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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-10-22 kl. 09:00-13:30

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)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§311-329, §§331-345
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) §330 ersätter Anders Olin (SD) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP) §§311-329, §§331-345
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Bo Stefan Claesson (SD) §§311-329, §§331-345
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Simon Chrisander (kommunalråd)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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Tina Weberg (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef) §§311-312
Johanna Perlau (enhetschef) §§311-312
Julia Töringe (enhetschef) §§311-312
Annika Arvidsson (planarkitekt) §§311-312
Maria Olsbäck (miljöhandläggare) §§311-312
Jonas Standar (trafikplanerare) §§311-312
Emily Evenäs (trafikplanerare) §§311-312
Susanna Zinkernagel (planarkitekt) §§311-312
Joel Hedin (planarkitekt) §§311-312
Peter Olsson (enhetschef) §§311-312
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2020-10-29

Protokollet omfattar

§§311-345
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§337
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§341

Presentation av ny ersättare (S) i stadsbyggnadsnämnden
Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut till stadsbyggnadsnämnden 2020
Anmälan av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämnden
Anmälan om beslut, domar och laga kraft 2020
Information - Bostadsförsörjningsprogram 2022—2026
Information - MEX-standarder
Information - Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp
6053)
Godkännande och antagande av gatunamn mm, DP5592, DP5533, DP5175,
DP5475, DP5573, DP5544, DP5478, DP5595, DP5618, DP5550 och DP5557,
upprättade 2020-10-05
Dataskyddsombud för stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 halvåret
Mobilitet för Malmö - mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för
fastighetsägare
Energistrategi för Malmö
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk
mångfald i grönområden och vattenmiljöer, STK-2020-651
Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, STK-2020343
Remiss från kommunstyrelsen - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor, STK-2020-963
Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport Modell för årlig
omräkning av högsta tillåtna normhyror, STK-2020-1226
Utredning om ändrad användning samt bristande hälsoskydd i restaurang Olivias
deli (saknar frånluftsdon) på fastigheten ASSESSORN 2
Detaljplan för fastigheten Tullstorp 180:75 i Tullstorp i Malmö (Dp 5576)
Detaljplan för kvarteren Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i
Malmö (Dp 5513)
Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:406 m.fl. i Elisedal i Malmö (Dp
5653)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Smedjekullen 6 och 13 i Rostorp i Malmö
(ÄDp 5715)
Nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten KLAGSHAMN 49:106
Om- och tillbyggnad av enbostadshus samt rivning på fastigheten VIKHEM 31
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av moduler (härbärge och vaktbod) på
fastigheten MÄSSAN 1
Ändring av motionsrum på vind till bostad samt fasadändring (insättning av
takfönster) inom fastigheten GILLET 1
Ändrad användning (från lokal till café) inom fastigheten GNISTAN 1
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändring av postterminal till föreningslokal
på fastigheten HÄLSINGLAND 1
Nybyggnad av carport inom fastigheten ELDAREN 7
Nybyggnad av skärmtak inom fastigheten ELDAREN 7
Rivning av skolbyggnader (Kungshögsskolan byggnad A och C) på fastigheten
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§342
§343
§344
§345

OXIE 45:2
Utredning om väsentlig ändring av användning från industri till bostad, bärande
konstruktioner, ventilationsanordning samt vatten- och avloppsinstallationer
inom fastigheten TRAPETSEN 6
Utredning om ändrad användning från industri till handel inom fastigheten
SPELET 13
Utredning om tillbyggnad av komplementbyggnad inom fastighet KVAGGAN
12
Utredning om olovlig fasadändring (fönster, balkonger och puts) inom
fastigheten ASKER 3
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§

311

Presentation av ny ersättare (S) i stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

- Mihaela Jabir (S), ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden presenterar sig.
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§

312

Genomgång och föredragning av ärenden

7

§

313

Anmälan av delegationsbeslut till stadsbyggnadsnämnden 2020

SBN-2019-1252
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett särskilt yttrande § 313a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 313b.

Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt

Bilaga § 313a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-10-22
Ärende: 4 - Anmälan av delegationsbeslut till SBN 2020
SBN-2020-000632
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 i området 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.
Då detta är ett delegationsärende och beslutet redan är fattat har vi inte möjlighet att
yrka avslag och inte heller reservera oss till förmån för avslag, därför väljer vi att
lämna in ett särskilt yttrande
Malmö den 27 oktober 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 313b
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 4: Anmälan om delegationsbeslut till Stadsbyggnadsnämnden

Varför ska barn vara på taket?
Under sammanträdet fick nämnden information några större
bygglovsbeviljanden som fattas på delegation av Stadsbyggnadskontoret.
Ett av byggloven gällde en nybyggnad av förskola, mobilitetshub, miljöhus,
mur samt solcellsanläggning på Stora Varsgatan i Västra hamnen.
Av informationen framgår att förskolans utemiljö har en god kvalitet och
uppnår kravet på minst 3,5 poäng lekvärdesfaktor. Detta är positivt då
Vänsterpartiet värnar om barns lek. Värt att notera är dock att delar av
förskolans utemiljö förläggs på mobilitetshubens tak. Den forskning som
gjorts i Sverige, Danmark och Norge som handlar om takgårdaras
betydelse för barns rörlighet och lek är tydlig och visar samma resultat:
takgårdar som uteplats är olämpliga främst eftersom de ökar
vuxenkontrollen över barnen och begränsar barnens rörelsefrihet och lek.
Studier visar dessutom att det är svårt att få till en bra växtlighet på tak och
att gårdarna därmed inte blir en så stimulerande miljö för barnen som den
bör vara.
Eftersom Vänsterpartiet ser barns lek som något mycket viktigt och
värdefullt för barns utveckling, vill vi därför lyfta fram vikten av en noggrann
uppföljning av hur utemiljöer på tak påverkar barns lek och därmed
utveckling. Det är vår uppfattning att takgårdar bara kan motiveras om vi
kan visa på vilka positiva kvaliteter det innebär för barnen som ska vistas
där och om de negativa kvaliteterna är få eller inga.
Vänsterpartiet ser fram emot att fler diskussioner om takgårdarnas existens
förs i nämnden. Frågan vi behöver ställa oss är – varför ska barnen vara på
taket?
För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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§

314

Anmälan av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämnden

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-1022.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag
















