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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:40

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP) §§258-279, §§281-290, §§292-310
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jonas Michanek (S) §280, §291 ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S) §§258-279, §§281-290, §§292-310
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Sara Andersson (V) §§258-271
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist) §§258-259
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Enhetschefer §§258-259
Föredragande tjänstepersoner §§258-259
Anna Westberg (stadsjurist)

Utses att justera

Martin Molin (C)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
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...........................................

Martin Molin (C)
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Justeringen
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§§258-310
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förmånscykel, STK-2020-790
Remiss från Finansdepartementet - Genomförandet av MKB-direktivet i planoch bygglagen (Ds 2020:19), STK -2020-1123
Remiss från miljöförvaltningen - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 20212030, dnr MN-2018-964
Utredning om ändrad användning från lager till restaurang (JoNour AB) på
fastigheten SMÖRBOLLEN 23
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn Remiss angående
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (Öp 2034), STK-2020-07-29
Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048), STK-2017-1609
Detaljplan för fastigheten Vesslan 14 i Innerstaden i Malmö (Dp 5538)
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:138 och del av fastigheten Hamnen
21:149 i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5640)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Böljan 3 och 4 i Innerstaden i Malmö
(ÄDp 5598)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Ansvaret 9 och 10 i Östra Sorgenfri i
Malmö (ÄDp 5663)
Detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö (Dp 5299)
Detaljplan för del av fastigheten Innerstaden 9:142 (Uteförskola i
Pildammsparken) i Innerstaden i Malmö (Dp 5461)
Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Smörkajen) i Hamnen i Malmö
(Dp 5611)
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:195 i Östra Hamnen i Malmö (Dp
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Begäran om planbesked för fastigheterna Bojen 1 och Fendern 1
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorslokaler, underjordiskt garage,
komplementbyggnad, stödmurar, delvis balkonginglasning, plank samt
markparkering inom fastigheterna KOLSYRAN 1 och 2
Ändring av församlingshem till förskola, nybyggnad av miljöhus med förråd samt
plank inom fastigheten KLAGSTORP 43:14
Bibehållande av tillbyggnad, fasadändring (nya fönster, kulör och material), mur,
igenfyllnad av garagenedfart samt ombyggnad av enbostadshus inom fastigheten
RÖDHAJEN 4
Uppsättning av insynsskydd på fastigheten INNERSTADEN 9:173
Tidsbegränsat bygglov avseende uppställning av bodar, samt förråd, containers
och materialupplag inom fastigheten LIMHAMN 151:460
Fasadändring (byte av takmaterial, putsning av fasad, igensättning av garageport
samt ny öppning) inom fastigheten HILDING 3
Tillbyggnad av enbostadshus, rivning av komplementbyggnad, nybyggnad av
enbostadshus och plank samt installation av braskamin och solcellspaneler inom
fastigheten ZONEN 19
Fasadändring (putsning och målning av fasad) på fastigheten MYSKHJORTEN
8
Nybyggnad av plank inom fastigheten KOLMESEN 5
Bibehållande av plank inom fastigheten VALLHÖG 1
Uppsättning av belyst skylt (Mobilia) inom fastigheten BOHUS 8
Rivning av del av bostadshus, förrådsbyggnad samt skärmtak inom fastigheten
SÄTTGARNET 8
Utredning om ovårdad tomt och byggnad inom fastigheten BLENDA 18
Utredning om ovårdad tomt och byggnad inom fastigheten BLENDA 15
Utredning om tillbyggnad (påbyggnad) och ändring av byggnads bärande delar
utan startbesked inom fastigheten POLOSPELAREN 11
Utredning om ändrad användning från industri till bostad inom fastigheten
SVAVLET 9
Utredning om inredande av ytterligare bostad inom fastigheten KAPLANEN 2
Utredning om fasadändring (byte av fönster) utan startbesked inom fastigheten
GNISTAN 1
Utredning om inredande av ytterligare bostäder och ändring av vatten- och
avloppsinstallationer (nytt badrum i källare) inom fastigheten SNÖDROPPEN 5
Utredning om uppförande av plank inom fastigheten VALLHÖG 1
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§

258

Presentation av nytillträdd avdelningschef på
stadsarkitektavdelningen

Sammanfattning

- Avdelningschef Anna-Carin Mårtensson presenterar sig för nämnden.
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§

259

Genomgång och föredragning av ärenden

Sammanfattning

Två informationspunkter läggs till dagordningen.
Information om Översiktsplan för Malmö, synpunkter för samråd lägg till som ärende 8 (§
264)
Information om Allmänna Sjukhuset 7, läkande grönska läggs till som ärende 9 (§ 265).
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§

260

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-1252
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 260a.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt

Bilaga § 260a
8

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 4: SBN-2019-1252

Anmälan av delegationsbeslut
Beslutsunderlag delegation bygglov större ärenden

Vi opponerar oss mot att stadsbyggnadskontoret tar per delegation så ifrågasatta
bygglovsärenden som förtätningen av HÅLSJÖN 2 och SVANSJÖN 4.
Sverigedemokraterna är emot all förtätning av befintliga bostadsområden i Malmö.
Vi värnar om de boendes tillgång till nära grönytor och anser att förtätningen strider
emot förslaget till Malmö stads Miljöprogram 2020-2030 där -Utbudet av och
tillgängligheten till gröna och blåa miljöer skall öka.

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)

9

§

261

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-0923.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 450 Utseende av
dataskyddsombud, STK-2020-1000, SBN-2020-769
2. Förvaltningsremiss samt yttrande - Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om planbeskrivning, Dnr 6352_2018, SBN-2020-440
3. Förvaltningsremiss samt yttrande - Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr 287_2020, SBN-2020-651
4. Beslut från kommunstyrelsen - § 284 Återrapportering - handlingsplaner
ekonomisk brottslighet mot välfärden, STK-2019-1285, SBN-2020-811
5. Dom från mark- och miljödomstolen - Föreläggande att inrätta allmän vaanläggning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i Tygelsjö. Mål nr 4636-19,
SBN-2020-814
6. Beslut från länsstyrelsen - Begäran om inrättande av verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster på fastigheten Hällan 2, Malmö Stad, Dnr 567-34080-20019,
SBN-2020-819
7. Beslut från miljönämnden - § 125 Återrapportering till KS - Uppföljning av
policy för hållbar utveckling och mat 2019, MN-2018-9989, SBN-2020-823
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§

262

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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§

263

Storstadspaketet - information

Stadsbyggnadsnämnden får information av Lotta Ahlfors, fastighets- och gatukontoret
och Aziza Holm, stadsbyggnadskontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

264

Översiktsplan för Malmö, inför samråd - information

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden får information av Hanna Björklund och Gustav Aulin,
stadsbyggnadskontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

265

Allmänna Sjukhuset 7, läkande grönska - information

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden får information av Tina Weberg, stadsbyggnadskontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

14

§

266

Energistrategin - information inför beslut i oktober

Digital information utskickad innan sammanträde.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

267

Samnyttjad mark och urbana allmänningar: fallstudie av
skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn (avhandling av
förvaltningens kommundoktorand) - information
Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

16

§

268

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 halvåret

SBN-2020-541
Sammanfattning

Ärendet innehåller skrivelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2020 halvåret.
Granskningarna avser tre kommungemensamma granskningar och tre nämndens
granskningar. De kommungemensamma granskningarna avser otillåten påverkan,
kostförmåner, röjande av sekretess. Nämndens granskningar avser granskning av
bygglovsärenden som passerat lagstadgad handläggningstid om 10 respektive 20 veckor och
vilka ekonomiska konsekvenser det medför, granskning om byggnads-, adress- och
lägenhetsinformation registreras korrekt i LINA samt bisyssla. Granskningen visar att det
inom området röjande av sekretess finns ett behov av att vidta åtgärder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2020
halvåret.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Uppföljning av internkontrollplan 2020
halvåret
Rapport SBN 2020-09-23 Uppföljning av internkontrollplan 2020 halvåret
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§

269

Delårsrapport 2020

SBN-2020-547
Sammanfattning

Skrivelsen innehåller stadsbyggnadsnämndens redovisning av delårsrapport 2020.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner att indikatorn ändras från ”av antagna detaljplaner
innehållande över 10 bostäder” till ”av antagna detaljplaner innehållande minst 10 bostäder”.
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Delårsrapport 2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Delårsrapport
Rapport SBN 2020-09-23 Delårsrapport 2020 (Stadsbyggnadsnämnden)
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§

270

Budgetskrivelse 2021

SBN-2020-546
Sammanfattning

I budgetskrivelsen beskriver stadsbyggnadsnämnden den övergripande inriktningen för
verksamheten 2021 samt anger de mest angelägna prioriteringarna i grund- och
utvecklingsuppdrag under det som återstår av mandatperioden. Tre viktiga perspektiv
genomsyrar budgetskrivelsen helhetsperspektiv avseende kompetenser och
specialistområden, samarbeten och långsiktigt perspektiv på finansiering. Även det fortsatta
arbetet för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Malmö belyses i skrivelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner med revidering på sid 3 skrivelsen Budgetskrivelse 2021
samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar på följande ändringar i formulering på sid 3 i Budgetskrivelsen:
"Arbetet för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i det framtida Malmö har
fortsatt hög prioritet" samt "Stadsbyggnadsnämnden kraftsamlar för att motverka den
strukturella hemlösheten och att bidra till att fler kommer i arbete för att kunna efterfråga en
bostad."
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) samt Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Mikael
Anderssons (V) ändringsyrkanden.
Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på Mikael
Anderssons (V) ändringsyrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit Mikael Anderssons (V) ändringsyrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Åsa Ahnfeldt
(SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren
(M), Bengt Svensson (C) samt Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag på ändringsyrkanden.
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 § 270a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 270b.
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Budgetskrivelse 2021
Rapport SBN 2020-09-23 Budgetskrivelse 2021

Bilaga § 270a
20

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-09-23
Ärende: 12 – Budgetskrivelse 2021
SBN-2020-546
Vi beklagar att den av Moderaterna och Centerpartiet i kommunfullmäktige framlagda
budgeten röstades ner av (S), (L) och (Mp). Vi är övertygade om att ett genomförande
av vårt budgetalternativ generellt hade varit till gagn för Malmö och Malmöborna.
Då nämndsbudgeten, inklusive målen för stadsbyggnadsnämnden baseras på den av
kommunfullmäktige antagna budgeten vill vi med detta särskilda yttrande påpeka att
även för stadsbyggnadsnämnden hade förutsättningarna för att under 2020 driva den
bästa politiken för Malmö och malmöborna varit gynnsammare om den hade baserats
på vårt budgetalternativ i kommunfullmäktige.
Vi anser att de mål som nämnden nu antagit är allt för lågt ställda, och saknar en tydlig
inriktning för hur S och L vill att Malmö ska utvecklas i framtiden. Att många av målen
är extremt vaga, svåra att följa upp eller så lågt ställda att de uppfylls med råge redan
idag är inte bra för Malmös utveckling och de stora behov staden står inför.
Vi oroar oss över den svårighet S och L verkar ha haft att enas kring en gemensam
stadsbyggnadspolitik som lett till dessa svårtolkade mål. Utöver en generell kritik mot
budgetmålens uddlöshet vill vi särskilt belysa följande områden.
•

