.35-11.55
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§

181

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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§

182

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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§

183

Anmälan av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämnden
2020

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-0617.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunfullmäktige - § 99 Uppföljning av intern kontroll 2019, STK2020-217, SBN-2020-518
2. Beslut från kommunfullmäktige - § 98 Årsredovisning 2019 Malmö stad, STK2020-90, SBN-2020-522
3. Beslut från länsstyrelsen - Tillstånd till en arkeologisk forskningsundersökning av
fornlämning nr 28:1 i Södra Sallerups socken, inom fastigheten Sallerup 180:26,
Dnr 431-12635, SBN-2020-523
4. Beslut från kommunstyrelsen - § 163 Remiss från Finansdepartementet Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68), STK2020-291, SBN-2020-133
5. Beslut från kommunstyrelsen - § 166 Redovisning av arbete 2019 samt förslag till
handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad, STK-2020-421, SBN-2020-201
6. Beslut från kommunstyrelsen - § 171 Årsrapport 2019 - Ramavtal 8 storstad
Malmö, Storstadspaketet, STK-2020-588, SBN-2020-530
7. Beslut från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott - § 21 Lönekartläggning 2019,
STK-2020-226, SBN-2020-550
8. Beslut från kommunfullmäktige - § 104 Detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö Dp 5592, STK-2020-254, SBN-2017-1574
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§

184

Samnyttjande av park för förskola

SBN-2019-1224
Sammanfattning

Uppdraget är en del av Malmö stads budget 2020. Uppdraget avses genomföras enligt bilagd
uppdragsbeskrivning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till uppdragsbeskrivning.
2. Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att genomföra uppdraget i
enlighet med förslaget.

Särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in ett särskilt yttrande, bilaga § 184a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 184b.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 184c.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 Budgetuppdrag 2020
Uppdragsbeskrivning Samnyttjande av park för förskola

Bilaga § 184a
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-06-17
Ärendenummer: SBN 2019-1224

Ärendet gäller budgetuppdrag 2020 samnyttjande av park för förskola, vi kan i dag se hur
man hela tiden brottas med problemen kring utbyggnaden av stadens förskolor där lekyta är
det område som är svårast att tillgodose. I en stad som förtätas i de centrala delarna är både
förskola och skola någonting som blir extremt svårt att få in i staden, detta får till följd att
lekyta är en av de svåraste områdena att tillgodose.
Som ett led i att komma tillrätta med denna problematik ser man över möjligheten till att
samnyttja parker för barnen. Dessa parker kan i många avseenden vara spännande och en
rolig upplevelse för barnen.
Vi vill dock lyfta den problematik som personal kan ställas inför när de ska ta sig till dessa
parker för att ha sin utevistelse, vid dessa tillfällen ska personalen göra en riskanalys vilket
många i förskolepersonalen vittnar många gånger inte görs och man väljer därför att stanna
på förskolan viket i sin tur leder till en dålig utevistelse för barnen. Samtidigt brottas
förskolorna under visa tidpunkter av personalbrist vilket också gör att man får stanna på
förskolan.
Att minska lekytan kan i många fall leda till att personalens problematik med utevistelse i
parker får som följd att barnen sitter kvar i en dålig utemiljö på förskolorna. Vi
Sverigedemokrater kommer att följa dessa frågor noga för att tillgodose barnens bästa i sin
vistelse på förskolan.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga §184b
11

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende: Samutnyttjande av park för förskola SBN-2019-1224
Förhandla inte bort barns rätt till stora förskolegårdar
Stadsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden, servicenämnden och
förskolenämnden har från kommunfullmäktige fått i uppdrag “att se över nuvarande norm
kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet
av lekytor för förskolan”.
Vänsterpartiet är positiva till att man utreder möjligheten att ge barn ännu större möjligheter
till lek och kreativitet genom att utöka barnens lekytor. Vi vet idag att på gårdar som är
mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på
ett sätt som tillgodoser deras behov. Att barn har så stora lekytor som möjligt är därmed av
yttersta vikt när vi planerar för en jämlik och jämställd stad där skapar förutsättningar för
barn att må bra i stunden, samt för att barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar för att
växa upp och må bra. Om ett samutnyttjande av stadens grönytor kan ytterligare stärka
barnens lek är detta en positiv utveckling.
Vänsterpartiet vill dock inte se en utveckling där ett samutnyttjande av stadens grönytor
leder till mindre gårdar och att staden tummar på de riktlinjer som tagits fram om att barn ska
ha en friyta om 25-30 kvm/barn. I uppdragsbeskrivningen står det att bedömningen av behov
av storlek för friyta inte ska göras inom uppdraget, samtidigt syftar frågeställningarna till att
utreda hur möjligheten ser ut för att förändra normen för förskolors friyta ur aspekten
samutnyttjande. Det går inte att bortse från att utredningen är ett led i den utveckling där vi
gång på gång ser att “innovativa och flexibla lösningar” på förtätningsproblematiken handlar
om hur staden kan bygga bort barnens rätt till stora och trygga lekgårdar. Vi vet redan idag
att samnyttjande innebär påfrestningar för förskolepersonalen, att samnyttjande med
allmänna parker kan påverka barnens identitetsskapande lek (vilket bland annat diskuteras i
uppsatsen Barn i den täta staden. Förskolebarns möjligheter till naturkontakt i Malmö, av
Johan Engström och Alexander Ruiz Längerberg, Malmö universitet), samt påfrestningar på
de allmänna grönytor som finns.
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Vänsterpartiets förstår de konfliktfrågor som finns i dagens stadsplanering - det finns helt
enkelt inte plats för alla intressen och behov när det saknas utrymme - men vi tycker inte att
vägen framåt är att på olika sätt förhandla bort barns rätt till så bra lek och frihet som möjligt.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 184c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-06-17
Samnyttjande av park för förskola (uppdragsbeskrivning)
Diarienr: SBN-2019-1224
För Miljöpartiet är barns möjlighet till lek och rörelse mycket viktig. Vi är
kraftiga motståndare till det pågående arbetet med att utreda om friytan för
förskolor i Malmö kan minskas. Det är ett kortsiktigt tänkande som skulle få
långsiktiga konsekvenser som går ut över våra barn. Vi upplever situationen
som särskilt bekymrande efter att tjänstepersoner rapporterat på
stadsbyggnadsnämndens sammanträde att det i nuläget i princip inte finns
någon förskolebrist i staden.
Det finns en rad frågeställningar i uppdraget kring samnyttjande av park och
förskola som är intressanta att utreda men samtidigt är uppdraget kopplat
samman med det andra uppdraget att utreda friytan för förskolor. Miljöpartiet
är rädda för att uppdraget om samutnyttjande är ett steg på vägen att minska
förskolebarnens friyta och vill uppmärksamma den oron i detta särskilda
yttrande.