G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunfullmäktige - § 176 Sammanträde på distans – förlängning av
medgivande, STK-2020-512, SBN-2020-428
2. Beslut från länsstyrelsen - Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för
avverkning av ett alléträd på fastigheten Kristinebergsgården 11, Dnr 521-121982020, SBN-2020-875
3. Beslut från kommunfullmäktige - § 185 Motion av Anders Andersson (V) och
Gunilla Ryd (V) om att starta kommunalt energibolag, STK-2019-622, SBN-2019474
4. Beslut från kommunfullmäktige - § 178 Upphörande med kommunal förteckning
över samt finansiering av begravningsförrättare_officiant vid
borgerliga_konfessionslösa begravningar, STK-2020-542
5. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 545 KS AU Tågstrategi - Strategi
för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne, STK-2020-971, SBN-2020-676
6. Skrivelse gällande Kronprinsen 2020-09-21, SBN-2020-609
7. Uppmaning till dig i Stadsbyggnadsnämnden 20200914 - skrivelse gällande
Heliotropen 6
8. Förvaltningsremiss samt yttrande - Förvaltningens hantering av allmänna
handlingar, STK-2020-1118, SBN-2020-754
9. Beslut från kommunstyrelsen - § 288 Remiss från Finansdepartementet - Starkare
kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), STK-2020463, SBN-2020-304
10. Förvaltningsremiss samt yttrande - Tågstrategi - Strategi för utveckling av den
regionala tågtrafiken i Skåne, STK-2020-971, SBN-2020-676
11. Förvaltningsremiss samt yttrande - Anmälan om upphörande av miljöfarlig
verksamhet på fastigheten Graniten 3, MN-2020-7953, SBN-2020-802
12. Beslut från hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen - § 112 Lokalbehovsplan
2021-2035, HVO-2020-1912, SBN-2020-908
13. Beslut från miljönämnden - § 157 Luftkvalitetsmätning vid Djäknegatan 20192020, MNN-2020-109, SBN-2020-909
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§

315

Anmälan om beslut, domar och laga kraft 2020

SBN-2019-1253
Beslut

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



Beslut, domar och laga kraft
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§

316

Information - Bostadsförsörjningsprogram 2022—2026

Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

317

Information - MEX-standarder

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



MEX-standarder, Storstadspaketet
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§

318

Information - Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i
Malmö (Pp 6053)

SBN-2020-249
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden får information av Annika Arvidsson, stadsbyggnadskontoret
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

319

Godkännande och antagande av gatunamn mm, DP5592,
DP5533, DP5175, DP5475, DP5573, DP5544, DP5478, DP5595,
DP5618, DP5550 och DP5557, upprättade 2020-10-05

SBN-2020-906
Sammanfattning

Redovisning av förslag till namn på gator, vägar och allmänna platser m.m. i Malmö för
godkännande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner de redovisade namnförslagen på gator, vägar och
allmänna platser med mera i Malmö upprättade 2020-10-05.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera ärendet till
tekniska nämnden, Polismyndigheten, Räddningstjänsten Syd och stadsarkivet för eventuella
synpunkter.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista till remissinstanserna
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Godkännande av gatunamn mm
Beskrivning gator SBN 2020-10-22
Hyllievångsparken mfl
Cyklopgatan mfl
Bassängkajen mfl
Holmströms plats
Svarvgången
Carlsbron mfl
Skivsnäcksgränd mfl
Venusgatan mfl
Elinelundsstigen mfl
Sporregatan mfl
Skjutsstallsgatan
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§

320

Dataskyddsombud för stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde

SBN-2020-769
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber, stadskontoret utsedd som dataskyddsombud på
heltid för kommunens nämnder och helägda bolag. Stadsbyggnadsnämnden bekräftade för
egen del detsamma i beslut vid sammanträde 2018-05-17, § 148. Under perioden den 20 juli
2020 till den 13 augusti 2021 kommer Niina Stiber att vara föräldraledig. Mot bakgrund av
detta behöver kommunens nämnder och helägda bolag tillfälligt utse ett nytt
dataskyddsombud.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att utse David Axelsson, stadskontoret som
dataskyddsombud för stadsbyggnadsnämnden verksamhetsområde, med ikraftträdande från
och med den 25 augusti 2020 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13
augusti 2021.
2. Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämnde David Axelsson att informera
Datainspektionen om beslutet, liksom att informera Datainspektionen om sina
kontaktuppgifter.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Dataskyddsombud för
stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Beslut - § 450 Utseende av dataskyddsombud, STK-2020-1000
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§

321

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 halvåret

SBN-2020-541
Sammanfattning

Ärendet innehåller rapporten Uppföljning av intern kontrollplan 2020 halvåret.
Granskningarna avser tre kommungemensamma granskningar och tre nämndens
granskningar. De kommungemensamma granskningarna avser otillåten påverkan,
kostförmåner och 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.
Beslut

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




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Uppföljning av intern kontrollplan 2020
halvåret - rättelse
Rapport SBN 2020-09-23 Uppföljning av internkontrollplan 2020 halvåret
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§

322

Mobilitet för Malmö - mobilitetsåtgärder och utformning av
parkering för fastighetsägare

SBN-2020-919

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Sammanfattning

Mobilitet för Malmö är ett komplement till och en fördjupning av Policy och norm för
mobilitet och parkering i Malmö och syftar till att ge riktlinjer och inspiration i arbetet med
mobilitetsåtgärder. Vidare innehåller skriften utformningskrav för cykel- och bilparkering på
kvartersmark. Skriften vänder sig specifikt till fastighetsägare, men även till trafikplanerare,
arkitekter och andra som arbetar med mobilitet och parkering.
Ärendet inleds med att stadsbyggnadsnämnden får kompletterande information av Emily
Evenäs, stadsbyggnadskontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen som ges i uppdrag
att ändra i utformningen av Mobilitet för Malmö så att det blir möjligt att nå den omfattande
nivån redan idag samt att formuleringen på sid 14 gällande bilfri zon omformuleras så att det
blir tydligt att detta inte går emot Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen
ska få i uppdrag att ändra i utformningen av Mobilitet för Malmö så att det ska bli möjligt att nå
den omfattande nivån redan idag samt att formuleringen på sid 14 gällande bilfri zon
omformuleras så att det blir tydligt att detta inte går emot Policy och norm för mobilitet och
parkering i Malmö.
Anders Olin (SD), Mårten Espmarker (MP), Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mikael
Andersson (V) yrkar bifall till Sofia Hedéns (S) yrkande om återremiss.
Beslutsgång