•

•

Åkermarken: Ingenstans i budgeten nämns det att åkermarken kring Malmö
tillhör Europas bästa och bör bevaras. Vi oroar oss över att styret i jakten på att
nå sina mål för bostadsbyggande och verksamhetsetablering kommer ta
förstklassig,
stadsnära
åkermark
i
anspråk
för
halvhjärtade
stadsbyggnadsprojekt under de kommande åren. Ska Malmö växa till en tät och
hållbar stad krävs snarare att Malmö växer på höjden i de centrala delarna.
Trafikmiljön kring skolor: Budgeten innehåller en skrivelse om att förvaltningen
ska arbeta för en säker trafikmiljö kring skolor i Malmö. Vi tycker det är viktigt
att poängtera att det handlar om en säker trafikmiljö för alla transportslag, inte
bara för de barnen var föräldrar har möjlighet att gå eller cykla med dem till
skolan. Med den situation som råder på Malmös skolor och förskolor idag finns
det tyvärr föräldrar som måste skjutsa sina barn kors och tvärs över hela staden
för att få livspusslet att gå ihop. Det är viktigt att även detta kan ske på ett
trafiksäkert sätt.
Kollektivtrafiknära byggande: Styrets målsättning är att 60% av de bostäder
som byggs ska ligga inom en kilometer från en busshållplats. Det är ett mål man
redan idag uppnår med råge, och som dessutom inte kommer ha någon
märkbar effekt på kollektivtrafikresandet. Ska man bygga för en stad där
kollektivtrafiken är ett realistisk alternativ för flertalet krävs en högre
koncentration av bostäder i anslutning till starka kollektivtrafikstråk. Mätetalet
1000 meter från en något mer trafikerad busshållplats täcker i praktiken in hela
Malmö och är i dagsläget ett väldigt överflödigt mål. Att S och L inte har modet
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att sätta ett offensivare mål är minst sagt anmärkningsvärt och bådar inte gott
för resten av mandatperioden.
Det är tydligt att det styre som bildads efter valet inte haft stadsbyggnadsfrågan som
ett prioriterat område i sin hastigt framförhandlade budget, vi beklagar detta. C:s och
M:s sedan länge färdigförhandlade budget hade gett betydligt offensivare mål

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 § 270b
22

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-05-27
Ärende 14: Budgetskrivelse 2021

Kraftsamla för att motverka den strukturella hemlösheten
I dagens nämnd behandlades budgetskrivelsen för år 2021. Vänsterpartiet
reagerade på att man i skrivelsen hade skrivit att Stadsbyggnadsnämnden ska
kraftsamla för att skapa förutsättningar för att livskraftigt näringsliv i det
framtida Malmö, samtidigt som man skrev att arbetet för att motverka den
strukturella hemlösheten skulle ha fortsatt hög prioritet. Enligt Vänsterpartiets
mening är den första formuleringen mer kraftfull och manar till handling, medan
att något har fortsatt hög prioritet inte behöver innebära en förändring mot hur
det varit tidigare. Vi yrkade därför på att vi i budgetskrivelsen istället skulle
skriva att vi kraftsamlar mot att motverka den strukturella hemlösheten, och att
arbetet med att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv skulle ha
fortsatt hög prioritet.
Vänsterpartiet är glada över att vårt förslag fick gehör från nämnden och att
skrivelsen ändrades i enlighet med vårt förslag. Ord spelar en viktig roll i
beskrivningen av vilket Malmö vi vill ha, och har ett symboliskt värde för vad vi
prioriterar i vår stad. Malmö har under ett par decenniers tid redan kraftsamlat
och agerat för att skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i
Malmö. Det har fått effekt och Malmö har haft en ekonomisk uppgång. Tyvärr
har inte detta resulterat i mindre ekonomiska klyftor och en bättre livsmiljö för
alla Malmöbor. Sett till andelen människor som lever i fattigdom och hemlöshet
i Malmö är det tydligt att ett starkt näringsliv inte automatiskt innebär en bättre
livsmiljö för Malmöborna. Därför anser vi att det är dags att staden och vi
politiker kraftsamlar för att motverka den strukturella hemlösheten i Malmö,
istället för att förlita oss på att näringslivet och marknaden ska lösa dessa
utmaningar åt oss.
Även om ändringen är symboliskt viktig för Vänsterpartiet vet vi också att
måste vi gå från ord till handling för att de ska betyda något för de människor
som saknar bostad eller lever under dåliga bostadsförhållanden. Vi kommer
därför fortsätta jobba för att i både ord och handling se till att varje Malmöbo
har ett tryggt hem.
För Vänsterpartiet
Mikeal Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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§

271

Riktlinjer för ekonomisk styrning

SBN-2020-545
Sammanfattning

I riktlinjer för ekonomi, som antas årligen som en del av kommunfullmäktiges budget,
formuleras hur Malmö stads ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en god
ekonomisk hushållning. Här beskrivs att nämnder och bolag ska, som i ett steg i att bedriva
en välfungerande och effektiv verksamhet, upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning.
I rapporten Riktlinjer för ekonomisk styrning beskrivs ansvars- och befogenhetsfördelningen
mellan stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Riktlinjer för ekonomisk styrning.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Riktlinjer för ekonomisk styrning
Rapport SBN 2020-09-23 Riktlinjer för ekonomisk styrning
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§

272

Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande

SBN-2019-190
Sammanfattning

Inom ramen för Malmö stads Budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med
berörda nämnder, efter uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en strategi för
klimatneutralt byggande för stadens räkning. Förvaltningarna föreslår tillsammans följande
strategi för staden: Malmö stad ska etablera ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin
klimateffektivitet i samband med upphandling, planering och byggande med sikte på att
uppnå klimatneutralt Malmö år 2030.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets sammanställning av inkomna
remissvar samt att remitteringen inte föranleder någon ändring av Strategi för klimatneutralt
byggande 2030.
2. Stadsbyggnadsnämnden återrapporterar Strategin till kommunfullmäktige via
kommunstyrelsen som resultatet på nämndens budgetuppdrag avseende klimatneutralt
byggande.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar att rapporten ska revideras så att den
upphandlande förvaltningen (serviceförvaltningen) får ett övergripande ansvar att, och tillförs
de resurser som krävs, för att upphandlande av Malmö stads nybyggnation sker på ett både
miljömässigt och kostnadseffektivt sätt, så att de beställande förvaltningarna istället kan
fokusera på byggnadsspecifikationer som rör deras grunduppdrag, t. ex undervisning.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Martin Molins (C) och Mats Brogrens (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer och 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
en gemensam reservation, bilaga § 272a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Återrapportering av Strategier för
klimatneutralt byggande 2030, efter remiss
Justerad Strategi klimatneutralt byggande 2030
Yttrande SBN 200527 Återrapportering strategier för klimatneutralt byggande 2030
Yttrande - Valnämnden
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Yttrande - Kulturförvaltningen
Yttrande - Kulturförvaltningen
Yttrande - stadsrevisionen
Yttrande TN 200612 Remiss från kommunstyrelsen angående återrapportering av
budgetuppdrag 2019 – Förslag till strategi för klimatneutralt byggande 2030, STK2019-1725, rev. per TN beslut §
Servicenämndens yttrande 2020-06-16 Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag
2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Yttrande - Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Yttrande - Funktionsstödsförvaltningen
Yttrande - Grundskoleförvaltningen
Yttrande - Fritidsförvaltningen
Yttrande - Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Yttrande - MKB Fastighets AB
Yttrande - Överförmyndarnämnden
Yttrande - Miljöförvaltningen
Yttrande - Förskoleförvaltningen

Bilaga § 272a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 16 – Budgetuppdrag 2019 om strategier för
klimatneutralt byggande
SBN-2019-190

I detta ärende behandlar vi budgetuppdrag om strategier för klimatneutralt byggande.
Rapportens intentioner förevisar att miljömässigt byggande ska utgöra en del av
stadens ordinarie verksamhet. Vidare ska detta ingå i nämndernas grunduppdrag
samt i deras styrning, utöver det uppdrag som redan föreligger respektive nämnd
inom till exempel utbildning eller vård och omsorg.
Moderaterna och Centerpartiet menar detta riskerar att ta fokus från välfärdens
kärna, samtidigt som det inte heller leder till ett miljömässigt byggande på ett
nytänkande, innovativt och kostnadseffektivt sätt.
Då förvaltningarna redan idag vittnar om att dom har svårt att klara sitt viktiga
grunduppdrag anser vi att detta är en felprioritering. Istället anser vi att det vore
bättre om vi samlar kompetensen hos den upphandlande förvaltningen, så att de
beställande förvaltningarna inte behöver lägga tid och pengar på att se till så deras
byggnader blir klimatneutrala.
En specialist är oftast mer skickad att hantera svåra och dyra ärenden än en
generalist, oavsett hur goda föresatser denne har. Detta faktum menar vi ytterligare
förstärker bilden om att det är viktigt att samla ansvaret hos en förvaltning som kan
ha ett större fokus på kompetensutveckling och omvärldsspaning inom detta område.
Vi yrkande på att rapporten bör revideras så att den upphandlande förvaltningen
(Serviceförvaltningen) får ett övergripande ansvar, och tillförs de resurser som krävs,
för att upphandlande av Malmö stads nybyggnation sker på ett både miljömässigt och
kostnadseffektivt sätt. Detta i syfte att de beställande förvaltningarna istället kan
fokusera på byggnadsspecifikationer som rör deras grunduppdrag, t.ex undervisning.
Effektivitet, specialisering och fokus tror vi vore välbehövligt överlag i kommunen och
så även i denna strategi, vilket uppenbarligen våra två partier var ensamma om att
tycka. Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö den 2020-09-23
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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§

273

Lokalbehovsplan 2021-2035

SBN-2020-815
Sammanfattning

Denna lokalbehovsplan 2021–2035 för stadsbyggnadsnämnden har tagits fram som en del av
stadens gemensamma lokalförsörjningsplan. Mellan åren 2010–2020 har antalet anställda på
stadsbyggnadskontoret ökat med ca 40 medarbetare. I juni 2020 har stadsbyggnadskontoret
220 anställda. Nya arbetsplatser har skapats genom ombyggnationer i befintliga lokaler samt
att flera personer får dela större arbetsrum. Pandemin har framkallat modernare arbetssätt
med bland annat alternativa arbetsplatser och digitala möten som följd och därmed har också
behovet av fysisk närvaro på arbetsplatsen minskat. Om detta blir långvarigt återstå att se. Ett
samlat grepp behövs från alla involverade förvaltningar för översyn hur stadshusets lokaler
ska nyttjas i framtiden.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021-2035.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Lokalbehovsplan 2021-2035
Rapport SBN 2020-09-23 Lokalbehovsplan 2021-2035 Stadsbyggnadsnämnd
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§

274

Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden 2021

SBN-2020-733
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret lämnar förslag på sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden år
2021.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanträdestider 2021.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 sammanträdestider 2021
SBN 2020-09-23 sammanträdestider SBN 2021 bilaga
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§

275

Remiss från kommunstyrelsen - Förslag till mötes- och
resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel, STK2020-790