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

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

14

§

185

Framtidsråd för stadsbyggnad och arkitektur

SBN-2020-534
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
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§

186

Remiss från länsstyrelsen - Ansökan om tillstånd för miljöfarlig
verksamhet på fastigheterna Lyckan 22 och 20, Pågen AB, Dnr
551-39477-2018

SBN-2020-507
Sammanfattning

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län har skickat ansökan om tillstånd för
miljöfarlig verksamhet på remiss för Stadsbyggnadsnämndens yttrande. Ansökan gäller Pågen
AB:s bageriverksamhet på fastigheterna Lyckan 20 och 22. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker
ansökan och framför upplysningar kring den pågående stadsplaneringen i området.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till Miljöprövningsdelegationen.

Särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in ett särskilt yttrande, bilaga § 186a.
Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet
Förslag till yttrande SBN 200617 ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet, Pågen
- Malmöbageriet

Bilaga § 186a
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-06-17
Ärendenummer: SBN 2020-507

Ärendet gäller remiss från Länsstyrelsen, ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på
fastigheten Lyckan 22 och 20 Pågen AB Dnr 551-39477-2018. Sverigedemokraterna är av
uppfattningen att Pågen är en mycket viktig arbetsgivare i staden där man kan erbjuda
arbeten till en grupp som i många fall skulle vara svår att få i arbete. Produktion är nästan
utdöende i Malmö därför blir denna verksamhet enormt viktig för stadenen befolkning, men
även som en stor intäkt för kommunen.
Vi anser även att Pågen i framtiden bör beredas möjlighet att kunna utveckla området
runtomkring Pågens verksamhet för att kunna expandera och kunna erbjuda fler arbeten till
stadens invånare. Pågen är inte bara en stor arbetsgivare utan ett namn som är väl
förknippat med bröd och bakverk, att detta välkända företag ligger i Malmö är samtidigt en
mycket viktig ingrediens för Malmö som stad.
De långdragna samtal mellan Pågen, MKB och några mindre trevliga verksamheter i området
bör i förstahand gå i riktningen fler arbeten och möjlighet att utvecklas för Pågen.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

187

Malmöinitiativ - Låt butiksägare få bestämma över sina egna
butiker

SBN-2020-447
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har lämnats in till stadsbyggnadsnämnden som rör en önskan om att
butiksägare i Malmö stad utan ansökan om bygglov ska kunna bestämma över utsmyckningen
av sina egna jalusier och säkerhetsgaller, genom att göra en skriftlig överenskommelse med en
eller flera konstnärer.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med beslutade tillägg yttrande enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Yrkanden

Martin Molin (C) yrkar att yttrandet ska kompletteras med texten "Stadsbyggnadsnämnden ställer
sig positiva till initiativets intentioner och ämnar utreda vilka möjligheter som finns för att, inom lagliga
ramar, förenkla för gatukonst på t. ex jalusier, med avsikt att pröva och utvärdera om förslaget får avsett
resultat."
Lars Hellström (L) och José Luis Muñoz Pastene (S) yrkar att yttrandet ska kompletteras
med ett tillägg i skrivelsen om ett tydligt exempel på hur processen för bygglov i dylika
ärenden kan sökas och eventuellt länkar och kontaktinfo för fortsatt vägledning för
Malmöinitiativets avsändare.
Mikael Andersson (V) och Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Lars Hellströms (L) och
José Luis Muñoz Pastenes (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström ställer proposition på vart och ett av tilläggsyrkandena och finner
dessa vara bifallna.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 Malmöinitiativ - låt butiksägare få bestämma över
sina egna butiker
Förslag till yttrande SBN 200617 Malmöinitiativ - låt butiksägare få bestämma över
sina egna butiker
Malmöinitiativ - Låt butiksägare få bestämma över sina egna butiker, EF20200062
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§

188

Detaljplan för kvarteret Virket i Innerstaden i Malmö (Dp 5616)

SBN-2017-1153
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta kvarteret Virket med blandad
stadsbebyggelse genom att möjliggöra ny användning för befintliga byggnader och en bred
användning för ny bebyggelse.
Martin Molin (C) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet och ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
utforma detaljplanen så att det säkerställs att bottenvåningen i den nya byggnaden som vetter
mot Södervärn får ett levande innehåll som stärker stadslivet och tryggheten på Södervärn.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att ärende ska återremitteras och att stadsbyggnadskontoret
ska få i uppdrag att utforma detaljplanen så att det säkerställs att bottenvåningen i den nya
byggnaden som vetter mot Södervärn får ett levande innehåll som stärker stadslivet och
tryggheten på Södervärn. Syftet är att undvika en situation liknande det relativt nya
bostadshuset vid Coop/Folkets park där bostäder uppförts i bottenvåningen med högt
placerade fönster och balkonger vilket skapat en murliknande fasad som starkt bidrar till att
skapa otrygghet och motverka folkliv längs ett annars livligt stråk.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på Mårten Espmarkers (MP)
återremissyrkande och finner det vara bifallet.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 Dp 5616 antagande
Dp 5616 Utlåtande efter granskning
Dp 5616 Planbeskrivning Antagande
Dp 5616 Samrådsredogörelse
Dp 5616 Plankarta Antagande
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§

189

Ändring av detaljplan för fastigheten Järtofta 6 i Virentofta i
Malmö (ÄDp 5684)

SBN-2019-954
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med denna ändring av detaljplan är att möjliggöra förändringar i fastighetsindelningen
för Järtofta 6 genom att gällande fastighetsindelningsbestämmelser tas bort.
Beslut

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

Beslutet skickas till

Enligt sändlista i samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 ÄDp 5684 antagande
ÄDp 5684 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5684 Samrådsredogörelse
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§

190

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl.
(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)