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




G-Tjänsteskrivelse SBN 201022 Mobilitet för Malmö
Mobilitet för Malmö
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§

323

Energistrategi för Malmö

SBN-2019-1073

Samrådsförslag
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret fick i februari 2020 uppdraget av kommunstyrelsen att, tillsammans
med berörda nämnder, ta fram en ny energistrategi för Malmö stad. En
förvaltningsövergripande projektgrupp har under vår, sommar och höst 2020 tagit fram
samrådsförslaget ”Energistrategi för Malmö 2021–2030”, detta i samverkan med en extern
referensgrupp bestående av marknadens nyckelaktörer. Samrådsförslagets fokus är ett
leveranssäkert elsystem samt fortsatt omställning till ett fossilfritt energisystem.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner samrådsförslag för ”Energistrategi för Malmö 2021–
2030”.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att skicka förslaget på samråd.
Reservationer och särskilda yttranden

Lars Hellström (L) med instämmande av Alexander Werne (L) lämnar in ett särskilt yttrande,
bilaga § 323a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 323b.
Mikael Anderson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt yttrande,
bilaga § 323c.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett särskilt yttrande § 323d.
Martin Molin (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 323e.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Energistrategi för Malmö
Samrådshandling Energistrategi för Malmö 2021-2030
Bilaga Strategisk miljöbedömning Malmö
Remissinstanser samråd Energistrategi för Malmö 2021_2030

Bilaga § 323a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2020-10-22
Ärende: Energistrategi för Malmö SBN-2019-1073
Frågan om den globala uppvärmningen och hur vi ställer oss till den är kanske vår tids
viktigaste fråga. I och med Greta Thunberg har frågan fått ett nytt fokus som i sin tur har
engagerat miljoner människor världen över. Budskapet har varit enkelt, ”lyssna på
forskarna”.
Den vedertagna forskningen som ligger till grund för klimatfrågan utgörs av FN:s klimatpanel
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Genom regelbundna rapporter syftar
IPCC till att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv på klimatfrågorna.
I IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare1 som baseras på rapporten
Global Warming of 1.5°C2 så studeras samhällsmässiga tillvägagångssätt och utvecklingar för
att nå de uppsatta klimatmålen. Dessa tillvägagångssätt redovisas i fyra scenarier (pathways
i rapporten). I alla fyra scenarier kommer mängden kärnkraft att öka mellan 59-106% fram
till 2030, och 98-501% fram till 2050 (sidan 14).
Forskarna slår härmed fast att kärnkraft kommer vara en del av framtidens energiutbud. Vi
anser att Malmö också bör lyssna på forskarna och ta det med sig när man går mot slutgiltigt
beslut om energistrategin. En potentiell förändring skulle kunna vara att ändra det
övergripande målet i Energistrategin från att vara ”Malmö försörjs av 100 procent förnybar
och återvunnen energi” till ”Malmö försörjs av 100% fossilfri och återvunnen energi”. Detta
för att inte utesluta en energikälla som kan vara en del av lösningen till den globala
uppvärmningen.
Malmö 2020-10-22
Lars Hellström

Med instämmande av Alexander Werne

1. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_repor
t_LR.pdf
2. https://www.ipcc.ch/sr15/
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-10-22
Ärendenummer: SBN 2019-1073 Energistrategi för Malmö.

Stadsbyggnadskontoret fick i februari 2020 uppdraget av kommunstyrelsen att tillsammans
med berörda nämnder ta fram en strategi för energistrategi för Malmö stad. Samrådets
fokus är ett leveranssäkert elsystem samt fortsatt omställning till ett fossilfritt energisystem.
Sverigedemokraterna vill lyfta den effektivaste, ekonomiska och mest hållbara energin
kärnkraft som man inte tycks i åtanke överhuvudtaget. Ökade brister och dålig driftsäkerhet
är två viktiga aspekter för kunden där dagens alternativ är långtifrån i klass med kärnkraften.
Vi vill därför i detta yttrande påpeka avsaknaden av den kostnadseffektivaste, driftsäkraste
och mest hållbara energikällan kärnkraft som vi förespråkar framför alla alternativ i
strategin.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende: energistrategi för Malmö
SBN-2019-1073

Öka rådigheten för att få en leveranssäkert elsystem
Denna energistrategi tar bland annat upp frågan om hur Malmö stad kan säkra produktionen av
elkraft. Vi saknar ett avgörande avsnitt om produktion av el i egen regi.
Vänsterpartiet har tidigare lagt en motion att Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag.
Kommunen behöver ta ett fastare grepp över energieffektiviseringen och att öka möjligheten att i
krislägen säkerställa energiförsörjningen för eget behov, för invånare och företag inom kommunen.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-10-22
Ärende: 14 – Energistrategi Malmö
Moderaterna vill här i detta särskilda yttrande addera till ”Energistrategi
Malmö” att samrådshandlingens bör innehålla energiformen vätgas.
Behovet av att kunna lagra elektricitet växer i takt med att utbyggnaden av förnybara
energikällor ökar. Sol, vind och vågkraft är ojämna som energikällor. Det medför att
ibland produceras mer energi än vad elnätet kan ta emot och den går då till spillo.
Vid andra tillfällen är efterfrågan på el stor men tillgången är låg på grund av att
vindkraftverken står stilla och solen har gått ner.
Vätgas som energi i kraftvärmeverk
Malmö har idag kraftvärmeverk, Uniper och Heleneholmsverket som genererar el
med biogas och vi vill utreda om dessa verk kan ställa om till klimatvänlig vätgasdrift
för att fungera som effektutjämnare och lager för överskottsenergi från sol och vind.
Om Malmös investeringar i de förnybara källorna ska få någon verklig betydelse i
framtidens energisystem krävs därför metoder för mellanlagring. Det skulle göra
energisystem baserade på till sol- och vindkraft mer flexibla och bidra till att öka
takten för utbyggnaden av förnybar energi. Att lagra energi i vätgas ger möjlighet att
lagra större energimängder än i till exempel batterier.
Vätgas som bränsle i fordon
Vätgas kan användas i en mängd olika tillämpningar. Vi hör ofta talas om vätgas i
egenskap av fordonsbränsle och just transport är ett område där vätgas kan minska
miljö- och klimatpåverkan på ett betydande sätt.
Vätgas använt som fordonsbränsle medför i princip inga andra utsläpp än ren
vattenånga. Från ”avgasröret” kommer inga partiklar och inga växthusgaser. På
samma sätt som elbilars miljöpåverkan hänger på hur elen har producerats, avgörs
den för bränslecellsbilar av hur vätgasen har producerats och distribuerats. All vätgas
vi tankar idag i Skandinavien kommer från förnybara källor.
Bränslecellsystemet är ungefär dubbelt så energieffektivt som en förbränningsmotor
om det används i en vanlig bil. Det innebär att med samma mängd energi blir
körsträckan med en bränslecellsbil dubbelt så lång som den blir med
förbränningsmotor. Moderna batterier har ännu mindre energiförluster än
bränsleceller, men de tar tid att ladda, är skrymmande och tunga.
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Malmö och EU
Vätgas ges en nyckelroll i energiomställningen när EU-kommissionen idag
presenterar satsningar på 430 miljarder euro fram till 2030 för att göra vätgas till en
del av framtidens energimix.
Vi önskar att Malmö energistrategi följer och planerar för att vara med i EUs
omställning för vätgas som energiform. Malmö stad bör här ges möjlighet att söka
Eus framtida investeringsbidrag för omställning till vätgas.
För att uppnå klimatneutralitet till 2050 måste Europas energisystem som står för 75
procent av EUs klimatpåverkande utsläpp ställas om. För att uppnå detta antog EUkommissionen idag initiativen The EU Strategy for Energy System Integration och the
European Clean Hydrogen Alliance.