SBN-2020-638
Sammanfattning

Stadskontoret har, tillsammans med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen, tagit fram
ett förslag till en ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer och ett förslag till en
modell för Malmö stad att genomföra klimatväxling samt ett förslag till en miljö- och
hälsofrämjande åtgärd i form av möjlighet till förmånscykel för Malmö stads medarbetare.
Remissen avser yttranden för dessa tre förslag.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar på att nämnden i sitt yttrande ska föreslå
följande ändringar i resepolicyn: Ändra från att tåg alltid ska gälla istället för flyg till att flyg
kan vara aktuellt med hänsyn till den anställdas förutsättningar. Ta bort förslaget att
förvaltningen ska informera de anställda om alternativa pendlingsvägar till jobbet. Gör en
omvärldsanalys kring klimatväxling för att se vilken nivå andra kommuner som arbetar med
frågan har kommit fram till är passande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Mats Brogrens
(M) ändringsyrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att nämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen förorda ett
påslag om 100% på flygresor istället för det föreslagna 50%.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP)
ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på av Mårtens Espmarkers (MP)
yrkande om påslag om 100% för flygresor och sitt eget och Lars Hellströms (L)
avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit Mårten Espmarkers ändringsyrkande.
Sedan ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) och Mats Brogrens (M) yrkande
och sitt eget och Lars Hellströms (L) avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit
Martin Molins (C) och Mats Brogrens (M) ändringsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Mårten Espmarker (MP) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 275a.
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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 § 275b.
Mikael Andersson (V) reserverar mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till
Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkande.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 275c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Remiss angående mötes- och resepolicy,
klimatväxlingsmodell och förmånscykel
Förslag till yttrande SBN 2020-09-23 Remiss angående mötes- och resepolicy,
klimatväxlingsmodell och förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel

Bilaga § 275a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Remiss från kommunstyrelsen - Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel, STK-2020-790
Diarienr: SBN-2020-638
Miljöpartiet ställer sig positiv till resepolicyn som helhet. För att ställa om vårt
samhälle måste vi resa mer hållbart. Därför anser vi att den klimatväxlingsmodell som
föreslås i resepolicyn är positiv. Däremot anser Miljöpartiet att det påslag som lagts på
flygresor (50%) är för lite. Vi yrkade på mötet att remissen istället skulle förorda ett
påslag om 100%. Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservara oss
mot den delen av beslutet.
För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden

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

www.mp.se/malmo

Bilaga § 275b
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 19 – Remiss från kommunstyrelsen - Förslag till mötesoch resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel,
STK2020-790
SBN-2020-638
I detta ärende behandlar vi en remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till mötesoch resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag
avseende förmånscykel.
I detta förslag så lyfts det fram väldigt tydligt att man vill minska användandet av flyg
bland anställda av Malmö Stad, utan tydlig möjlighet till undantag. Det skrivs från ett
miljöperspektiv där det tas väldigt lite hänsyn till arbetsmiljön för den anställde.
Det lyfts att tex vid flygresor till Stockholm som är majoritet av flygresorna att tåg ska
användas istället utan undantag.
Förslaget påverkar i väldigt stor utsträckning våra anställda och deras arbetsmiljö,
samt deras möjligheter att få livspusslet att gå ihop. Att tex ta nattåget till Stockholm
betyder för många att det blir svårt att hämta och lämna sina barn på skolan.
Det kan även få konsekvenser där Malmö Stad inte är representerade på viktiga
sammankomster runt om i Sverige samt Europa när man istället väljer att avstå från
resan på grund av dess tidskrävande karaktär eller att delta digitalt vilket också
begränsar möjligheterna till meningsutbyte och relationskapande med andra
organisationer och individer.
Förslaget innehåller även en klimatväxlingsmodell där resor med flyg och bil ska
innebära att straffavgifter tas från förvaltningens budget och överförs till en kommunal
pott för att gynna hållbart resande. Målsättningen är att styra bort från onödiga flygoch bilresor, men risken är att pengar som budgeterats till förvaltningens
grundändamål och kommunens kärnuppgifter istället går till helt andra utgifter. För att
modellen med klimatväxling ska få önskad effekt, utan att riskera att vissa förvaltningar
som har stort behov av resande belastas onödigt mycket, bör en omvärldsanalys göras
för att studera vilken nivå andra kommuner som arbetat med modellen har kommit fram
till är optimal. En hög avgift som saknar grund är inte verkningsfull klimatpolitik, utan
bara ett självgott slag i luften.
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Med anledning av ovanstående resonemang yrkade Moderaterna och Centerpartiet på
följande justeringar:
•
•
•

Ändra från att tåg alltid ska gälla istället för flyg till att flyg kan vara aktuellt med
hänsyn till den anställdas förutsättningar.
Ta bort förslaget att förvaltningen ska informera de anställda om alternativa
pendlingsvägar till jobbet.
Gör en omvärldsanalys kring klimatväxling för att se vilken nivå andra
kommuner som arbetar med frågan har kommit fram till är passande.

Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-09-23
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 § 275c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende:17: SBN-2020-638

Remiss från kommunstyrelsen – Förslag till mötes och resepolicy med tillhörande
riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel,
STK-2020-790

Vi Sverigedemokrater anser att en mötes- och resepolicy kan vara bra att luta sig
emot. Däremot ser vi denna som alltför långtgående, den får inte kunna fungera in
absurdum.
Bedriva cykelleasing i kommunens regi, kan heller inte vara ekonomiskt optimalt. Vi
tror att medarbetarna klarar detta bättre och billigare om de vill hyra sin cykel.
Interna straffavgifter innebär bara en kostsam rundgång av våra skattepengar.
Klimatväxlingsmodellen tar inte hänsyn till kostnadsökningar, i form av fler arbetstimmar kommer gå åt till resor. Interna extradebiteringar är slöseri med skattemedel.
Vi förutsätter att anställda i Malmö stad redan väljer det färdmedel som är effektivast;
tidsmässigt, kostnadsmässigt och klimatvänligast.
Är det inte lite magstarkt i dessa coronatider, att med att med straffavgifter subventionera kollektivtrafikresande.

__________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)
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§

276

Remiss från Finansdepartementet - Genomförandet av MKBdirektivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19), STK -2020-1123

SBN-2020-758
Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i planoch bygglagen på remiss till Malmö stad. Promemorian ger förslag på anpassningar av planoch bygglagen (PBL) och plan-och byggförordningen (PBF) i anledning av de synpunkter
Europeiska kommissionen lämnat på hur MKB-direktivet genomförts i svensk rätt.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till kommunstyrelsen angående Genomförandet av
MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19) enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och
bygglagen
Förslag till yttrande SBN 2020-09-23 Genomförandet av MKB-direktivet i planoch bygglagen
Remiss från Finansdepartementet - Genomförandet av MKB-direktiveti plan- och
bygglagen (Ds 2020:19) STK -2020-1123

36

§

277

Remiss från miljöförvaltningen - Förslag till Miljöprogram för
Malmö stad 2021-2030, dnr MN-2018-964

SBN-2020-632
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått förslag till Miljöprogram 2021-2030 på remiss för yttrande. I
Malmö stads budget för 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt
miljöprogram för 2021-2030 och är ett strategiskt dokument som anger riktningen för
Malmös långsiktiga arbete med miljöfrågor. Programmet är också Malmös lokala agenda för
arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med revideringar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar på nedanstående ändringar i nämndens
yttrande:
1. För att säkerställa att arbetet med att uppnå målen sker kontinuerligt och ger resultat anser
nämnden att miljöprogrammet behöver förtydligas beträffande mätbarhet, tydlighet och krav
på resultatframdrift. Därför bör fler miljöindikatorer göras mätbara och baseras på samma
basår. Samtliga målsättningar bör också, där det är möjligt, omformuleras från målvärden ett
givet år till att mätas i minsta årliga förändringstakt för att undvika att nödvändigt miljöarbete
skjuts på framtiden.
2. En indikator som mäter areal jordbruksmark bör läggas till.
3. en indikator som mäter bräddning av avlopps- och dagvatten ut i kanalen samt i hamnen
och Öresund bör läggas till.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar bifall till första punkten
men avslag på de resterande två punkterna.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till samtliga tre punkter samt att nämnden i
sitt yttrande ska förorda att mer ekologisk mat och att färre resor ska göras med bil läggs till
som indikatorer.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till samtliga tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på vart och ett av tilläggsyrkandena och finner att nämnden
har bifallit Martin Molins (C) och Mats Brogrens (M) tre tilläggsyrkande men avslagit Mårtens
Espmarkers (MP) tilläggsyrkanden gällande ekologisk mat och färre resor med bil som
indikatorer.
Reservationer och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 277a.
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Mårten Espmarker (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 277b.
Mikael Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 277c.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Förslag till Miljöprogram 2021-2030
Förslag till yttrande SBN 2020-09-23 Förslag till Miljöprogram 2021-2030
MN-2018-964 Remissutgåva - Miljöprogram 2021-2030
Komplettering till remiss - protokollsutdrag miljönämnden 2020-06-17 § 110 inkl
särskilt yttrande från Moderaterna, Vänsterpartiet och reservation från
Sverigedemokraterna, Dnr MN-2018-964

Bilaga § 277a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 19: SBN-2020-632

Remiss från miljöförvaltningen – Förslag till Miljöprogram
för Malmö stad 2021-2030, dnr MN-2018-964
Vi Sverigedemokrater anser att Förslag till Miljöprogram är luddigt. Det finns massor
med ”attgöra-punkter” men inga konkreta förslag för hur det skall genomföras.
I förslaget till Miljöprogram 2021-2030 står -Utbudet av och tillgängligheten till gröna
och blåa miljöer har ökat i Malmö- vilket strider emot styrande S och L:s förda
stadsbyggnadspolitik då man har omfattande planer på fortsatt förtätning av befintliga
bostadsområden.
I Miljöprogrammet står att läsa -Malmöborna skall ha en ökad tillgång till attraktiva
miljöer. vilket enligt Sverigedemokraterna inte sker genom förtätning.
Ängs- och betesmarksarealen kommer ej heller att kunna öka annat än på bekostnad
av värdefull odlingsmark eller grönytor för rekreation. Åkermark som nuvarande styre
inte heller har värnat om att behålla.
Socialdemokraternas mål att bli en halvmiljonstad sker på bekostnad av den nu
befintliga befolkningens livskvalitet.
Sverigedemokraterna vill att Malmö skall vara en grön stad med goda livsvillkor för
alla boende.
Sverigedemokraterna yrkade bifall till Centerns ändringsförslag i Miljöprogram 20212030 då ett Miljöprogram utan definierade och konkreta mål eller planerad
uppföljning är undermåligt.