SBN-2018-954
Sammanfattning

Granskning.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ett nytt, tätt område med blandad
stadsbebyggelse, förskola och ett torg med centrumfunktioner som ger möjlighet till bl.a.
handel, vårdcentral och bibliotek. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ett nytt stort
park- och naturområde och därigenom utveckla naturvärden och ekosystemtjänster. För att
uppnå variation i området avses flerbostadshus och olika typer av småhus blandas och
utformningen variera. För att minimera trafik och få ett bättre markutnyttjande samlas
parkeringen i ett mobilitetshus.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godtar redovisningen av granskningshandlingarna med tillägget att
stadsbyggnadskontoret ska ges i uppdrag att, där så ej redan är fallet, utforma detaljplanen så
att bostäders huvudentréer/framsidor placeras mot viktiga stråk (t.ex. Gottorps allé) för att
öka liv, rörelse och trygghet i området. Syftet är att främja en levande stad vars rumsliga
utformning skapar trygga och inbjudande miljöer för alla att vistas i.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra detaljplanen
tillgänglig för granskning.
3. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att överlämna
granskningshandlingarna till berörda kommunala förvaltningar och länsstyrelsen för
kännedom.
4. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att parkering inte ska tillåtas i fickparkerna.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) yrkande.
Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Darko Simic (M) och José Luis Muñoz Pastene (S)
yrkar avslag på Mikael Anderssons (V) yrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadskontoret ska ges i uppdrag att, där så ej
redan är fallet, utforma detaljplanen så att bostäders huvudentréer/framsidor placeras mot
viktiga stråk (t.ex. Gottorps allé) för att öka liv, rörelse och trygghet i området. Syftet är att
främja en levande stad vars rumsliga utformning skapar trygga och inbjudande miljöer för alla
att vistas i.
Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Darko Simic (M), José Luis Muñoz Pastene (S) och
Mikael Anderssons (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
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Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) först proposition på yrkandena om avslag mot bifall till
parkering i fickparkerna och finner att nämnden har bifallit möjligheten till parkering i
fickparkerna.
Ordförande ställer sedan proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att där så ej
redan är fallet, utforma detaljplanen så att bostäders huvudentréer/framsidor placeras mot
viktiga stråk (t.ex. Gottorps allé) för att öka liv, rörelse och trygghet i området och finner
detta vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 190a.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 190b.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in ett särskilt yttrande, bilaga § 190c.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 Dp 5615 Granskning
Dp 5615 Planbeskrivning granskning
Dp 5615 Samrådsredogörelse
Dp 5615 Plankarta granskning
Dp 5615 Illustrationskarta granskning
SBN 170324 Dp 5548 särskilt yttrande V
SBN 200527 Dp 5548 särskilt yttrande MP

Bilaga § 190a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende: Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 (Gottorps allé, etapp
2) i Bunkeflostrand i Malmö (DP 5615) SBN-2018-954

Nya parker ska självklart inte planeras bli bilparkeringar
I denna detaljplan byggs en ny del av östra Bunkeflostrand ut, bland annat med en med ett torg för
handel och möjlighet för kommunal service, bland annat bibliotek. I planen finns fyra så kallade
”fickparker”, det är mindre parker byggda för att skapa mötesplatser i boendemiljön. I en av dessa
parker innebär förslaget att en del av ytan hårdgörs och att den delen upplåts för bilparkering.
Vi ställer oss mycket positiva till små fickparker i planerandet av nya bostadsområden. Parkerna
för lek och annat umgänge ska självklart planeras utan plats för bilparkering. Parkerade bilar
riskerar skymma lekande barn eller äldre som tar en promenad med sin rollator.
Vi yrkade därför att bilparkering inte ska tillåtas i fickparkerna.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 190b
23

Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 12 – Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl
(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö
SBN-2018-954
I detta ärende behandlar vi en detaljplan som ska göra det möjligt att uppföra ett nytt,
tätt område med blandad stadsbebyggelse med småhus, flerbostadshus, förskola och
ett torg med centrumfunktioner som ger möjlighet till bland annat handel, vårdcentral
och bibliotek.
Det är glädjande att boende i Bunkeflostrand får ett nytt centrum då det befintliga är
bristfälligt och inte täcker det behov som finns i området. Det är även väldigt positivt
att fler småhus byggs i Bunkeflostrand efter att så stora områden med flerbostadshus
har byggt, som har lett till problematik i området samt att det har i många avseenden
förstört karaktären av Bunkeflostrand som ett småhusområde och den variation som
det bidrar med i Malmö.
Det finns en problematik på Gottorpsvägen inklusive anslutande vägar med långa
bilköer på morgon och eftermiddag. Detta är viktigt att följa hur man dels möjliggör en
bättre kollektivtrafik och kanske en framtida tågstation i området samt säkerställa
framkomlighet
för
de
pendlare,
näringslivstransporter,
bussar
och
räddningstjänstfordon som måste köra i området.
Det är viktigt att bevaka framtida utformning av området i bygglovsskedet så att inte
allt i området ser likadant ut och på så sätt säkerställa lite variation i området och
samtidigt också tillåta lite större handlingsutrymme för bygglovssökande så att de kan
välja olika färger och utformningar.

Malmö den 2020-06-22
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 190c
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-06-17
Ärendenummer: SBN 2018-954

Ärendet gäller detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.mfl Gottorps alle´
syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra ett nytt, tätt område med blandad
stadsbebyggelse, förskola och ett torg med centrumfunktioner som ger möjlighet till handel,
vårdcentral och bibliotek.
För att minimera trafik och få ett bättre markutnyttjande samlas parkering i ett
mobilitetshus. Denna lösning har visat sig vara mindre attraktiv i andra delar av staden och vi
ser en fara i tänket att detta skulle göra området mer attraktivt, vi ser det tvärtom som en
fara att det blir mindre attraktivt. Mindre parkeringar har skapat precis motsatt effekt i
andra delar. Därför är detta ingen lösning som vi stödjer d den får andra följder där staden
jagar bilister och områden blir mindre attraktiva i stället för att staden erbjuder möjligheter.
Bunkeflostrand är också en av de delar i staden som har sämst förutsättningar för kollektivt
resande och den del där bilen är ett naturligt inslag.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

191

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i
Malmö (Dp 5720)

SBN-2020-424
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny högstadieskola och en sporthall
i södra Hyllie.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i Malmö (Dp 5720).
Särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 191a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 Dp 5720 Planuppdrag
Dp 5720 Underlag till begäran om planuppdrag
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26

Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 13 – Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl
i Vintrie i Malmö (Dp 5720)
SBN-2020-424