Övergången till en vätgasekonomi inom EU kommer att ske i tre faser:
1. Från 2020 till 2024 kommer EU ge stöd till installationen av elektrolysörer med
kapacitet på minst 6 gigawatt och produktion av upp till en miljon ton grön vätgas.
2. Från 2025 till 2030 ska vätgas vara en integrerad del av energisystemet med
elektrolysörer på minst 40 gigawatt och produktion av upp till tio miljoner ton
grön vätgas inom EU.
3. Från 2030 till 2050 ska teknologin för grön vätgas var helt mogen och
appliceras i stor skala på sektorer som är svåra att göra

Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Susanne Ydstedt (M)

Göran Wiberg (M)
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende: 14 – Energistrategi Malmö
SBN 2019-1073

Centerpartiet vill, inför samrådet för Energistrategi för Malmö 2021-2030, inkomma
med ett par medskick
Till att börja med anser vi att strategin saknar ett tydligt fokus. Det behövs en
energistrategi som tydligare pekar ut hur Malmö ska klara av den framtida
energiförsörjningen på ett hållbart sätt
Trots att strategin tydligt nämner att det är orealistiskt att Malmö som är en stor
konsument med en begränsad yta ska kunna bli en nettoproducent av energi så
läggs en stor vikt vid hur kommunen ska kunna arbeta för ökad produktion inom
kommungränsen. Strategin bör tydligare fokusera på fördelarna med
energieffektivisering, där det finns en stor, outnyttjad potential i t.ex isolering av äldre
bebyggelse.
Vi anser också att strategin bör fokusera mer på lagring och distribution av energi,
och den potential som finns i till exempel vätgas, och vilka möjligheter som finns att
ställa om befintliga kraftvärmeverk.
Vi är också skeptiska till att ett av målen i strategin ska vara att Malmö Stad som
organisation har nettonollutsläpp. Fokus bör istället vara att Malmö Stad, där vi har
stort inflytande, agerar draglok och ställer krav på våra leverantörer för att snabba på
omställningen. Egenvärdet i att staden ska lägga fokus på att till varje pris undvika
utsläpp är dock inget annat än tom symbolpolitik.
Strategin bör också ha ett tydligare fokus på vad staden kan göra för att underlätta
för privata aktörer som vill producera grön energi. Genom att arbeta med detaljplaner
och markanvisningar finns en potential att öka produktionen av sol- och vindenergi
på ett marknadsmässigt hållbart sätt.

Malmö 2020-10-27

Martin Molin (C)
2e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
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§

324

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Stefana Hoti (MP)
om biologisk mångfald i grönområden och vattenmiljöer, STK2020-651

SBN-2020-441
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har i motion yrkat att stadens nämnder ska ges i uppdrag att genomföra
åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i staden, däribland omvandla hårdgjorda ytor
till grönytor, skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska, öka artrikedomen vid
stadens egna fastigheter och föreslå en modell för att öka incitamentet för detsamma hos
privata fastighetsägare, samt att utreda och föreslå fler naturreservat på land och till havs.
Stadsbyggnadsnämnden instämmer i att breda satsningar för den biologiska mångfalden
behövs, och att arbetet som pågår i de olika nämnderna bör fortgå.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige ska anses motionen besvarad.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 324a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Motion om biologisk mångfald
Förslag till yttrande SBN 2020-10-22 Motion om biologisk mångfald
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-10-22
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk
mångfald i grönområden och vattenmiljöer, STK-2020-651
Diarienr: SBN-2020-441
Stefana Hoti (MP) har i rubricerad motion lämnat förslag på hur Malmö kan öka
naturvärdena i hela staden, för att möta hotet mot den biologiska mångfalden och
balansen i ekosystemet.
Vi anser att det arbete som nu pågår i stadens nämnder inte är tillräckligt, utan istället
måste intensifieras utifrån förslagen i motionen.
Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservara oss mot beslutet.

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

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

325

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Anders
Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten, STK-2020-343

SBN-2020-368
Sammanfattning

Anders Andersson (V) föreslår i en motion att att lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska
innehålla en princip att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna till välfärdsverksamheten.
Motionens förslag motiveras utifrån kostnadsskäl och ökad stabilitet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige ska anses motionen besvarad.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Mikael Anderson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 325a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Motion om att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten
Förslag till yttrande SBN 2020-10-22 Motion om att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende: Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, STK-2020-343
SBN-2020-368

Eget ägande av lokaler sparar pengar till välfärd
I motionen föreslås att kommunen i huvudsak ska äga lokalerna till välfärdsverksamheten. Detta
anser vi öka rådigheten och sänker stadens kostnader. Det är orimligt att denna princip inte antas
då kommunens välfärdsverksamheter inte ska behöva betala högre kostnader än nödvändigt. Vi
värnar malmöbornas pengar så att de i första hand ska användas till välfärd och inte gå till vinster
för privata hyresvärdar.
Förvaltningens beskrivning och resonemang tycker vi går i linje med motionens intentioner vilket gör
att det är förvånande att förslaget till beslut inte landar för ett bifall av motionen. Vi yrkade för ett
bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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326