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 277b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Remiss från miljöförvaltningen - Förslag till Miljöprogram för Malmö stad
2021-2030, dnr MN-2018-964
Diarienr: SBN-2020-632
Miljöpartiet anser att indikatorerna för miljöprogrammet är för vagt beskrivna, målen
för lågt satta och att de är svåra att utvärdera. Därför anser Miljöpartiet att det är
glädjande att samtliga partier i stadsbyggnadsnämnden ställde sig bakom en ändring i
remissyttrandet där betydligt högre krav ställdes på mätbarhet, tydlighet och
ambitionsnivå.
Miljöpartiet anser vidare att det saknas många viktiga indikatorer i Miljöprogrammet.
Vi tycker att det är beklagligt att det inte gick att samla en majoritet av nämndens
partier för att i remissyttrandet förodra fler viktiga indikatorer. Miljöpartiet hade gärna
sett att även följande var indikatorer i Miljöprogrammet:
●
●
●
●
●

●

Ett mål om energieffektivisering
Andel grönyta per capita ska öka
En samverkan med andra aktörer gällande utsläpp från staden som geografi
(utsläpp som inte kommer från kommunal verksamhet).
Att resor med bil ska minska
Programmet behöver kompletteras med en pollineringplan och en
pollineringsinfrastruktur där man identifierar länkar som saknas för
sammanhängande gröna stråk
Utsläppen av mat och att andelen ekologisk ska öka

För Miljöpartiet de gröna

Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden

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

Bilaga § 277c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-05-27
Ärende 21: Remiss från Miljöförvaltningen – Förslag till Miljöprogram för
Malmö stad 2021-2030, dnr MN-2018-964

Fluffiga mål kommer inte leda till en nödvändig omställning
Vänsterpartiet bifaller Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut då det
understryker att bristen på konkreta handlingsplaner riskerar att leda till att
programmet inte lyckas implementeras i staden vilket innebär att målen inte
kommer nås.
Men vi vill också ytterligare uppmärksamma och understryka konsekvenserna
av att inte ha konkreta handlingsplaner för att nå målen i miljöprogrammet.
Även om miljöprogrammet innehåller flera mål kan vi konstatera att målen i sig
inte är de viktigaste, utan hur vi når dit. I brist på handlingsplaner kommer det
uppstå frågetecken kring prioritering och uppföljning av målen. Hur ska ansvar
kunna fördelas och utkrävas om inga beslut om en handlingsplan fattas av
stadens högsta organ?
Det krävs en tydlig handlingsplan som kan antas av stadens ledande politiker
för att vi ska ha en realistisk chans att nå miljömålen. Handlingsplanen måste
innehålla åtgärder och mål om vad som ska uppnås redan nästa år, och sedan
vad som ska uppnås efterföljande år, för att undvika att vi i slutet av
programmet har långt kvar till vårt långsiktiga mål. Vi vill att staden följer det
som rekommenderas på nationell nivå av Klimatpolitiska råder, dvs. en konkret
klimatpolitisk handlingsplan så att den blir en plan för åtgärder med
ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje insats och av
helheten.
Redan idag finns ett miljöprogram. Det löper ut 2020 utan att staden har
uppnått en större del av de uppsatta målen. Det hörs röster om att målen varit
för ambitiösa och att de har varit svåra att uppnå. Vi håller med om att målen är
ambitiösa, men vi ser detta som en nödvändighet med tanken på vad
klimatforskningen visar för framtidsscenarier om vi inte ställer om till ett mer
hållbart sätt att leva på. Målet är helt enkelt att jordens resurser och kapacitet
ska räcka för framtidens Malmöbor. För att klara detta stora mål krävs ett
styrande dokument som leder till en nödvändig omställning.
Vad gäller de konkreta målen hade Vänsterpartiet även önskat att
Miljöprogrammet tog ett hårdare helhetstag mot stadens bilism. Utsläppen från
transporter av personer och gods står totalt i landet för ungefär en tredjedel av
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utsläppen av växthusgaser. Mer än 90 procent av dessa kommer från
vägtrafiken, där personbilarna är den enskilt största utsläppskällan. För att
minska dessa utsläpp krävs konkreta mål som i ord och siffror.
För
Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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§

278

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

SBN-2020-283
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har genom delegationsbeslut överklagat länsstyrelsens beslut att
upphäva beslut att påföra byggsanktionsavgift om 35 800 kr för ändrad användning av lokal.
Stadsbyggnadsnämnden har beviljats anstånd av mark- och miljödomstolen till den 2 oktober
2020 med att utveckla talan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden vidhåller överklagandet och utvecklar talan i mål P 4034 -2020
enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Utredning Smörbollen 23
Beslut - upphäver det överklagade beslutet, dnr 403-15994-2020
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§

279

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn Remiss
angående Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (Öp
2034), STK-2020-07-29

SBN-2014-535
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktigemötet den 18 juni 2020 beslöt kommunstyrelsen att återremittera
översiktsplanen, en så kallad minoritetsåterremiss. Som skäl för återremissen angavs en
önskan om en ny trafikutredning som tydliggör de konsekvenser som översiktsplanen får för
fordonstrafik, samt att utreda förutsättningarna för att i översiktsplanen prioritera
kringbyggda gårdar i småskaliga trygga stadsmiljöer.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner med tillägg stadsbyggnadskontorets tydliggöranden
som svar på kommunfullmäktiges återremiss.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen och att
den föreslår kommunfullmäktige att anta Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
(mars 2020) med tillhörande utlåtande.
3. Stadsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Yrkanden

Martin Molin (C) yrkar att dokumentet Förslag till yttrande kompletteras med stycket: Även om
FÖPen inte kan detaljstyra bebyggelsestrukturen, så är det önskvärt att den struktur med
sluten kvartersstad som finns i kringliggande områden upprepas i planområdet då forskning
visat att privata bostadsgårdar bidrar till högre nyttjandegrad än en innergård där
ägandeskapet är oklart, vilket bör framgå tydligare i FÖPen.
Mats Brogren (M), Åsa Ahnfeldt (SD) och Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Martin
Molins (C) tilläggsyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har
bifallit förvaltningens förslag till yttrande med Martin Molins (C) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Sofia Hedén (S), José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S), Shaip Morina (S), Lars
Hellström (L), med instämmande av Jonas Michanek (S), Lena Trell (S), Akeel Abdul-Amir
(S) och Alexander Werne (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på Martin Molins (C) tilläggsyrkande.
Mårten Espmarker (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 279a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Remiss - Översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn
Förslag till yttrande SBN 2020-09-23 Remiss - Översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn
Beslut om återremiss KF 200618 §153 med Muntlig Reservation (S+L)
Förslag till beslut KS 200603 §227 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande
(MP) och (V)
G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 ÖP för södra Kirseberg och Östervärn
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Antagandehandling revSBN26mars
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - MKB mars 2020
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utlåtande till beslut
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utställningsyttranden till beslut

Paragrafen är justerad

Bilaga § 279a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn Remiss angående
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (Öp 2043), STK-2020-07-29
Diarienr: SBN-2014-535
Miljöpartiet är positiva till föreslagen utveckling av Södra Kirseberg och Östervärn.
Förslaget innebär att en blandad, tät och grön stadsdel uppförs vilket är helt i linje med
hur Miljöpartiet vill att staden ska utvecklas.
En förutsättning för att en plats ska ha en hög nyttjandegrad är att det är tydligt för alla
vem som har tillträde där. En innergård där det är tydligt att den är till för de boende
används mer än en innergård där ägandeskapet är oklart. Samtidigt som en offentlig
miljö används mer om det är tydligt att det är just en offentlig miljö som alla har
tillgång till. En innergård som alla har tillträde till blir ett sorts mellanting (en
halvprivat miljö) som ingen vet vem den är till för och som får en låg nyttjandegrad. I
den täta staden vore det olyckligt om innergårdarna, som potentiellt är en stor kvalitet
för boende, knappt används. Därtill vill vi tillägga att lummiga och väl utformade
innergårdar inte räcker för ett bra liv i staden utan de behöver kompletteras med
högkvalitativa gröna offentliga miljöer som fungerar som mötesplatser för alla stadens
innevånare.
Miljöpartiet vill understryka vikten av att tydligt skilja på vad som är offentliga och
privata miljöer.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden

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

www.mp.se/malmo
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§

280

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

SBN-2018-786

Stadionområdet fortsatt uppdrag
Digital information utskickad innan sammanträde.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige godkände planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) i maj 2019
och gav samtidigt tre nya uppdrag. Uppdraget till stadsbyggnadsnämnden innebär att, utifrån
inriktningarna i planprogrammet, utreda förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena
och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt dess närhet.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2020 att genomföra kommunfullmäktiges
uppdrag. Nämnden beslutade även tilläggsyrkande om att studera förutsättningarna att
komplettera området med fler funktioner än bostäder t.ex. kontor, att studera
förutsättningarna för effektivt markutnyttjande samt att pröva högre bebyggelse. Arbetet har
resulterat i en rapport med två utvecklingsscenarier utöver planprogrammets exempel.
Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten gällande förutsättningarna för byggandet av
en friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt dess
närhet.
2. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
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 § 280a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 280b.
Mikael Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 280c.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Stadionområdet fortsatt uppdrag
Stadionområdet tilläggsuppdrag KF 2020-09-23
SBN 200213 §51a särskilt yttrande M o C
SBN 200213 §51b särskilt yttrande V

Bilaga § 280a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 22 – Program för Stadionområdet STK -2017-1609
SBN-2018-786

I detta ärende behandlar vi rapporten gällande förutsättningarna för byggandet av en
friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt
dess närhet.
Moderaterna och Centerpartiet saknar som tidigare en tydligare vision av området för
att bättre utnyttja områdets potential fullt ut att bli en levande mötesplats i ett växande
Malmö. Vi skulle vilja se ett bättre markutnyttjande genom att kombinera olika
funktioner i de nya byggnaderna och en högre bebyggelse. Vi är oroliga att området
under vissa tider kan bli öde. Förutom fler bostäder och kontor borde bla restauranger,
cafeer och kulturella verksamheter kunna inrymmas för att skapa en bredare attraktion.

Malmö den 2020-09-28
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 § 280b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende:22: SBN-2018-786

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048), STK-2017-1609
Vi Sverigedemokrater önskar att Stadionområdet blir byggt med total inriktning på
sport och rekreation. Därför ryms inga kontorskomplex utan sport och idrottsinriktning
i vår vision för området. Däremot bör det finnas tydliga konceptbostäder för deltagare
och studerande.
Ett sålunda byggt område skulle göra Malmö, till en i denna kategori enastående
framsynt stad.
Försöker man trycka in många vanliga bostadshus och kontor i området, förloras
denna möjlighet. Evenemang kanske inte kommer kunna hållas, på grund av att övriga boende störs och klagar.
Vi Sverigedemokrater hoppas modet finns, att bygga något exceptionellt och unikt på
detta område.