I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för en ny högstadieskola och idrottshall i
centrala Hyllie.
I planuppdraget beskrivs ett område med en möjlig placering för skolan intill
huvudgatan Hyllie Boulevard. Förhoppningen är att Hyllie Boulevard kommer att bli en
attraktiv huvudgata med ett flertal intressenter som vill bygga kontorslokaler, bostäder
och butiker i tät och hög bebyggelse kring gatan.
Med tanke på att grundskoleförvaltningen gärna ser att skolbyggandet rationaliseras
genom att samma typ-byggnad uppförs över hela staden ser vi en risk att detta även
kommer bli fallet utmed Hyllie Boulevard, inte minst då grundskoleförvaltningen vill att
detta ska gå så fort som möjligt.
I planuppdraget redovisas en idé om en lång skolbyggnad som fungerar som en barriär
ut mot boulevarden, vilket dels riskerar att skapa en storskalig och oattraktiv stadsmiljö,
dels är dålig hushållning med attraktiva tomter ut mot gatan och parken som andra
aktörer säkert värdesätter högre. Vår förhoppning är därför att man i planarbetet hittar
lösningar som tillvaratar marken på bästa sätt.
I planen finns också tankar om att idrottshallen ska kunna samnyttjas av föreningslivet
på kvällar och helger, det är positivt, och något Centerpartiet och Moderaterna gärna
ser mer av i framtiden.

Malmö den 2020-06-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

192

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:195 i Östra Hamnen
i Malmö (Dp 5721)

SBN-2016-668
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
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§

193

Detaljplan för fastigheten Krukskärvan 8 i Fosieby
industriområde i Malmö (Dp 5722)

SBN-2019-451
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en redan etablerad biltvätt att bli
permanent. Verksamheten har idag tidsbegränsat bygglov.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Krukskärvan 8 i Fosieby industriområde i Malmö (Dp 5722).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 Dp 5722 Planuppdrag
Dp 5722 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

194

Ändring av detaljplan för fastigheten Söderport 8 i Gamla
Staden i Malmö (ÄDp 5718)

SBN-2019-446
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
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§

195

Ändring av detaljplan för fastigheten Spännbucklan 9 i Fosieby
industriområde i Malmö (ÄDp 5719)

SBN-2019-447
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att ändra byggnadshöjden så att 12 m tillåts inom hela fastigheten,
jämfört med idag då endast 6 m tillåts på hälften av fastigheten.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Spännbucklan 9 i Fosieby industriområde i Malmö (ÄDp
5719).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200617 ÄDp 5719 Planuppdrag
ÄDp 5719 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

196

Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokal, gemensamhetslokal,
underjordiskt garage, miljöhus, skärmtak samt
solcellsanläggning på tak inom fastigheten SANDFORMEN 1

SBN-2020-581
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av flerbostadshus med totalt 148 st lägenheter, 1 st butikslokal,
gemensamhetslokal, underjordiskt garage, miljöhus, skärmtak samt solcellsanläggning på tak
på fastigheten SANDFORMEN 1 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att fatta beslut gällande
ansökan om bygglov i nämndens ställe.
Yrkanden

Lars Hellström (L) och Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Darko Simic (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 196a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 SANDFORMEN 1
SBN 2020-000431 SANDFORMEN 1_bilaga

Bilaga § 196a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 18 – Nybyggnad av flerbostadshus… SANDFORMEN 1…
SBN-2020-581
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
Limhamnsvägen, 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.
Moderaterna har tidigare i en detaljplan för ett område i närheten, yrkat på ett tillägg för 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, då man underdimensionerade antalet parkeringar i
Limhamns Sjöstad.
Trafik- och parkeringssituationen måste lösas innan Moderaterna kan bifalla ytterligare
bygglov i området.
Då vårt avslagsyrkande på bygglovet inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till
förmån för avslag.
Malmö den 2020-06-23
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

197

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus, underjordiskt garage,
solcellsanläggning samt stödmur på fastigheten PIGAN 1

SBN-2020-579
Sammanfattning

Åtgärden innebär att 56 lägenheter i varierande storlekar samt 4 radhus uppförs. På
fastigheten anordnas parkeringen genom ett underjordiskt garage samt gårdsmiljö med friytor
för umgänge och lek. På flerbostadshusets tak planeras en solcellsanläggning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Bygglov ges med villkor att markföroreningar är avhjälpta inför utfärdande av startbesked i
enlighet med 9 kap 37 a §.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Anders Hansson som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten eller sediment. Innan föroreningen får åtgärdas ska den som är ansvarig komma
in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Yrkanden

Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Lars Hellström (L) och Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 197a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 PIGAN 1
SBN 2019-005236 PIGAN 1_bilaga

Bilaga § 197a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 19 – Nybyggnad av flerbostadshus… PIGAN 1…
SBN-2020-579
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.
Moderaterna har tidigare i en detaljplan för ett område i närheten, yrkat 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. 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, då man underdimensionerar antalet parkeringar i
området.
Trafik- och parkeringssituationen måste lösas innan Moderaterna kan bifalla ytterligare
bygglov i området.
Då vårt avslagsyrkande på bygglovet inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till
förmån för avslag.
Malmö den 2020-06-23
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

198

Nybyggnad av förskola, solcellsanläggning, skyltar, förråd,
bullerplank, stödmur, ljusanordning (belysningsmaster),
anläggning av idrottsytor och parkering inom fastigheten
GAMLA IDROTTSPLATSEN 1

SBN-2020-577
Sammanfattning

Åtgärden avser nybyggnad av en förkola i tre våningsplan för 160 barn, 8 avdelningar.
Huvudbyggnaden har solpaneler på taket. På gården uppförs bullerplank, stödmur och två
förråd. Gårdens friyta uppgår till 27,2 m2/barn. Åtgärden omfattas även av ombyggnad av
berörd del av idrottsplatsen med anläggande av bland annat en belyst sjumannaplan för
fotboll samt parkering med 69 bilplatser.
Martin Molin (C) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång samt beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

Darko Simic (M) yrkar att ärendet ska återremitteras i syfte att se över om en byggnad kan
uppföras som kan samutnyttjas med förskolan och som gör att byggnaden i framtiden kan
användas till andra användningsområden.
Anders Olin (SD) och Bengt Svensson (C) yrkar bifall till Darko Simics (M)
återremissyrkande.
Mikael Andersson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
José Luis Muñoz Pastene (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner att nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan yrkandena om bifall och avslag mot varandra och finner att
nämnden har avslagit ansökan om bygglov.
Reservationer och särskilda yttranden