Remiss från kommunstyrelsen - Revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK-2020-963

SBN-2020-759
Sammanfattning

Stadskontoret har reviderat ett antal styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
genom att samla dem i ett paraplydokument med titeln; ”Inriktning för jämlikhet,
jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad”. Dokumentet är skickat på remiss till
samtliga nämnder och helägda bolag.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 326a.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Revidering av styrdokument för hållbarhetsoch rättighetsfrågor
Förslag till yttrande 2020-10-22 Revidering av styrdokument för hållbarhetsfrågor
och rättighetsfrågor
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad
Rapport Sweco - Från perspektivträngsel till perspektivmöjligheter
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 200810 § 449
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 17: Remiss från kommunstyrelsen – Revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK-2020-963

Vi i Vänsterpartiet tycker att nämndens yttrande är bra och lyfter fram
relevanta frågeställningar i relation till arbetet. Vi vill därtill lyfta fram
följande punkter som ett komplement till det som framgår av yttrandet:
Det är viktigt att komplettera dokumentet med fler deklarationer,
konventioner och lagar som styr arbetet för att synliggöra samtliga
perspektiv. Ett exempel på en viktig konvention som inte har lyfts i
dokumentet är Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna.
Vänsterpartiet tror att det finns många positiva aspekter med att samla de
styrdokument som styr stadens arbete med hållbarhets- och
rättighetsfrågor idag. Vi saknar dock en konsekvensanalys över hur arbetet
så som det ser ut idag påverkas samt vad effekten för Malmöborna blir av
att samla de tidigare styrdokumenten i ett och samma inriktningsdokument.
Utan en konsekvensanalys finns en risk att någon eller flera av
rättighetsfrågorna blir osynliggjorda. En sådan analys behöver besvara
frågan om någon rättighetsfråga riskerar att bli osynliggjord i förhållande till
Agenda 2030 eller då olika rättighetsfrågor ställs mot varandra.
För att staden ska visa att de tar hållbarhets- och rättighetsfrågor på allvar
hade Vänsterpartiet även gärna sett att dessa frågor integreras ännu
tydligare i kommunfullmäktigemålen och i uppdrag till nämnderna.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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327

Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport Modell
för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror, STK-20201226

SBN-2020-857
Sammanfattning

Stadskontoret har till Stadsbyggnadsnämnden översänt remiss från Finansdepartementet
angående Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror.
Boverket föreslår att normhyror för statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder
för studerande bör räknas om så att 50 procent av förändrade produktionskostnader får
genomslag på högsta tillåtna normhyra. Stadsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot
slutsatsen i rapporten att en årlig omräkning av normhyror bör göras men anser att
konsumentprisindex vore en rimligare utgångspunkt för omräkningen än ökade
produktionskostnader.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Boverkets rapport Modell för årlig omräkning
av högsta tillåtna normhyror
Förslag till yttrande SBN 2020-10-22 Boverkets rapport Modell för årlig omräkning
av högsta tillåtna normhyror
Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror
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§

328

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

SBN-2020-286
Sammanfattning

Länsstyrelsen har begärt att stadsbyggnadsnämnden ska yttra sig i ärende om överklagat
beslut om byggsanktionsavgift samt föreläggande (beslut i SBN den 26 mars 2020, § 111).
Yttrandet ska i enlighet med beviljat anstånd vara länsstyrelsen tillhanda senast den 30
oktober 2020.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig i länsstyrelsens ärende 403-15914-2020 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Utredning Assessorn 2
Begäran om yttrande - yttrande senast den 2 oktober 2020, dnr 403-15914-2020
Komplettering till överklagan av beslut § 113
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329

Detaljplan för fastigheten Tullstorp 180:75 i Tullstorp i Malmö
(Dp 5576)

SBN-2016-1680
Sammanfattning

Antagande
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bystrukturen i Tullstorp med främst
bostäder men också skapa möjlighet för centrumverksamhet ut med korsningen
Fortunavägen/ Tullstorpsvägen. Ambitionen är att byggnaderna ska uppföras som rad- och
parhus. Detaljplanen möjliggör cirka 45 bostäder.
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.

Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 329a.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 201022 Dp 5576 antagande
Dp 5576 Utlåtande efter granskning
Dp 5576 Planbeskrivning antagande
Dp 5576 Samrådsredogörelse
Dp 5576 Plankarta antagande
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-10-22
Ärendenummer: SBN 2016-1680 Detalplan Tullstorp 180:75

Ärendet gäller detaljplan för Tullstorp 180:75 Dp 5576som möjliggör nya bostäder
Fortunavägen/Tullstorpsvägen, byggnaderna ska uppföras som rad och parhus med ca 45
bostäder.
Sverigedemokraterna vill lyfta frågan gällande parkering där antalet gästparkeringar inte
framgår med tydlighet i handlingarna, vi vill därför lyfta den otydlighet i handlingarna samt
de ofullständiga svar som handläggaren i ärendet kunde avge i ärendet. Då detaljplanen
ligger i ett område med obefintlig kollektivtrafik blir bilen i princip det alternativ som är
brukbart.
Vi hade önskat att det fanns en större tydlighet i ärendet och vill därför lyfta vår oro främst
för att det kan bli för få gästparkeringar i planen.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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330

Detaljplan för kvarteren Stensjön och Delsjön m.fl.
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)

SBN-2016-481
Sammanfattning

Granskning
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att förtäta med nya flerbostadshus, radhus och
förskola/skola inom Bellevuegården.
Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut
i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
granskningshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.