__________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 280c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende: Planprogram för stadionområdet (PP 6048)
STK-2017-1609

Låt Stadionområdet få utrymme för både rekreation och idrott
Vänsterpartiet ser positivt att Malmö stad höjer sin ambition för Stadionområdet. Tillägget i planen
att bygga kontor inom området tror vi innebär en målkonflikt. Vi ser redan formuleringar i
handlingarna att antalet byggda kvadratmeter för kontor ses som en förutsättning för att utveckla
Stadionområdet. Huvudmålet att avsätta plats för idrott och motion riskerar att få stå tillbaka för
ekonomiska skäl, från det första planprogrammet har idrottsytorna redan minskat med 15%.
Kanske det även finns tankar att marken ska säljas ut. I så fall förlorar Malmö sin rådighet för en
del av det gröna rekreationsstråk som börjar i Pildammsparken och sträcker sig till Bunkeflostrand.
Stadionområdet får inte heller formas så att malmöbor inte känner sig välkomna. Det bör avsättas
plats för spontanidrott, lek och rörelse som ska kunna nyttjas av av både kringboende.
De konceptbostäder som är planerade anser vi stärker idrottsverksamheten. Vi tror inte det går att
kombinera andra typer av boenden utan risk att de kommer att störas av verksamheten vid
idrottsanläggningarna. Bostäder bör således placeras söder om Stadiongatan, vilket också är fallet
i detta planprogram.
Vänsterpartiet vill slå vakt om Västra stadionparken, detta område bör ej bebyggas. Behovet av
detta gröna stråk av parkliknande karaktär är stort, inte minst då en omfattande förtätning planeras
längs Lorensborgsgatan.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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§

281

Detaljplan för fastigheten Vesslan 14 i Innerstaden i Malmö (Dp
5538)

SBN-2016-1366
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med möjlighet till
centrumverksamhet i de två nedersta planen inom fastigheten Vesslan 14.
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 Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Dp 5538 antagande
Dp 5538 Utlåtande efter granskning
Dp 5538 Planbeskrivning antagande
Dp 5538 Samrådsredogörelse
Dp 5538 Plankarta antagande
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§

282

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:138 och del av
fastigheten Hamnen 21:149 i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5640)

SBN-2018-1310
Sammanfattning

Antagande.
Detaljplanen ger möjlighet för ett gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk inklusive en bro över
kanalen.
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 Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Dp 5640 antagande
Dp 5640 Utlåtande efter granskning
Dp 5640 Planbeskrivning antagande
Dp 5640 Samrådsredogörelse
Dp 5640 Plankarta antagande
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-12-19 § 472, Dp 5640
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§

283

Ändring av detaljplan för fastigheterna Böljan 3 och 4 i
Innerstaden i Malmö (ÄDp 5598)

SBN-2016-1739
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.
Ärendet inleds med kort information om planarbetet med vindsinredningar som ges av
Susanne Klint, arkitekt på Tyréns.
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 Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 ÄDp 5598 antagande
ÄDp 5598 Samrådsredogörelse
ÄDp 5598 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5598 Utlåtande efter granskning
SBN 2019-11-14 §311a särskilt yttrande M o C
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§

284

Ändring av detaljplan för fastigheterna Ansvaret 9 och 10 i
Östra Sorgenfri i Malmö (ÄDp 5663)

SBN-2018-102
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.
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 Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 ÄDp 5663 antagande
ÄDp 5663 Samrådsredogörelse
ÄDp 5663 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5663 Utlåtande efter granskning
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§

285

Detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö (Dp
5299)

SBN-2014-217

Digital information utskickad innan sammanträde.
Sammanfattning

Granskning 3.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av kvarteret Bryggeriet till blandad
bebyggelse, med bostäder, centrumverksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning, kontor,
förskola, parkeringshus samt torg och park. Syftet är också att säkerställa att den
kulturhistoriskt intressanta, äldre industribebyggelsen inom området bevaras.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godtar redovisningen av granskningshandlingarna men ger
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det bostadskvarter som ligger längst norrut möjliggöra
för en byggrätt som omsluter hela kvarteret samt att på plankartan tillföra fler tvingande
bestämmelser för verksamhetslokaler i bottenvåningen.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger med ovanstående revideringar 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

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadskontoret ska få i uppdrag att i det
bostadskvarter som ligger längst norrut möjliggöra för en byggrätt som omsluter hela
kvarteret samt att på plankartan tillföra fler tvingande bestämmelser för verksamhetslokaler i
bottenvåningen.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP)
tilläggsyrkanden.
Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
förvaltningen som ska få i uppdrag att i möjliggöra i samtliga bostadskvarter byggrätter som
omsluter hela kvarteret, i andra hand yrkar de bifall till planen med Mårten
Espmarkers (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
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Sedan ställer ordförande proposition på yrkandena om att i det bostadskvarter som ligger
längst norrut möjliggöra för en byggrätt som omsluter hela kvarteret samt att på plankartan
tillföra fler tvingande bestämmelser för verksamhetslokaler i bottenvåningen och finner dessa
båda vara bifallna.
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 § 285a.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Dp 5299 Granskning 3
Dp 5299 Utlåtande efter granskning 2
Dp 5299 Planbeskrivning granskning 3
5299 Samrådsredogörelse
Dp 5299 Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING 2
Dp 5299 Plankarta granskning 3
SBN 2013-08-22 särskilt yttrande MP
SBN 2013-11-14 särskilt yttrande MP
SBN 2014-05-16 särskilt yttrande MP

Bilaga § 285a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 29 – Detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Malmö
SBN DP- 5299
Detta ärende behandlar vi omvandlingen av kvarteret Bryggeriet till blandad
bebyggelse. Moderaterna och Centern ser positivt på att utveckling sker i området och
att miljön kan tillföra Malmö många mervärden, men vill samtidigt lyfta frågan om att vi
åter igen ser att verksamhetsområden omvandlas till bostäder, vilket innebär att
välbehövliga arbetstillfällen med många enkla jobb riskerar att försvinna.
I detta särskilda yttrande ser vi en risk utifrån placering i staden att områdets
bostadsdelar och utemiljöer kan upplevas otrygga för de boende om de planeras som
öppna ytor tillgängliga för allmänheten. Vårt särskilda yttrande vill påtala att vi med
fördel ser slutna gårdar i bostadsdelen av området samt att de övriga delarna planeras
och gestaltas för trygghet och säkerhet.
Vi ser i detta särskilda yttrande även till barnens säkerhet i området.
Förskolan kan om möjligt planeras att friytan placeras på tak eller i sluten miljö, så att
obehöriga inte har möjlighet att nyttja förskolans utemiljöer kvällstid.

Malmö den 2020-09-28
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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§

286

Detaljplan för del av fastigheten Innerstaden 9:142 (Uteförskola
i Pildammsparken) i Innerstaden i Malmö (Dp 5461)

SBN-2015-700
Sammanfattning

Samråd.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att ge permanenta förutsättningar för
byggnader tillhörande den uteförskola som idag bedriver verksamhet i Pildammsparken.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka planförslaget till
kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Dp 5461 samråd
Dp 5461 Planbeskrivning samråd
Dp 5461 Plankarta samråd
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§

287

Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Smörkajen) i
Hamnen i Malmö (Dp 5611)

SBN-2018-846

Digital information
Sammanfattning

Samråd.
Syftet med detaljplanen är att omvandla Smörkajen, som är en del av den industriella
Nyhamnen, till blandad och hållbar stad med bostäder, kontor och centrumverksamhet
centralt i Malmö.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka planförslaget till
kommunstyrelsen för kännedom.
Yrkanden

Martin Molin (C), Mats Brogren (M) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar i i första hand återremiss
med syfte att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att återkomma med ett förslag som tydligare
lever upp till den fördjupade översiktsplanens intensioner om en levande stadsmiljö, med mer
funktionsblandning, ökad befolkningstäthet, fler publika lokaler utmed gator och i höghusen
samt en inkluderande, innovativ och unik utvecklingsprocess. I andra hand yrkar de avslag på
planen.
Mårten Espmarker (MP) yrkar återremiss med syfte att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att
arbeta om planen så att den följer de inriktningar för parkering som anges i den fördjupade
översiktsplanen för Nyhamnen. Parkering ska då ordnas i första hand i mobilitetshus,
bostadsgårdar ska inte underbyggas med parkeringsgarage och inget parkeringsgarage ska
uppföras under vattnet.
Mårten Espmarker (MP) yrkar vidare att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att möjliggöra för
mindre förskolor, med begränsat antal avdelningar som gör att all yta på gården inte upptas
av förskolegård, på bostädernas innergårdar samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att på
plankartan tillföra fler tvingande bestämmelser för verksamhetslokaler i bottenvåningarna.
Martin Molin (C) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att på plankartan
tillföra fler tvingande bestämmelser för verksamhetslokaler i bottenvåningarna.
Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande att
uppdra åt stadsbyggnadskontoret att möjliggöra för mindre förskolor, med begränsat antal
avdelningar som gör att all yta på gården inte upptas av förskolegård.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Mårten Espmarkers (MP) yrkanden.
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Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på Mårtens Espmarkers (MP) yrkanden om att uppdra
åt stadsbyggnadskontoret att möjliggöra för mindre förskolor, med begränsat antal
avdelningar som gör att all yta på gården inte upptas av förskolegård, på bostädernas
innergårdar samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att på plankartan tillföra fler tvingande
bestämmelser för verksamhetslokaler i bottenvåningarna och finner att nämnden har avslagit
dessa två yrkanden.
Efter detta ställer ordförande yrkandena om avslag och bifall till förvaltningens förslag mot
varandra och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer och 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
en gemensam reservation, bilaga § 287a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 287b.
Mårten Espmarker (MP) lämnar in en reservation, bilaga § 287c.
Mikael Andersson (V) reserverar sig mot beslutet i den del som gäller uppförandet av
underjordisk garage.
Mikael Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 287d.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Dp 5611 samråd
Dp 5611 Planbeskrivning samråd
Dp 5611 Plankarta samråd
Dp 5611 Illustrationskarta samråd
Särskilt yttrande från Liberalerna 2018-11-29
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 29 – Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl.
(Smörkajen) i Hamnen i Malmö (Dp 5611)
SBN-2018-846

I detta ärende behandlar vi detaljplanen för Smörkajen i Nyhamnen
Centerpartiet och Moderaterna vill se ett Nyhamnen som lever upp till de potentialer
som området ger. Med närhet till både centrum, Malmö C och havet finns inga andra
platser i Malmö där vi inom en överskådlig framtid kommer ha samma möjlighet att
tänka nytt och bygga en stadsmiljö som både kommer uppskattas av Malmöborna,
erbjuda såväl bostäder som arbetsplatser och dessutom skapa ett markvärde som ger
staden välbehövliga intäkter.
I översiktsplanen står det att läsa att Nyhamnen ska ha en egen identitet som ska
utvecklas i en inkluderande, innovativ och unik process. Det står även att Nyhamnen
ska byggas på ett hållbart sätt som utmanar samt vara en nära, tät, grön och
funktionsblandad stad. Därför är det anmärkningsvärt att de förslag som presenteras i
princip uteslutande bygger vidare på de tankar som ligger till grund för Västra Hamnen
och Hyllie, vilket också var den oro Centerpartiet och Moderaterna uttryckte under
framtagandet av översiktsplanen, som snarare fokuserade på fina ord än på verktyg
för att realisera dessa
Centerpartiet och Moderaterna vill särskilt lyfta fram följande punkter
•

Antalet boende i Nyhamnen beräknas bli strax över 200 invånare/hektar. FN
lyfter fram att hållbara stadsmiljöer bör ha en invånartäthet mellan 150-600
inv./ha. Denna plan får, högt räknat, en täthet på ca 100 inv/ha. Att en plan som
sägs sätta ribban för Nyhamnen knappt når upp till hälften av det lågt ställda
målet i Nyhamnen är inte att leva upp till platsens potential.