Lars Hellström (L), José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S), Shaip Morina (S),
Jenny Österlind (S) med instämmande av Jonas Michanek (S), Lena Trell (S) och Akeel
Abdul-Amir (S) lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 198a.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Bengt Svensson (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam
reservation, bilaga § 198b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 198c.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 GAMLA IDROTTSPLATSEN 1
SBN 2019-005115 GAMLA IDROTTSPLATSEN 1_bilaga

Bilaga § 198a
38

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende: SBN-2020-577 - Nybyggnad av förskola, solcellsanläggning, skyltar, förråd,
bullerplank, stödmur, ljusanordning (belysningsmaster), anläggning av idrottsytor och
parkering inom fastigheten GAMLA IDROTTSPLATSEN 1
Vi reserverar oss mot beslutet att avslå ärendet. Beslutet är olyckligt då det fördröjer
byggandet av en förskola för 160 barn vilket gör att barn och föräldrar kommer i kläm.
Risken finns nu att föräldrar får lämna sina barn i andra delar av staden som en
konsekvens av beslutet.
Malmö 2020-06-17

Lars Hellström (L)
José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S), Shaip Morina (S) och Jenny
Österlind (S)
med instämmande av Jonas Michanek (S), Lena Trell (S), Akeel AbdulAmir (S) och Alexander Werne (L)

Bilaga § 198b
39

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 20 – Nybyggnad av förskola mm. Inom fastigheten
Gamla Idrottsplatsen 1
SBN-2020-577

I detta ärende behandlar vi ett bygglov för en ny förskola intill Gamla IP och
Pildammsparken
Inom några hundra meters avstånd finns redan en befintlig förskola I två plan och en
som just nu är under byggnation. Att då bygga ytterligare en förskola på Malmös
begränsade tillgång till mark i endast tre våningsplan utan att ha utrett om ytterligare
verksamheter kan använda byggnaden genom att bygga högre och inte heller ha
framtidssäkrat byggnaden så den enkelt kan ändras för andra kommunala
verksamheter när behovet av förskola inte längre föreligger är inte acceptabelt.
Den tilltänkta marken ligger på ytterst attraktiv grön parkmark där Malmöborna jämt
samlas och spelar volleyboll, umgås grillar m.m. Marken måste därför användas på
ett sätt som möjliggör även för ett framtida attraktivt Malmö med parkområden och
annan grönyta.
Vi yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras i syfte att se över om en
byggnad kan uppföras som kan samutnyttjas med förskolan och som gör att byggnaden i framtiden kan användas till andra användningsområden
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-06-23
Bengt Svensson (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 198c
40

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende: Nybyggnad av förskola, solcellsanläggning, skyltar, förråd, bullerplank,
stödmur, ljusanordning (belysningsmaster), anläggning av idrottsytor och parkering
inom fastigheten GAMLA IDROTTSPLATSEN 1

Värna lekytorna för barnen i förskolan
I detta ärende föreslås bland annat en utbyggnad av förskoleplatser, detta tycker vi är bra då
behovet av nya platser är stort i Malmö. Det som inte är bra i förslaget är det återigen presenteras
ett ärende som inte uppfyller målsättningen på 30 m2 friyta per barn. Förslaget innebär endast
27,2 m2 per barn. Tidigare i ärendegången har vi klargjort att förslaget som kommer att föreläggas
Stadsbyggnadsnämnden för beslut bör klara målsättningens 30 m2 per barn. För Vänsterpartiet är
barnens utrymme för utelek en prioriterad fråga.
Vi förstod att vi inte skulle få gehör för ett återremissyrkande utan yrkade därför avslag på
bygglovet som inte uppfyller målsättningen för lek och rörelse för våra barn. Då fler partier yrkade
avslag på andra grunder föll förslaget.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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§

199

Nybyggnad och ombyggnad av skola, fasadändring
(ventilationshuvar, fasadmaterial, igensättning fönster och
dörr), skylt, parkering, omdaning av skolgård inom fastigheten
KLARINETTEN 1

SBN-2020-583
Sammanfattning

Åtgärden avser nybyggnad och ombyggnad av Slottsstadens skola. Åtgärden omfattar en ny
skolbyggnad samt fasadändring på befintliga skolbyggnader gällande ventilationshuvar,
mindre byte av fasadmaterial och igensättning av källarfönster och en dörr. Åtgärden gäller
även montering av en ny entréskylt samt omdaning av skolgård och anläggande av en
parkeringsplats (PRH), övrig bilparkering löses genom p-köp. Gårdens friyta uppgår till 12,2
m2/elev.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen som ska återkomma till
nämnden med underlag gällande vilka årskurser som ska gå på skolan.
Yrkanden

Anders Olin (SD) och Mikael Andersson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
José Luis Muñoz Pastene (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Lars Hellström (L) yrkar att ärendet återremitteras för att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma till nämnden med underlag gällande vilka årskurser som ska gå på skolan.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på huruvida ärendet ska beslutas idag och
finner att nämnden har återremitterat ärendet till förvaltningen.
Reservationer

Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in en reservation, bilaga § 199a.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 KLARINETTEN 1
SBN 2020-000814 KLARINETTEN 1_bilaga

Bilaga § 199a
42

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-06-17
Ärendenummer: SBN 2020-583

Ärendet gäller bygglov för Slottstadensskola. Sverigedemokraterna är positiva till
utbyggnaden av skolan men då stadsbyggnadskontoret inte kunde ge klara besked kring vilka
åldersgrupper som skola ska vara för yrkade vi avslag i ärendet.
I handlingarna står det olika uppgifter årskurs 4-9 och på annan plats 7-9.
Sverigedemokraterna anser att Slottstadensskola ska vara en högstadieskola. Utbyggnaden
kommer att ta stora delar av den befintliga skolgården i anspråk. Eleverna på
Slottstadensskola använder i dag områdena kring skolan medan elever från årskurs 4 har helt
andra behov av plats och uppsikt. Den minimala skolgården kommer inte att vara lämplig för
elever från årskurs 4.
Då kontoret inte kunde ge något svar kring vilka årskurser skolan ska ha efter ombyggnad
yrkade vi avslag i ärendet, då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

200

Tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten SKUMPARP
1:28

SBN-2020-576
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten SKUMPARP 1:28
(Fornminnesvägen 29) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Peter Bexell som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 SKUMPARP 1:28
SBN 2019-004932 SKUMPARP 1:28_bilaga
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§