Yrkanden

Åsa Ahnfeldt (SD) 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 och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 330a.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 330b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 330c.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 201022 Dp 5513 granskning
Dp 5513 Planbeskrivning granskning
Dp 5513 Samrådsredogörelse
Dp 5513 Plankarta granskning
SBN 2016-12-15 Reservation Moderaterna och Liberalerna
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SBN 191212 §362a S o L reservation
SBN 200326 §89a reservation SD
SBN 200326 §89b särskilt yttrande V

Bilaga § 330a
38

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 21: SBN-2016-481

Detaljplan för kvarteren Stensjön och Delsjön m fl
(Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (DP 5513)

Vi yrkade avslag till att skicka ut detaljplanen på granskning. Då vårt yrkande inte fick
bifall reserverar vi oss i ärendet.
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)

Bilaga § 330b
39

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-10-22
Ärende: 21 – Dp 5513 Bellevuegården
SBN-2016-481
Malmö har stora problem med vissa områden där utanförskapen är stor och
människorna som bor där är långt från den svenska arbetsmarknaden och har svårt
att integrera sig i Malmö och Sverige. Att förtäta i utanförskapsområden utan att
tänka på hur man kan förbättra integrationen utan bara att ha som mål att bygga fler
bostäder leder inte till bättre integration, snarare tvärtom, man cementerar redan
befintliga problem i dessa områden. Något som Malmö bör kolla på är till exempel
Biskopsgården i Göteborg där man använder förtätning för att tillföra kvalitéer i
utanförskapsområden.
Det första förslaget som nämnden fick del av från MKB och SBK tog inte alls hänsyn
till det uppdrag att minska segregationen i utanförskapsområden utan det var att
maximera antal bostäder på MKBs mark. Efter flera diskussioner och samtal mellan
de politiska partierna och stadsbyggnadskontoret som i sin tur försökte få till bättre
lösningar med MKB för Bellevuegården så lyckades man få in vissa frivilliga
bestämmelser så som sadeltak och småhus i området för att lyfta planen lite grann i
vart fall. Vi får bara hoppas att MKB också gör det som de frivilliga bestämmelserna
föreskriver. Det bästa i den här typ av områden hade varit att MKB byter eller säljer
mark till mindre lokala byggaktörer så att andra upplåtelseformer än bara hyresrätter
kan byggas i utanförskapsområden. Det är dock väldigt positivt att småhus byggs i
området och det borde man också göra vid förtätning av andra områden i Malmö,
tråkigt bara att det är hyresrätter annars hade det varit ännu bättre.
Det är positivt att planen har ändrats så att det har blivit bättre än det ursprungliga
förslaget genom politiska överläggningar mellan styret och oppositionen samt att
stadsbyggnadskontoret har pressat MKB om ändringar, tråkigt bara att det inte gick
hela vägen och att det inte blir blandade upplåtelseformer som höjer området
ytterligare. MKB måste få nya direktiv om att sälja mark i befintligt bestånd för att på
så sätt kunna få in andra upplåtelseformer än hyresrätter vid förtätningar och
nybyggen.
Malmö den 27 oktober 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 330c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-21
Ärende: Detaljplan för kvarteren Stensjön och delsjön m. fl. (Bellevuegården) i
Hyllie i Malmö (Dp 5513)
SBN-2016-481

Dialog viktig för en bättre boendemiljö
I och med den nya detaljplanen möjliggörs fler bostäder i Bellevuegården. Vänsterpartiet ser
positivt på att detaljplanen innehåller en blandad bebyggelse och flera olika funktioner. I
detaljplanen lyfts det fram att förtätningen av området kommer ske i samklang med att bevara en
bilfri boendemiljö och upplevelsen av ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov
av rörelse. Detta ställs mot det faktum att planförslaget oundvikligen innebär att bostadsgårdarna
minskar för att ge mer plats åt bebyggelse och skol- och förskolegård samt att det blir fler boende
som delar på gårdarna.
För att minska risken att de boende i området upplever att de blir berövade sina gårdar hade
Vänsterpartiet velat ha in ett tillägg i detaljplanen om att skol- och förskolegårdarna ska vara
tillgängliga för allmänheten före och efter verksamhetstiderna. Då plan- och bygglagen inte tillåter
den typen av restriktioner kunde vi dock inte yrka på det, utan arbetet för att möjliggöra ett
samnyttjande av marken får istället fortsätta drivas utanför detaljplanearbetet.
Vänsterpartiet ställer sig bakom planen när den nu går ut för granskning. Vi vill dock framhålla
vikten av en utvecklad dialog med de boende då den tidigare dialogen under våren begränsades i
och med situationen kring pandemin Covid-19. Det räcker således inte med en information om
förslagets gestaltning utan en dialog innebär ett lyssnade öra.
Vi vill särskilt framhålla att MKB kommer att ha en nyckelroll att fortsätta dialogen med sina
hyresgäster när detaljplanen är beslutad.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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331

Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:406 m.fl. i
Elisedal i Malmö (Dp 5653)

SBN-2019-526

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Sammanfattning

Samråd
Planförslaget möjliggör en fortsatt utveckling av hästverksamhet inom Rosengård 130:406
och tillgodoser behoven för att kunna omlokalisera befintliga Jägersro Trav och Galopp till
planområdet.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 331a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 201022 Dp 5653 Samråd
Dp 5653 Planbeskrivning Samråd
Dp 5653 Plankarta Samråd
Dp 5653 Illustrationskarta Samråd

Bilaga § 331a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 21 – Detaljplan för del av fastigheten Rosengård
130:406 m.fl. i Elisedal i Malmö (Dp 5653)
SBN-2019-526

I detta ärende behandlar vi en detaljplan för en vidareutveckling av den
hästverksamhet som finns i anslutning till Jägersro.
När denna detaljplan vinner laga kraft kommer detta område att utvecklas till en central
punkt för alla Malmöbor vars liv på ett eller annat sätt består av hästar, däribland
många yngre som ägnar sig åt ridning som fritidsaktivitet.
I detaljplanen konstateras det att kollektivtrafiken är obefintlig, men det presenteras
inga ambitioner om en ökad kollektivtrafikförsörjning. Ifall principen ska vara att
Malmöborna ska välja gång- cykel och kollektivtrafik före bilen måste det också vara
möjligt att faktiskt ta bussen till sina fritidsaktiviteter.
Friheten att resa med det transportslag som passar bäst ska gälla även den som inte
har körkort. Om Socialdemokraterna menar allvar med ett mer hållbart resande borde
det vara prioriterat att satsa på buss och cykeltrafik för alla Malmöbor, inte bara för
dem som ingår i storstadspaketsstatistiken.