•

Planen är uppbyggd med tydligt separerade kontors- och bostadskvarter. Det
talas mycket om fördelarna med att bygga funktionsblandat, både utifrån ett
stadsmiljöperspektiv med en stad som lever dygnet runt, men då det ger större
möjligheter att utnyttja ytan genom smartare planering av offentliga platser,
parkering, dagsljus, buller etc. Ska vi kunna ta de nödvändiga steg som krävs
för att komma över tröskeln mot ett mer hållbart och blandat byggande måste
både vi utmana oss själva. Om vi inte ens klarar det i ett attraktivt läge som
Smörkajen så kommer det aldrig att gå.
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•

En av fördelarna med att bo tätt är att det är nära till det mesta, det ökar
möjligheterna att få ihop livspusslet utan att behöva lägga en massa tid på att
transportera sig. Därför vill vi se att bottenvåningarna i husen kan användas till
mer än bara bostäder och butiker. Exempelvis kan det möjliggöras för mindre
förskolor som kan drivas i privat regi och komplettera de stora, offentliga som
planeras. Det bidrar dessutom till att en större andel av bottenvåningarna blir
offentliga, vilket skapar en ökad trygghet i området. Det är också osannolikt att
den ringa mängd människor som området idag planeras för, i kombination med
ett planerat handelskvarter öster om Utställningsgatan kommer leda till den
mängd butiksetableringar som man möjliggör för. För att få en attraktiv
stadsmiljö med levande handel krävs ett större befolkningsunderlag och mindre
centralisering av handel.

•

De offentliga platserna som planeras ger intryck av att mätas i kvantitet snarare
än kvalitet. Många av Malmös platser och torg är idag grovt
överdimensionerade, och hade mått bra av att delas upp i mindre enheter. Med
tanke på den ogästvänliga stadsmiljö som finns på intilliggande
Posthusplatsen, Skeppsbron och Universitetskajen så borde man kanske
fundera på om det verkligen är en modell att kopiera. Genom ökade möjligheter
att bebygga fler ytor kan man istället skapa fler men mindre platser som enklare
kan fyllas upp av människor och skapa en attraktiv och levande stadsmiljö. Med
denna plan finns dessutom en risk att en allt för stor hänsyn till fria siktlinjer och
utblickar mot olika byggnader kommer leda till blåsiga miljöer som folk undviker
stora delar av året.

Då planen fokuserar så mycket på detaljer så den missar helheten valde vi i första
hand att yrka på en återremiss. Då återremissen inte gick igenom valde vi istället att
yrka avslag, då vår övertygelse är att en plan med så stora symbolvärden som denna
hade kunnat göras betydligt mer innovativ genom att bjuda in marknadens aktörer, t.ex
genom en arkitekttävling.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-09-28
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 § 287b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 29: SBN-2018-846

Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Smörkajen) i Hamnen i Malmö
(Dp 5611)
Sverigedemokraterna yrkade återremiss på detaljplanen med anledning av att vi tror
att det går att göra Smörkajen mer intressant för Malmöborna. Vi vill inte att det ska
bli ”lite som ett nytt Västra Hamnen” som de styrande i Malmö menar.
Här finns en helt outforskad plats att göra något annorlunda på. En arkitekttävling
kunde vara ett förslag för att få något annat än det homogena byggandet vi ser idag i
Malmö.
En ny trafik- och parkeringsutredning hade också varit på sin plats.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 287c
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Detaljplan för fastigheten hamnen 22:164 m.fl. (Smörkajen) i Hamnen i Malmö
(DP 5611)
Diarienr: SBN-2018-846
Miljöpartiet anser att planförslaget som helhet håller mycket hög kvalitet. Stor omsorg
har lagt kring detaljerna och de offentliga miljöerna ser ut att kunna bli riktigt fina.
Föreslagen lösning för parkering strider dessvärre mot den översiktsplan
stadsbyggnadsnämnden röstade igenom för Nyhamnen 2019-04-11. Riktlinjerna för
parkering anger att “Parkeringsbehov ska i första hand lösas i parkeringshus, eller
under mark i anslutning till nivåhöjningen mot Västkustvägen och under de nya
utfyllnaderna av hamnbassängen” (se s. 40 och se även s. 31).
På stadsbyggnadsnämndens möte 2019-04-11 röstade nämnden därtill igenom en
ändring av översiktsplan för Nyhamnen med uttryckligt syfte att bostadsgårdarna inte
ska underbyggas. Bakgrunden till detta var att underbyggda gårdar endast medger ett
jordlager med begränsat djup vilket i praktiken omöjliggör för lummiga gårdar med
stora träd (vilket i den täta stadsdelen Nyhamnen är i stort behov av).
Merparten av parkeringen i området löses i underbyggda bostadskvarter och i ett
garage som delvis ligger under vattnet. Ingen av parkeringen är löst i parkeringshus
trots att detta föreskrivs som den huvudsakliga lösningen i översiktsplan för
Nyhamnen. Miljöpartiet tycker att det är allvarligt att så stora avvikelser från
översiktsplanen för Nyhamnen förekommer redan i den första etappen. De
översiktsplaner vi gör för nya stadsdelar ska vara vägledande för kommande
detaljplaner.
Miljöpartiet ansåg att det var positivt att parkering i översiktsplan för Nyhamnen i
första hand skulle lösas i parkeringshus. Parkeringshus är den av de yteffektiva
lösningarna som finns för parkering som genererar lägst utsläpp i anläggningsskedet
och därtill kan det senare rivas om det inte längre finns behov av det. Stadens arbete
med att utveckla s.k. “mobilitetshus” där parkeringshus kombineras med t.ex. bostäder
och lokaler i bottenvåningen har även gjort att de nya parkeringshusen inte varit
samma negativa inslag i stadsmiljön som de äldre parkeringshusen. Underjordiska
garage och i synnerhet garage under vatten ger upphov till väsentligt större utsläpp i
anläggningsskedet än parkeringshus och är svåra att nyttja till något annat än
parkering efter uppförandet. Storskaliga lösningar för underjordiska garage omöjliggör
för stadens högt uppsatta ambitioner om klimatneutralt byggande. Miljöpartiet
efterlyser mer omfattande konsekvensanalyser kring de vägval som görs i stadens
detaljplaner kring åtgärder som skapar stora utsläpp (i synnerhet där det som i detta
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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fall finns betydligt bättre alternativ).
Miljöpartiet har även yrkat på fler verksamhetslokaler i bottenvåningar i området.
Detta med syfte att skapa en mer levande stadsdel med service och butiker för både
boende och besökare. Med tanke på stadsdelens centrala läge och täthet ansåg vi att
föreslaget antal platser med tvingande bestämmelser för lokaler var för få. Vi föreslog
även att det skulle vara möjligt för mindre förskolor på bostadskvarterens innergårdar
eftersom området helt saknar förskolor. Om förskolorna enbart hade haft en eller ett
fåtal avdelningar skulle innergårdarna klara av att inrymma både förskolegård och gård
för boende.

Då våra förslag inte fick stöd i nämnden valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden

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

www.mp.se/malmo

Bilaga § 287d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-05-27
Ärende 31: Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Smörkajen) i
Hamnen i Malmö (Dp 5611)

Bygg inte ett nytt miljonprojektområde
Detaljplanen som behandlades på dagens Stadsbyggnadsnämnd handlar om
att omvandla Smörkajen, som är en del av den industriella Nyhamnen, till
blandad och hållbar stad med bostäder, kontor och centrumverksamhet
centralt i Malmö. Vänsterpartiet ser positivt på att ett centralnära område ska
byggas om. Runt Nyhamnen, som Smörkajen är en del av, finns värden i form
av havet, rymd och spännande historia som är värda att ta tillvara på och
utveckla.
Frågan är dock för vem vi bygger Nyhamnen och områden som Smörkajen?
Ambitionerna för Smörkajen är höga, men Vänsterpartiet befarar att det
kostsamma projektet med omvandla området från industriområde till en
funktionsblandad stad kommer resultera i ytterligare ett segregerat område för
Malmös rika befolkning.
För att Nyhamnen ska bli ett bostadssocialt framgångsprojekt anser
Vänsterpartiet därför att det är av yttersta vikt att framöver arbeta för att
området, som Smörkajen är en del av, bebyggs med en stor andel hyresrätter.
Lägenheterna behöver vara av olika storlek och för olika storlekar på
plånboken. Därtill anser vi att det är viktigt att höja ambitionen när vi planerar
för en hållbar och grön framtid. Vi tycker därför att det är beklagligt att bilarna i
Smörkajen får fortsatt mycket plats.
Vi i Vänsterpartiet vill att ett nytt område som Smörkajen byggs för Malmös
hela befolkning – inte för att locka till sig eventuella framtida kapitalstarka
personer som vill bo i segregerade och exklusiva områden i Malmö. Alla ska ha
råd och möjlighet att bo i Malmö, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån.
Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för
en hållbar ekonomisk och social utveckling. Låt Smörkajen bli ett första steg i
det goda exemplet på ett bostadssocialt framgångsprojekt som visar att ett
annat Malmö är möjligt.
För
Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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§

288

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

SBN-2016-668
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bibehålla en befintlig
fordonsgasstation som för närvarande har tidsbegränsat bygglov.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för del av Hamnen 22:195 i Östra Hamnen i Malmö (Dp 5721).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Dp 5721 Planuppdrag
Dp 5721 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

289

Ändring av detaljplan för fastigheten Krönet 8 i Södra Sofielund
i Malmö (ÄDp 5725)

SBN-2020-353
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler
bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Krönet 8 i Södra Sofielund i Malmö (ÄDp 5725).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 ÄDp 5725 Planuppdrag
ÄDp 5725 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

290

Begäran om planbesked för fastigheterna Bojen 1 och Fendern
1

SBN-2020-599
Sammanfattning

Planbesked.
Sökanden önskar riva befintliga silos, som är skyddade i den gällande detaljplanen från år
2015. Sökanden avser återuppbygga byggnaderna till bostäder, med samma form och volym
som gällande detaljplan medger. Fastigheterna är planlagda för bostäder och
centrumverksamhet. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det kan vara möjligt att
ändra detaljplanen för att möjliggöra en rivning av silorna, under förutsättning att en ny
detaljplan reglerar utformningen i enlighet med de värden som finns i de befintliga
byggnaderna.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden meddelar positivt planbesked för Bojen 1 och Fendern 1.
Yrkanden

Mats Brogren (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

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 § 290a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200923 Bojen 1 och Fendern 1 Planbesked
Bojen 1 och Fendern 1 Underlag till beslut om planbesked

Bilaga § 290a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-09-23
Ärende: 32 - Begäran om planbesked för Bojen 1 och Fendern 1
SBN-2020-599
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 i tidigare planärenden yrkat 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 men inte fått igenom
vårt yrkande.
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
resmönster 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.
Vi yrkar avslag på detta ärende och alla andra ärenden framöver kring Limhamns
Sjöstad fram till dess att trafiksituationen i området utreds och man har en plan för att
minska bilköerna på Limhamnsvägen.
Vi reserverar oss till förmån för avslag på ärendet.
Malmö den 24 september 2020
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Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)
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§