201

Nybyggnad av miljöhus och skärmtak inom fastigheten OLGA
10

SBN-2020-586
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av ett miljöhus med tillhörande skärmtak för cykelparkering. En
del av befintligt skärmtak rivs för att miljöhuset ska få plats och ett nytt skärmtak byggs ihop
med miljöhuset.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge
slutbesked i detta ärende.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 OLGA 10
SBN 2020-001090 OLGA 10_bilaga
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§

202

Nybyggnad av teknikbod på fastigheten LIMHAMN 154:376

SBN-2020-585
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av teknikbod på fastigheten LIMHAMN 154:376 i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Åtgärden innebär en sådan godtagbar avvikelse från detaljplan som avses i 9 kap 31 c § punkt
1 PBL med avseende på placering på allmän badpark.
Övriga upplysningar
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge
slutbesked i detta ärende.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 LIMHAMN 154:376
SBN 2020-001042 LIMHAMN 154:376_bilaga
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§

203

Uppsättning av digital markskylt (S:t Petri kyrka) inom
fastigheten INNERSTADEN 1:151

SBN-2020-574
Sammanfattning

Åtgärden avser uppsättning av en markskylt vid S:t Petri kyrkans huvudentré. Skyltens mittdel
utgörs av en 55 tums digital skylt som flankeras av skyltvitriner.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge
slutbesked i detta ärende.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Belysningen ska utformas så att den ej blir störande för omgivningen.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att göra förändringar som
berör kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillkommit före utgången av år 1939 enligt 4 kap.
3 § kulturmiljölagen (1988:950).
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 INNERSTADEN 1:151
SBN 2018-1185 Innerstaden 1_151 bilaga
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§

204

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppställning av
skolpaviljonger inom fastigheten TYGELSJÖ 41:1

SBN-2020-589
Sammanfattning

Föreslagen åtgärd innebär förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppställning av
skolpaviljonger.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 2021-0630.
Övriga upplysningar
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.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Lars Hellström (L) och José Luis Muñoz Pastene (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beviljat förlängning av tidsbegränsat bygglov enligt förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 204a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in ett särskilt yttrande, bilaga § 204b.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 TYGELSJÖ 41:1
SBN 2020-001903 TYGELSJÖ 41:1_bilaga

Bilaga § 204a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-06-17
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger
inom fastigheten Tygelsjö 41:1
Diarienr: SBN-2020-589
Miljöpartiet har tidigare reserverar sig mot att det ska byggas ytterligare en
tillfällig paviljongskola på fastigheten Tygelsjö 41:40 då vi menar att denna
typen av tillfälliga lösningar inte är det bästa för varken barnen, lärarna,
grannarna eller ekonomin.
Att nu denna nya tillfälliga paviljonglösning på fastigheten Tygelsjö 41:40 har
blivit överklagad visar ytterligare på att tillfälliga för- och grundskolor inte är ett
hållbart sätt att lösa skolplatsbehovet på över tid.
Det finns ingen garanti för att det om ett år finns en fungerande lösning utan
istället är det risk att vi då kommer befinna oss i samma situation som nu.
Därför reserverade vi oss mot beslutet att förlänga av bygglovet för bygglovet på
Tygelsjö 41:1. Då vi istället vill att tiden utnyttjas för att ta fram en långsiktig
hållbar plan på skolbehovet i Tygelsjö.
Enligt underlaget i ärendet så kommer elevantalet växa kontinuerligt i Malmö
varför det bör vara rimligt att planera för permanenta för- och grundskolor
istället för tillfälliga.

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 § 204b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-06-17
Ärendenummer: SBN 2020-589

Ärendet gäller tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljonger inom fastigheten
Tygelsjö 41:1. Föreslagen åtgärd innebär förlängning av bygglov för skolpaviljonger med 1 år.
Ett tillfälligt lov har varit utfärdat på 5 år som förlängts med 5 år och nu ytterligare med 1 år.
Vi Sverigedemokrater vädjar om en bättre planering kring utbyggnadsområden som medför
ett högre antal barn, samtidigt önskar vi bättre samtal mellan förvaltningarna i dessa frågor,
det finns ingen som kan tycka att man lyckats i dessa frågor och det är för oss en självklarhet
att någon bär det yttersta ansvaret.
Att framföra några undanflykter i dessa frågor är helt bortkastat då det blir helt uppenbart
vad som är problemet och vår ingång blir, bättre samtal mellan förvaltningar och bättre
planering med tydligt fokus på ansvar.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

205

Ändrad användning av lokal (till bostäder) samt fasadändring
inom fastigheten KRONPRINSEN 1

SBN-2020-609
Sammanfattning

Åtgärden innebär att restauranglokal på plan 26 samt tillhörande servicelokaler på plan 27 i
hus C inom fastigheten Kronprinsen 1, ändras till 8 st. etagelägenheter. Ansökan avser även
fasadändring. Befintlig fasad tilläggs isoleras och förses med ny fasadbeklädnad, liknande
befintlig. För att tillgodose kravet på dagsljus för bostäder föreslås ett nytt fönsterband på
plan 27. Hänsyn har tagits till tillgänglighet och kulturhistoriska värden.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning av
kulturmiljöfrågorna.
Yrkanden

Lars Hellström (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt utredning av
kulturmiljöfrågorna.
Mårten Espmarker (MP), Mikael Andersson (V) och José Luis Muñoz Pastene (S) yrkar bifall
till Lars Hellströms (L) återremissyrkande.
Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandet huruvida ärendet ska avgöras
idag och finner att nämnden har beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 205a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 Kronprinsen 1
SBN 2020_001759 Kronprinsen 1 bilaga

Bilaga § 205a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 27 – Ändrad användning av lokal (till bostäder) samt
fasadändring inom fastigheten Kronprinsen 1
SBN-2020-609