Malmö den 2020-10-25
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

332

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

SBN-2020-276
Sammanfattning

Återkallande
Stadsbyggnadsnämnden gav 2020-04-23 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
planarbete för att göra det möjligt att inreda vind i befintliga bostadshus. Utredningar visar att
fastighetens låga takfall medför dåliga och icke ekonomiskt försvarbara förutsättningar för
kvalitativa bostäder. Därmed föreslås detaljplaneuppdraget återkallas.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för Smedjekullen 6 och 13 (ÄDp 5715).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 201022 ÄDp 5715 Återkallande
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§

333

Nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten KLAGSHAMN
49:106

SBN-2020-930
Sammanfattning

Åtgärden innebär nybyggnad av enbostadshus inom sammanhållen bebyggelse. Hänsyn har
behövt tas framför allt beträffande översvämningsrisk och kulturmiljö.
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
Anders Persson 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 dispens från länsstyrelsen för åtgärder som kan påverka
fridlysta arter eller deras livsmiljöer enligt 4-9 och 14-15 §§ artskyddsförordningen (2007:845).
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.
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).

45

Sökande erinras om att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att utanför detaljplanelagt
område och inom 12 meter från allmän väg uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra
andra anläggningar eller vidta andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på
trafiksäkerheten enligt 47 § väglagen (1971:948). Området kan i vissa fall vara utökat till 50
meter.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 KLAGSHAMN 49:106
SBN 2020-001111 KLAGSHAMN 49:106_bilaga
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§

334

Om- och tillbyggnad av enbostadshus samt rivning på
fastigheten VIKHEM 31

SBN-2020-952
Sammanfattning

Ärendet avser om- och tillbyggnad av befintligt parhus samt rivning av förråd och befintlig
tillbyggnad på fastigheten VIKHEM 31. Gällande detaljplan anger att huvudbyggnad ska
placeras med långsida mot gata. Planbestämmelse som medger möjlighet att godkänna
planerad tillbyggnad med gavel mot gatan finns formulerad i planbestämmelserna.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att tillbyggnaden är planenlig och att bygglov beviljas.
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
Andreas Lundström 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.
Observera att du troligen måste betala en byggsanktionsavgift eftersom du påbörjat åtgärden
utan nödvändigt startbesked. Byggsanktionsavgiften kan du undvika genom att ta bort eller
återställa den åtgärd som du påbörjat utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadskontoret
kommer att kontakta dig med mer information angående byggsanktionsavgiften.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 VIKHEM 31
SBN 2020-003213 VIKHEM 31_bilaga
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§

335

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av moduler (härbärge
och vaktbod) på fastigheten MÄSSAN 1

SBN-2020-938
Sammanfattning

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av moduler (härbärge och vaktbod) på
fastigheten MÄSSAN 1 (STADIONGATAN 25A) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov 2020-12-15 tom 2021-04-30.
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
Magnus Westerberg 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.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar avslag på bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att bevilja bygglov.
Beslutsgång

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

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på
bygglovsansökan.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 MÄSSAN 1
SBN 2020-003782 MÄSSAN 1_bilaga
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§

336

Ändring av motionsrum på vind till bostad samt fasadändring
(insättning av takfönster) inom fastigheten GILLET 1

SBN-2020-932
Sammanfattning

Åtgärden innebär ändring av ett befintligt motionsrum på vind till en bostad om 2 rum och
kök. För att få in mer dagsljus föreslås ett nytt takfönster sättas in i takfallet mot gatan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 336a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 GILLET 1
SBN 2020-001775 GILLET 1_bilaga

Bilaga § 336a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 27 – Ändring av motionsrum på vind till bostad samt
fasadändring (insättning av takfönster) inom fastigheten
GILLET 1
SBN-2020-932

I detta ärende behandlar vi en bygglovsansökan om en vindsinredning
Centerpartiet och Moderaterna anser att det är självklart att denna typ av bygglov bör
bifallas. Anledningen till avslaget motiveras dels med att föreslagna takfönster inte
kommer ge optimalt ljusinsläpp, dels att föreslagen takhöjd (2,2 m) inte lever upp till
standard för nyproduktion.
Detta är en vindsvåning i centrala Malmö som antagligen många velat bo i.
Centerpartiet och Moderaterna är mycket kritiska till den paternalistiska inverkan som
svenska byggregler har i fall som dessa, denna lägenhet kommer antagligen ha
likvärdig (eller till och med högre) standard än övriga lägenheter i huset som byggdes
för drygt 100 år sedan. Tyvärr är regelverket utformat så att detta projekt inte hade
beviljats startbesked varför ett beviljat bygglov hade ingett falska förhoppningar. Av
den anledningen kunde vi inte bevilja bygglovet, hur mycket vi än hade velat.

Malmö den 2020-10-25
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

337

Ändrad användning (från lokal till café) inom fastigheten
GNISTAN 1

SBN-2020-934
Sammanfattning

Åtgärden innebär att en lokal om ca 60 kvm föreslås få användningen café i en byggnad som
genomgått omfattande ombyggnadsarbeten. Hänsyn behöver tas till tillgänglighetskraven.
Beslut

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

Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar bifall till bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på bygglovsansökan.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en
gemensam reservation, bilaga § 337a.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 GNISTAN 1
SBN 2020-003070 GNISTAN 1_bilaga

Bilaga § 337a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 28 – Bygglov Gnistan 1
SBN-2020-934

I detta ärende behandlar vi ett bygglov för en ombyggnad av lokal för att kunna bli en
butik. Denna lokal är inte optimalt anpassad för butiksverksamhet och det behövs
göras en del ändringar. Ägaren har presenterat flera olika lösningar på hur tex
rullstolsburna ska kunna ta sig fram i butiken. Med tanke på fastighetens ålder och
utformning hade en total ombyggnation varit väldigt omfattande och kostsamt.
Vi i Moderaterna och Centern tycker att vi måste vara flexibla och tänka utanför boxen
för att kunna gå de aktörer tillmötes som vill bedriva verksamhet i befintlig miljö. Vi
tycker också att det är orimligt att kräva att hela lokalen byggs om trots att det
presenterats flera godtagbara lösningar, detta tror vi kan leder till att lokalen istället
står tom.
Därför yrkar vi att bygglovet beviljas. Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande
reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-10-25
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

338

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändring av postterminal
till föreningslokal på fastigheten HÄLSINGLAND 1

SBN-2020-929
Sammanfattning

Åtgärden innebär att tidigare lokaler för en postterminal tillfälligt ändras till föreningslokal.
Ansökan om tidsbegränsat bygglov är för en tid av 10 år. Eftersom fastigheten enligt
detaljplanen endast får användas för småindustriändamål kan permanent bygglov för åtgärden
inte beviljas. Förutsättningen för att tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas är att åtgärden
bedöms lämplig på platsen samt att åtgärden är av tillfällig karaktär eller att det finns ett annat
tidsbegränsat behov för åtgärden på den berörda fastigheten.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 HÄLSINGLAND 1
SBN 2020-000309 HÄLSINGLAND 1_bilaga
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§