291

Nybyggnad av flerbostadshus, kontorslokaler, underjordiskt
garage, komplementbyggnad, stödmurar, delvis
balkonginglasning, plank samt markparkering inom
fastigheterna KOLSYRAN 1 och 2

SBN-2020-838
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av flerbostadshus och kontorslokaler, underjordiskt garage,
komplementbyggnad, stödmurar och plank samt markparkering. För att klara bullerkraven
enligt trafikbullerförordningens riktvärden uppförs vissa av balkongerna med hel eller delvis
inglasning.
Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
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.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Daniel Engström som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
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. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig transport av
farligt avfall samt anmälan till länsstyrelsen för transport av farligt avfall som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet enligt 36 och 42 §§ avfallsförordningen (2011:927).
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
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upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §.
Yrkanden

Mats Brogren (M) yrkar avslag på ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till ansökan om bygglov.
Beslutsgång

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

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga § 291a.
Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar in ett särskilt yttrande,
bilaga § 291b.
Åsa Ahnfeldt (SD), Stefan Claesson (SD) och Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 291c.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 KOLSYRAN 1
SBN 2019-005234 KOLSYRAN 1_bilaga

Bilaga § 291a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-09-23
Ärende: 33 - Nybyggnad av flerbostadshus… KOLSYRAN 1 och 2
SBN-2020-668
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 i tidigare planärenden yrkat 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 men inte fått igenom
vårt yrkande.
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
resmönster 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.
Vi yrkar avslag på detta ärende och alla andra ärenden framöver kring Limhamns
Sjöstad fram till dess att trafiksituationen i området utreds och man har en plan för att
minska bilköerna på Limhamnsvägen.
Vi reserverar oss till förmån för avslag på ärendet.
Malmö den 24 september 2020
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Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 291b
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 42 – Nybyggnad av flerbostadshus, kontorslokaler,
underjordiskt garage, komplementbyggnad, stödmurar, delvis
balkonginglasning,
plank
samt
markparkering
inom
fastigheterna KOLSYRAN 1 och 2
SBN-2020-838
I detta ärende behandlar vi ett bygglov för ett flerbostadshus i Limhamns Sjöstad
Centerpartiet är i grunden positiva till att detta område utvecklas till en ny stadsdel så
att Malmö kan växa utan att ta åkermark i anspråk. Vi är dock oroade över att
Socialdemokraterna framförallt verkar intresserade av byggstatistik och att till varje pris
(bokstavligt talat) tvinga fram hyresrätter, istället för bygga en hållbar stad.
Limhamns Sjöstad skulle kunna bli en ny, attraktiv stadsdel vid havet, men då (S)
verkar avfärda all kritik om trafiksituationen, avsaknad av kollektivtrafik, ont om
grönytor, låg arkitektonisk kvalitét och otrygghet på kvällar och nätter till följd av en allt
för dålig blandning av upplåtelseformer och hyresvärdar samt avsaknad av andra
inslag än bostäder, finns en risk att detta områdes potential går förlorad.
Socialdemokraternas ovilja att gå de boende på Limhamn till mötes får inte gå ut över
kvalitén för boende och besökande på Limhamns Sjöstad.
Med anledning av detta lämnar vi därför in ett särskilt yttrande

Malmö den 2020-09-28
Martin Molin (C)
2e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden

Bilaga § 291c
76

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 33: SBN-2020-838

Nybyggnad av flerbostadshus, kontorslokaler, underjordiskt garage,
komplementbyggnad, stödmurar, delvis balkonginglasning, plank samt
markplanering inom fastigheterna Kolsyran 1 och 2
Återigen beviljas bygglov för flerbostadshus med i detta fallet 150 lägenheter med
sänkt parkeringsnorm. Flerbostadshuset skall byggas i Limhamn där det redan råder
trafik- och parkeringskaos på grund av att man konstant hänvisar boende till
parkering på gatan.
Malmöbor äger, kör och parkerar sina bilar i Malmö, detta faktum går inte att blunda
för varje gång man beviljar bygglov för bostäder och sänker p-normen.

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)
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§

292

Ändring av församlingshem till förskola, nybyggnad av miljöhus
med förråd samt plank inom fastigheten KLAGSTORP 43:14

SBN-2020-840
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för ändring av församlingshem till förskola, nybyggnad av miljöhus
med förråd samt plank på fastigheten KLAGSTORP 43:14 (GAMLA
BORREBACKEVÄGEN 4) 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.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Rasmus Van der Crussen som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
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. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig transport av
farligt avfall samt anmälan till länsstyrelsen för transport av farligt avfall som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet enligt 36 och 42 §§ avfallsförordningen (2011:927).
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att starta, ta över, flytta
eller utöka verksamhet med förskola, skola eller fritidshem enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
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Om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet avbrytas i det område
som fornlämningen berörs av och en anmälan ska göras. Behöver fornlämning ändras eller
skadas krävs tillstånd.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från fastighets- och gatukontoret eller Trafikverket
för att ansluta eller ändra en tomtutfart till en allmän väg samt ansluta eller ändra en enskild
väg enligt 39 § väglagen (1971:948).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 KLAGSTORP 43:14
SBN 2020-000751 KLAGSTORP 43:14_bilaga
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§

293

Bibehållande av tillbyggnad, fasadändring (nya fönster, kulör
och material), mur, igenfyllnad av garagenedfart samt
ombyggnad av enbostadshus inom fastigheten RÖDHAJEN 4

SBN-2020-847
Sammanfattning

Ansökan innebär att de om- och tillbyggnader av enbostadshus som påbörjades efter att
bygglov beviljades 2010-07-01 nu avses färdigställas med en delvis annan utformning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov samt marklov.
Stadsbyggnadsnämnden villkorar bygglovet med att balkongens djup justeras till 1 meter.
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.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Carl-Otto Holm som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
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. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Sökande erinras om att det krävs tillstånd från eller anmälan till miljöförvaltningen för
avloppsanordning samt anmälan till miljöförvaltningen för ändring i avloppsanordning enligt
9 kap. 6-8 §§ miljöbalken samt 13-15 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas i
mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 RÖDHAJEN 4
SBN 2020-002257 RÖDHAJEN 4_bilaga
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§

294

Uppsättning av insynsskydd på fastigheten INNERSTADEN
9:173

SBN-2020-850
Sammanfattning

Åtgärden innebär att ett 2 meter högt insynsskydd monteras på tre av fyra sidor av MFFs
träningsplan. Insynsskydd utförs i grågrön meshduk placerad på befintligt stängsel.
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.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 INNERSTADEN 9:173
SBN 2020-002893 INNERSTADEN 9:173_bilaga
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§

295

Tidsbegränsat bygglov avseende uppställning av bodar, samt
förråd, containers och materialupplag inom fastigheten
LIMHAMN 151:460

SBN-2020-849
Sammanfattning

Åtgärden innebär ett tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar i två plan samt
uppställning av förråd, containers och materialupplag så länge som byggnation pågår på de
närbelägna fastigheterna Kolsyran 1 och Kolsyran 2.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med 2023-09-23.
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.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt
eventuell planavgift.
Sökanden erinras om att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig transport av
farligt avfall samt anmälan till länsstyrelsen för transport av farligt avfall som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet enligt 36 och 42 §§ avfallsförordningen (2011:927).
Sökanden erinras om att Miljöförvaltningen genast ska informeras om en förorening påträffas
i mark, vatten, sediment, byggnad eller annan anläggning. Innan föroreningen får åtgärdas ska
den som är ansvarig komma in med en anmälan om avhjälpande åtgärder.
Sökanden erinras att vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas
upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 LIMHAMN 151:460
SBN 2020-002877 LIMHAMN 151:460_bilaga
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§

296

Fasadändring (byte av takmaterial, putsning av fasad,
igensättning av garageport samt ny öppning) inom fastigheten
HILDING 3

SBN-2020-846
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av takmaterial, putsning av fasad, igensättning av
garageport samt ny öppning) på fastigheten HILDING 3 (NORDMANNAGATAN 14) i
Malmö kommun.
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.
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.
Yrkanden

Åsa Ahnfeldt (SD), Martin Molin (C), Mats Brogren (M), Sofia Hedén (S) och Lars Hellström
(L) yrkar bifall till ansökan om fasadändring i sin helhet.
Beslutsgång

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




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 HILDING 3
SBN 2020-001841 HILDING 3_bilaga
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§

297

Tillbyggnad av enbostadshus, rivning av komplementbyggnad,
nybyggnad av enbostadshus och plank samt installation av
braskamin och solcellspaneler inom fastigheten ZONEN 19

SBN-2020-839
Sammanfattning

Åtgärden innebär tillbyggnad av enbostadshus, rivning av komplementbyggnad, nybyggnad
av enbostadshus och plank samt installation av braskamin och solcellspaneler. Fastigheten
ingår i område som är utpekat som kulturhistoriskt särskilt värdefullt.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov och rivningslov.
Avgifter utgår enligt separata beslut.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen
ska ges i uppdrag att göra ett grannehörande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på
ansökan om bygglov och rivningslov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkandet om avslag på ansökan om bygglov och
rivningslov och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservationer och 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
en gemensam reservation, bilaga § 297a.
Mårten Espmarker (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 297b.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 ZONEN 19
SBN 2020-000012 ZONEN 19_bilaga

Bilaga § 297a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 39 – Tillbyggnad av enbostadshus, rivning av
komplementbyggnad, nybyggnad av enbostadshus och plank
samt installation av braskamin och solcellspaneler inom
fastigheten ZONEN 19
SBN-2020-839

I detta ärende behandlar vi ett bygglov av en till- samt nybyggnad av bostadshus på
en innergård
Det är viktigt att Malmö kan växa på ett sätt som dels nyttjar vår mark väl, dels möjliggör
för olika typer av boendemiljöer. Då denna ansökan syftar till att möjliggöra båda
delarna anser vi att den borde beviljas.
Avslagsyrkande grundar sig på att området är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt
och att ny byggnad inte är förenligt med detta. Då förändringarna sker på innergården
och endast kommer kunna ses av grannarna är vår åsikt att det inte har någon negativ
påverkan på områdets kulturhistoriska värden för gemene Malmöbo. Vi anser
dessutom att rätten till sin egendom ska värnas, och att de boende i Malmö måste få
större inflytande över utvecklingen i sin närmiljö. Därför yrkade vi att ärendet skulle
återremitteras för att hämta in grannarnas synpunkter.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-09-28
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 § 297b
87

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-09-23
Tillbyggnad av enbostadshus, rivning av komplementsbyggnad, nybyggnad av
enbostadshus och plank samt installation av braskamin och solcellspaneler
inom fastigheten ZONEN 19
Diarienr: SBN-2020-839
Miljöpartiet vill understryka att vi i grunden är positiva till förslaget men inte kan
stödja det då det skulle vara i strid med gällande detaljplan. Vi skulle däremot ställa oss
positiva till en översyn kring gällande detaljplan (eller detaljplaner) på Gamla Sofielund
med syfte att tillåta förtätning för alla fastighetsägare i linje med inkommen ansökan
om bygglov. Detta med förbehåll att det enbars görs avkall på en begränsad del av den
grönska som finns inom kvarteren.
Miljöpartiet vill bygga en tät, grön och blandad stad. En försiktig komplettering i form
av bostadsbebyggelse inne i kvarteren på Gamla Sofielund ligger i linje med denna
vision.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden

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

www.mp.se/malmo

88

§

298

Fasadändring (putsning och målning av fasad) på fastigheten
MYSKHJORTEN 8

SBN-2020-841
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (putsning och målning av fasad) på fastigheten
MYSKHJORTEN 8 (DRABANTGATAN 5) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 MYSKHJORTEN 8
SBN 2020-001072 MYSKHJORTEN 8_bilaga
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§

299

Nybyggnad av plank inom fastigheten KOLMESEN 5

SBN-2020-844
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten KOLMESEN 5 (VÄSTRA
KALKBROTTSGRÄND 43) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen
ska ges i uppdrag att göra ett grannehörande.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Mats Brogrens (M)
återremissyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på
ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkandet om avslag på ansökan om
bygglov och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservationer och 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
en gemensam reservation, bilaga § 299a.
Åsa Ahnfeldt (S) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om återremiss.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 KOLMESEN 5
SBN 2020-001510 KOLMESEN 5_bilaga
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§

300

Bibehållande av plank inom fastigheten VALLHÖG 1

SBN-2020-836
Sammanfattning

Ansökan avser bibehållande av plank längs fastighetens västra gräns samt ett tvärställt plank
som går till bostadsbyggnadens nordvästra hörn. Planket är placerat på mark som inte får
bebyggas längs den bullerutsatta Västra Skrävlingevägen. Ärendet har återförvisats av Markoch Miljödomstolen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen
ska ges i uppdrag att göra ett grannehörande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på
ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkandet om avslag på ansökan om bygglov
och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservationer och 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
en gemensam reservation, bilaga § 300a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 VALLHÖG 1 dnr 3955
SBN 2018-003955 VALLHÖG 1_bilaga

Bilaga § 300a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 42 – Bibehållande av plank inom fastigheten VALLHÖG
1
SBN-2020-839

I detta ärende behandlar vi ett bygglov av ett plank
Centerpartiet och Moderaterna anser att det finns goda anledningar att bevilja detta
bygglov, dels med hänsyn till bullersituationen, dels med hänsyn till övriga plank i
området som gör att gällande planbestämmelse har spelat ut sitt syfte.
Centerpartiet och Moderaterna anser att de boende i ett område bör få större
möjligheter att själva påverka områdets utveckling. Om inga grannar har något att
erinra mot denna plan ser inte vi någon anledning att yrka på avslag, varför vi avsåg
återremittera ärendet för att hämta in synpunkter från berörda grannar.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-09-28
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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§

301

Uppsättning av belyst skylt (Mobilia) inom fastigheten BOHUS 8

SBN-2020-848
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för uppsättning av belyst skylt (Mobilia) på fastigheten BOHUS 8 i
Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på
ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat enligt förvaltningens förslag om avslag på ansökan om bygglov.
Reservationer och 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
en gemensam reservation, bilaga § 301a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 BOHUS 8
SBN 2020-002402 BOHUS 8_bilaga

Bilaga § 301a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 43 – Uppsättning av belyst skylt (Mobilia) inom
fastigheten BOHUS 8
SBN-2020-839

I detta ärende behandlar vi ett bygglov av en skylt på en fasad
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 2020-09-28
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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§

302

Rivning av del av bostadshus, förrådsbyggnad samt skärmtak
inom fastigheten SÄTTGARNET 8

SBN-2020-843
Sammanfattning

Ansökan om rivningslov för rivning av del av enbostadshus, förrådsbyggnad samt skärmtak
på fastigheten SÄTTGARNET 8 (KLAGSHAMNSVÄGEN 22) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på
ansökan om bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat enligt förvaltningens förslag om avslag på ansökan om bygglov.
Reservationer och 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
en gemensam reservation, bilaga § 302a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 SÄTTGARNET 8
SBN 2020-001270 SÄTTGARNET 8_bilaga

Bilaga § 302a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 44 Rivning av del av bostadshus, förrådsbyggnad
samt skärmtak inom fastigheten SÄTTGARNET 8
(Klagshamnsvägen 22) i Malmö Kommun.
SBN-2020-843
I detta ärende behandlar vi ansökan om rivningslov för rivning av del av enbostadshus,
förrådsbyggnad samt skärmtak på fastigheten SÄTTGARNET 8 (Klagshamnsvägen
22) i Malmö kommun.
Fastighetsägaren ansöker om rivningslov för ett nästan fallfärdigt hus på sin fastighet.
Stadsbyggnadsnämnden beviljar inte rivningslovet på grund av att man hänvisar till
museets utlåtande och PBL.2 kapitlet 1 a och 6 §§ som hänvisar till att hänsyn skall
tas till både allmänna och enskilda intressen. Bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skall skyddas.
När man tittar på bilderna (som bifogats ansökan) och dessutom besökt fastigheten
har man mycket svårt att hitta något som skulle kunna associeras med ovanstående.
Särskilt när fastighetsägaren också lämnar följande status på byggnaden:
- Sättningar i grund, bl.a. en genomgående spricka över hela norra gaveln.
- Svåra mögelangrepp generellt – svartmögel. Lertegelväggar suger kapillärt in fukt.
- Lertegelväggar i fasader är bitvis svårt eroderade.
- Trädetaljer, takfot, vindskenor, fönster och dörrar är svårt skadade.
- Takkupa med ytskikt av enkel träskiva är skadad.
Vi yrkar att huset självklart skall rivas. Om inte kommer det att vara en missprydnad
för området. Att eventuellt göra en renovering skulle innebära en orimlig kostnad för
fastighetsägaren.
Då vårt yrkande förvånande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot
beslutet
Malmö den 2020-09-23
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Petra Lundgren (M)

Bengt Svensson (C)

Med Instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)
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§

303

Utredning om ovårdad tomt och byggnad inom fastigheten
BLENDA 18

SBN-2020-832
Sammanfattning

Föreläggande om sanering av klotter och återställande av fasader på bostadshuset inom
fastigheten BLENDA 18 (FRICKSGATAN 7A).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Namn Namn (pers nr) att senast två månader efter att
detta beslut vunnit laga kraft, sanera klottret och återställa fasaderna mot Fricksgatan på
bostadshuset utmärkt på bilaga 2.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite på 15 000 kr om klottret inte är
sanerat och fasaderna återställda vid denna tidpunkt.
3. Stadsbyggnadsnämnden delegerar rätten att ansöka om utdömande av vite om
föreläggande enligt 1 inte följs till Anna-Carin Mårtensson, Mats Niwhede, Tina Weberg och
Magnus Norlin var och en för sig.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 BLENDA 18
SBN 2013-000549 BLENDA 18_bilaga
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§

304

Utredning om ovårdad tomt och byggnad inom fastigheten
BLENDA 15

SBN-2020-833
Sammanfattning

Föreläggande om sanering av klotter och återställande av fasader på bostadshuset inom
fastigheten BLENDA 15 (FRICKSGATAN 3B).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Namn Namn (pers nr) att senast två månader efter att
detta beslut vunnit laga kraft, sanera klottret och återställa fasaderna mot Fricksgatan på
bostadshuset utmärkt på bilaga 2.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite på 15 000 kr om klottret inte är
sanerat och fasaderna återställda vid denna tidpunkt.
3. Stadsbyggnadsnämnden delegerar rätten att ansöka om utdömande av vite om
föreläggande enligt 1 inte följs till Anna-Carin Mårtensson, Mats Niwhede, Tina Weberg och
Magnus Norlin var och en för sig.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 BLENDA 15
SBN 2014-001357 BLENDA 15_bilaga
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§

305

Utredning om tillbyggnad (påbyggnad) och ändring av
byggnads bärande delar utan startbesked inom fastigheten
POLOSPELAREN 11

SBN-2020-855
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för tillbyggnad (påbyggnad) och ändring av byggnadens bärande delar
utan startbesked inom fastigheten POLOSPELAREN 11.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 40 205 kr av Namn Namn
(pers nr) för att utan startbesked påbörjat en tillbyggnad (påbyggnad) på 85 m2 till ett
enbostadshus.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 9 128 kr av Namn Namn
(pers nr) för att utan startbesked påbörjat en ändring som berör bärande konstruktioner i ett
102 m2 stort enbostadshus.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 POLOSPELAREN 11
SBN 2020-002852 POLOSPELAREN 11_bilaga
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§

306

Utredning om ändrad användning från industri till bostad inom
fastigheten SVAVLET 9

SBN-2020-845
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av användningen utan erforderligt startbesked inom
fastigheten SVAVLET 9 (VOLFRAMGATAN 14).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 23 650 kr av H-R-M Lager &
Fastigheter AB (16556780-8026) för att utan startbesked ha påbörjat inredande och tagit
anspråk 55 m² av en byggnad för väsentligen annat ändamål (ändring av industri till bostad).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 SVAVLET 9
SBN 2020-001774 SVAVLET 9_bilaga
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§

307

Utredning om inredande av ytterligare bostad inom fastigheten
KAPLANEN 2

SBN-2020-842
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för inredande av ytterligare bostad inom fastigheten KAPLANEN 2
(RÅDMANSGATAN 23A).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 11 825 kr av HSB:s Brf
Pildammen I Malmö (746000–5585) för att utan startbesked påbörjat inredningen av en
ytterligare bostad om 40 m2 i flerbostadshuset inom fastigheten Kaplanen 2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 KAPLANEN 2
SBN 2020-001108 KAPLANEN 2_bilaga
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§

308

Utredning om fasadändring (byte av fönster) utan startbesked
inom fastigheten GNISTAN 1

SBN-2020-837
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för ändring som avsevärt påverkar byggnads yttre utseende och som
berör 73 fönster inom fastigheten GNISTAN 1.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 431 612 kr av Parla AB (556956–
8750) för att utan startbesked påbörjat en ändring som avsevärt påverkar byggnads yttre
utseende och som berör 73 fönster.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 GNISTAN 1
SBN 2019-000219 GNISTAN 1_bilaga
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§

309

Utredning om inredande av ytterligare bostäder och ändring av
vatten- och avloppsinstallationer (nytt badrum i källare) inom
fastigheten SNÖDROPPEN 5

SBN-2020-834
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för att utan startbesked påbörjat väsentlig ändring av vatten- och
avloppsinstallationer (nytt badrum i källare) inom fastigheten Snödroppen 5 (Camillavägen
24).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 2 908 kr av dåvarande
tomträttsinnehavare Hs Com AB (556612–0811) för att utan startbesked påbörjat en
väsentlig ändring av en anordning för vatten- och avlopp (nytt badrum i källare) inom
fastigheten Snödroppen 5.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 SNÖDROPPEN 5
SBN 2015-003672 SNÖDROPPEN 5_bilaga
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§

310

Utredning om uppförande av plank inom fastigheten VALLHÖG
1

SBN-2020-835
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för uppförande av plank inom fastigheten VALLHÖG 1
(VALLHÖGSGATAN 1).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 18 683 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat uppförandet av ett plank på
37 löpmeter.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 VALLHÖG 1
SBN 2018-003104 VALLHÖG 1_bilaga