I detta ärende behandlar vi ändring av lokal till bostäder på Kronprinsen.
För Moderaterna och Centerpartiet är det en självklarhet att Malmö ska ha en tillåtande
och uppmuntrande attityd mot företagare som vill utveckla vår stad. Fastigheten är
förvärvad med premissen att det finns möjlighet att ändra på takvåningen, att
Socialdemokraterna och Liberalerna vill köra över fastighetsägaren och ändra
spelreglerna i efterhand, likt man gjorde med hotellet på St Gertrud, sänder inte direkt
signaler om att Malmö är en stad som uppmuntrar till företagsamhet.
När Översten byggdes var det den enda möjligheten Malmöborna hade att besöka ett
högt hus, men idag finns flera nya höga hus med publika takvåningar, vars övriga
verksamhet dessutom är mer kompatibel med restaurangverksamhet, utan grannar
som klagar på buller.
Moderaterna och Centerpartiet prioriterar nya bostäder i befintliga utrymmen i Malmös
bostadsbestånd. Här finns en möjlighet att skapa 8 attraktiva taklägenheter som kan
tillföra ett lyft till området. Med tanke på svårigheterna att skapa attraktivitet i bottenplan
är det antagligen där fastighetsägaren vill prioritera sin publika verksamhet
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö den 2020-06-21
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

206

Fasadändring (putsning av fasad) på fastigheten VÄNDÅKERN
7

SBN-2020-584
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (putsning av fasad) på fastigheten VÄNDÅKERN 7
(Vilebovägen 11) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

Lars Hellström (L), Susanne Jönsson (S), Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Anders
Olin (SD) yrkar bifall till ansökan om bygglov för fasadändring.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på ansökan om
bygglov för fasadändring.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit ansökan om bygglov för fasadändring.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 VÄNDÅKERN 7
SBN 2020-000948 VÄNDÅKERN 7_bilaga
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§

207

Inredning av vind till bostäder (sex lägenheter) inom fastigheten
MARIA 12

SBN-2020-578
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för inredning av vind till bostäder (sex lägenheter) på
fastigheten MARIA 12 (Stenbocksgatan 4C) i Malmö kommun. Sex mindre lägenheter ska
inredas på vinden och fyra takkupor ska uppföras mot gatan och takfönster och takterrasser
ska uppföras in mot gården.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att ärendet ska
kompletteras med ett förslag till ordnande av parkering samt remitteras till Räddningstjänsten.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
att ärendet ska kompletteras med ett förslag till ordnande av parkering samt
remitteras till Räddningstjänsten.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 207a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 207b.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 MARIA 12
SBN 2019-005127 MARIA 12_bilaga

Bilaga § 207a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 29 – Inredning av vind till bostäder (sex lägenheter)
inom fastigheten Maria 12
SBN-2020-578

I detta ärende behandlar vi en omvandling av en vind till lägenheter i Rörsjöstaden
Att omvandla vindsvåningar till bostäder är en god och sund riktning för Malmö stad
som Centerpartiet och Moderaterna länge förespråkat. När nyttjandegraden av vår yta
i centrala Malmö ökar leder det till ökat stadsliv, tillskott till vår höga bostadsbrist och
effektivt nyttjande av vår redan bebyggda miljö. Ju mer på höjden vi bygger, desto
mindre behöver vi bebygga vår dyrbara åkermark runt Malmö.
När stadens växer måste olika intressen ställas mot varandra. I detta fall byggs sex
nya lägenheter på ett sätt som både erbjuder boendekvalitéer och värnar om den
befintliga byggnaden på ett rimligt sätt. Att förvaltningen i praktiken gett
remissinstansen Malmö museer, vars syfte är att bevara äldre bebyggelse, vetorätt är
i vår mening inte en rättvis bedömning.
Då vissa mindre frågor kvarstår att utreda innan bygglov kan beviljas valde vi att yrka
på återremiss. Vi anser dock att det, när dessa frågor är utredda, finns goda skäl att
bifalla bygglovet

Malmö den 2020-06-17
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga §207b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-06-17
Inredning av vind till bostäder (sex lägenheter) inom fastigheten MARIA 12
Diarienr: SBN-2020-578
Miljöpartiet arbetar för en tät, grön och blandad stad. Att inreda vindar på
befintliga bostadshus till bostäder ser vi generellt som positivt och i linje med
den politik vi driver. Miljöpartiet anser att nyttan av nya centrala bostäder på
MARIA 12 väger tyngre än de argument som har lyfts kring bevarande av
kulturmiljön. Därför anser vi att kulturmiljön inte ska få utgöra ett hinder i att
bygglov ska kuna ges i detta ärende. Utöver frågan om inverkan på kulturmiljön
återstod ett antal frågor som inte var helt utredda varför ärendet
återremitterades. Vår förhoppning är att dessa övriga frågor ska vara möjliga att
lösa och att bygglov ska kunna beviljas.

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

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

208

Uppsättning av belysta skyltar och vepor (Elite Plaza Hotel)
inom fastigheten SÖDERPORT 11

SBN-2020-582
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för uppsättning av belysta skyltar och vepor (Elite Plaza Hotel) på
fastigheten SÖDERPORT 11 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för skyltar 1,2 och 5.
2. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för skyltarna 3 och 4.
Övriga upplysningar
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge
slutbesked i detta ärende.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Belysningen ska utformas så att den ej blir störande för omgivningen.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att bygglov ska beviljas på samtliga skyltar.
Lars Hellström (L) och José Luis Muñoz Pastene (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 208a.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 SÖDERPORT 11
SBN 2020-000702 SÖDERPORT 11_bilaga

Bilaga § 208a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 30 – Uppsättning av belysta skyltar och vepor (Elite
Plaza Hotel) inom fastigheten Söderport 11
SBN-2020-582

I detta ärende behandlar vi uppsättning av skyltar på Elit Plaza Hotel i centrala Malmö
För Moderaterna och Centerpartiet är det en självklarhet att Malmö ska ha en tillåtande
och uppmuntrande attityd mot företagare. Det innebär bland annat att skyltar som
upplyser om en verksamhet bör vara tillåtna att placera på den egna byggnaden så
länge inte särskilda skäl föreligger.
Skyltar är ett naturligt inslag i en stadsmiljö och utgör som regel inte permanenta
förändringar av byggnadernas fasad. Då ökade möjligheter till marknadsföring är en
åtgärd som skulle göra Malmö till en attraktivare stad för företag som kan skapa arbete
och välstånd är vår åsikt att bygglov för dessa skyltar bör beviljas
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-06-21
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

209

Uppsättning av belyst skylt (Teamab) inom fastigheten
DYKBROMSEN 7

SBN-2020-580
Sammanfattning

Åtgärden innebär att en belyst skylt med en storlek om 3,5 m x 1,2 m monteras på fasad mot
nordost, mot Inre Ringvägen. Ansökan avser fastigheten DYKBROMSEN 7 (Pilotgatan 8) i
Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Övriga upplysningar
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Karin Ramsay (SD) yrkar bifall till ansökan om
bygglov.
Lars Hellström (L) och José Luis Muñoz Pastene (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om
avslag på ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag till beslut om avslag på ansökan om bygglov.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 209a.
Karin Ramsay (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till ansökan om bygglov.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 DYKBROMSEN 7
SBN 2020-000269 DYKBROMSEN 7_bilaga

Bilaga § 209a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 31 – Uppsättning av belyst skylt (Teamab) inom
fastigheten Dykbromsen 7
SBN-2020-580

I detta ärende behandlar vi uppsättning av en skylt på en fastighet intill Inre Ringvägen
För Moderaterna och Centerpartiet är det en självklarhet att Malmö ska ha en tillåtande
och uppmuntrande attityd mot företagare. Det innebär bland annat att skyltar som
upplyser om en verksamhet bör vara tillåtna att placera på den egna byggnaden så
länge inte särskilda skäl föreligger.
Skyltar är ett naturligt inslag i en stadsmiljö och utgör som regel inte permanenta
förändringar av byggnadernas fasad. Då ökade möjligheter till marknadsföring är en
åtgärd som skulle göra Malmö till en attraktivare stad för företag som kan skapa arbete
och välstånd är vår åsikt att bygglov för denna skylt bör beviljas
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-06-21
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

210

Uppsättning av två belysta skyltar (Enercon) inom fastigheten
REVOLVERSVARVEN 10

SBN-2020-588
Sammanfattning

Åtgärden innebär uppsättning av två belysta skyltar för företaget Enercons räkning, en
takskylt mot Inre Ringvägen och en fasadskylt mot infart vid Jägerhillsgatan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för fasadskylt mot infart vid Jägerhillsgatan.
2. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för takskylt mot Inre Ringvägen.
Övriga upplysningar
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge
slutbesked i detta ärende.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Belysningen ska utformas så att den ej blir störande för omgivningen.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Karin Ramsay (SD) yrkar att bygglov ska beviljas på
samtliga skyltar.
Lars Hellström (L) och José Luis Muñoz Pastene (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Lars Hellström (L) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 210a.
Karin Ramsay (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till ansökan om bygglov.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 REVOLVERSVARVEN 10
SBN 2020-001582 REVOLVERSVARVEN 10_bilaga

Bilaga § 210a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 31 – Uppsättning av belysta skyltar (Teamab) inom
fastigheten Revolversvarvaren 10
SBN-2020-5588

I detta ärende behandlar vi uppsättning av en skylt på en fastighet intill Inre Ringvägen
För Moderaterna och Centerpartiet är det en självklarhet att Malmö ska ha en tillåtande
och uppmuntrande attityd mot företagare. Det innebär bland annat att skyltar som
upplyser om en verksamhet bör vara tillåtna att placera på den egna byggnaden så
länge inte särskilda skäl föreligger.
Skyltar är ett naturligt inslag i en stadsmiljö och utgör som regel inte permanenta
förändringar av byggnadernas fasad. Då ökade möjligheter till marknadsföring är en
åtgärd som skulle göra Malmö till en attraktivare stad för företag som kan skapa arbete
och välstånd är vår åsikt att bygglov för dessa skyltar bör beviljas
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-06-21
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

211

Överklagan av beslut beslut Pl 2019-003369 gällande
fastigheten KAROLINA 8

SBN-2019-775
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för fasadändring (byte av räcke på terrass) inom fastigheten
KAROLINA 8 (Geijersgatan 36).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 11 825 kr av fastighetsägarna
Namn Namn (pers nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan bygglov och startbesked
påbörjat en fasadändring (byte av räcke på terrass).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 211a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 Karolina 8
SBN 2018-002773 Karolina 8_bilaga

Bilaga § 211a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
Ärende 33. Överklagan av beslut PI 2019-003369 gällande
fastigheten KAROLINA 8
SBN-2018-002773

I detta ärende behandlar vi en överklagan av en byggsanktionsavgift som beslutats
efter att husets ägare utan bygglov och startbesked bytt ett trasigt räcke på sin
balkong/terrass. Sanktionsavgiften är på 11 825 kr och anledningen är att det nya
räcket anses ändra husets yttre utseende.
Till saken hör att huset ligger i ett område där husen ser ganska olika ut. Även om
smaken förstås är olika så anser en del av oss att det är attraktivt med variationer. Det
innebär också att i just detta område så kan smärre justeringar, liksom denna, inte vara
särskilt störande. Inte heller är ombyggnationen av en art som är farlig eller påverkar
hållfastheten. Således är ärendet helt ärligt bagatellartat.
Vi i den borgerliga oppositionen menar att regler är till för att följas, men vi är också av
åsikten att det är bättre att fria än att fälla om grundvalarna för sanktionerna är skakiga,
som i detta fall. Malmöborna är inte stadsbyggnadskontorets motståndare och ska inte
hanteras som sådana. Vi menar att denna process kunde hanterats på ett trevligare
sätt, då det knappast är självklar kunskap att det krävs bygglov för att byta ett trasigt
räcke på sitt hus.

Malmö den 20-06-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

212

Utredning om påbörjande av ändring av kontor och lager till
restaurang m.m. utan startbesked inom fastigheten FLINTAN 2

SBN-2020-587
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för inredande av lokaler för restaurang samt väsentlig ändring av
anläggningar för vatten- och avlopp inom fastigheten FLINTAN 2 (Lodgatan 3B).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 38 727 kr av Lodgatan Fastighets
AB (16556525–2649) för att utan startbesked påbörjat inredning för ett väsentligen annat
ändamål som omfattar en yta om 237 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 15 195 kr av Lodgatan Fastighets
AB (16556525–2649) för att utan startbesked påbörjat en väsentlig ändring anläggningar för
vatten- och avlopp som besörjer en yta om 237 m2.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-06-17 FLINTAN 2
SBN 2020-001212 FLINTAN 2_bilaga
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§

213

Utredning om mur utan bygglov och startbesked inom
fastigheten ÅKERVENEN 6

SBN-2020-575
Sammanfattning

Beslut om byggsanktionsavgift för olovlig nybyggnad av mur inom fastigheten
ÅKERVENEN 6 (Ärenprisgatan 21).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 12 534 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat uppförande av mur.
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 2020-06-17 ÅKERVENEN 6
SBN 2018-003413 ÅKERVENEN 6_bilaga