339

Nybyggnad av carport inom fastigheten ELDAREN 7

SBN-2020-935
Sammanfattning

Åtgärden innebär att ett 30,5 kvm stort garage byggs till med en 31 kvm stor carport.
Beslut

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

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar bifall till bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på bygglovsansökan.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en
gemensam reservation, bilaga § 339a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 ELDAREN 7
SBN 2020-003387 ELDAREN 7_bilaga

Bilaga § 339a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 30 - Nybyggnad av carport inom fastigheten Eldaren 7
(Kjellsgatan 4) i Malmö kommun.
SBN-2020-935
I detta ärende behandlar vi ansökan om nybyggnad av carport inom fastigheten Eldaren 7
(Kjellsgatan 4) i Malmö kommun.
Fastighetsägaren vill bygga en carport framför sina garage på sin villatomt.
Stadsbyggnadsnämnden beviljar inte bygglov till detta och hänvisar till en detaljplan från
1940. Det hänvisas också till att det är en byggnation för nära grannen.
Vi bedömer att detta är en mindre avvikelse från den gällande detaljplanen och anser att
carport inte ska ses som en byggnad i samma avseende som ett garage. Vi värnar om den
enskildes rätt att bestämma över sin egendom och yrkade på att bygglovet beviljas under
förutsättning att grannen lämnar sitt godkännande. Vi fick dock inte igenom vårt yrkande
och lämnar därför en reservation.

Malmö den 2020-10-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:

Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

340

Nybyggnad av skärmtak inom fastigheten ELDAREN 7

SBN-2020-936
Sammanfattning

Åtgärden innebär att ett 30,5 kvm stort garage byggs till med ett 29,7 kvm stort skärmtak.
Beslut

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

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar bifall till bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på bygglovsansökan.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en
gemensam reservation, bilaga § 340a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 ELDAREN 7
SBN 2020-003388 ELDAREN 7_bilaga

Bilaga § 340a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 31 - Nybyggnad av skärmtak inom fastigheten Eldaren 7.
(Kjellsgatan 4) i Malmö kommun.
SBN-2020-936
I detta ärende behandlar vi ansökan om nybyggnad av skärmtak inom fastigheten Eldaren 7
(Kjellsgatan 4) i Malmö kommun.
Fastighetsägaren vill bygga ett skärmtak på 29,7 kvm inne i trädgården på sin villatomt.
Stadsbyggnadskontoret beviljar inte bygglov till detta och hänvisar till en detaljplan från 1940.
Det hänvisas också till att det är en byggnation för nära grannen.
Vi bedömer att detta är en mindre avvikelse från den gällande detaljplanen och anser att
skärmtak inte ska ses som en byggnad i samma avseende som ett uterum. Vi värnar om den
enskildes rätt att bestämma över sin egendom och yrkade på att bygglovet beviljas under
förutsättning att grannen lämnar sitt godkännande. Vi fick dock inte igenom vårt yrkande och
lämnar därför en reservation.

Malmö den 2020-10-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:

Susanne Ydsteddt (M)

Peter Ahlström (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

341

Rivning av skolbyggnader (Kungshögsskolan byggnad A och
C) på fastigheten OXIE 45:2

SBN-2020-931
Sammanfattning

Åtgärden innebär att två byggnader rives för att ge plats för utbyggnad genom nybyggnation
av en större huvudbyggnad respektive en fristående idrottshall.
Malmö Muséer avstyrker rivningslov gällande byggnad A som är Kungshögsskolans
ursprungliga huvudbyggnad från 1964.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta rivningslovbeslut – 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
Patrik Bengtsson 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 rivningslovet. 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

58

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
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.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 OXIE 45:2
SBN 2020-001689 OXIE 45:2_bilaga
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§

342

Utredning om väsentlig ändring av användning från industri till
bostad, bärande konstruktioner, ventilationsanordning samt
vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten TRAPETSEN
6

SBN-2020-933
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av användning, bärande konstruktioner,
ventilationsanordning samt vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten TRAPETSEN
6 (VINKELGATAN 12).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 89 868 kr av Tjellgruvan AB
(16556661-7774) för att utan startbesked har påbörjat:
a) inredning av en lokal som omfattar 85 m² för väsentligen annat ändamål (industri till
bostad) på 32 518 kr,
b) väsentlig ändring av bärande konstruktioner som omfattar 85 m² på 32 518 kr,
c) väsentlig ändring av ventilationsanordning som försörjer 85 m² på 12 416 kr och
d) väsentlig ändring av vattenförsörjning och avlopp som berör 85 m² på 12 416 kr.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 TRAPETSEN 6
SBN 2020-002665 TRAPETSEN 6_bilaga
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§

343

Utredning om ändrad användning från industri till handel inom
fastigheten SPELET 13

SBN-2020-928
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av användning från industri till handel samt
föreläggande att inkomma med en ansökan om bygglov för ändring av användning från
industri till handel med skrymmande varor för del av byggnad inom fastigheten SPELET 13
(NORRA GRÄNGESBERGSGATAN 21).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Ashirson Fastighets AB (16556659-7901) att senast 2
månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft ansöka om bygglov för ändring från
industri till handel med skrymmande varor (möbelbutik) för den del av byggnad inom
fastigheten SPELET 13 med adress Norra Grängesbergsgatan 21, som i utredningen
betecknas butik 2.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 258 967 kr av Ashirson Fastighets
AB (16556659-7901) för att utan startbesked påbörjat användning och inredning av delar av
en byggnad inom fastigheten SPELET 13, som sammanlagt omfattar 851 m², för väsentligen
annat ändamål (industri till handel).
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 343a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 SPELET 13
SBN 2018-003665 SPELET 13_bilaga

Bilaga § 343a
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Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende 34 – Utredning om ändrad användning från industri till
handel inom fastigheten SPELET 13.
SBN-2020-928

I detta ärende behandlar vi en byggsanktionsavgift för väsentlig ändring från industri
till handel, samt föreläggande att inkomma med en ansökan om bygglov för ändring
av anläggningen. Byggsanktionsavgiften uppgår till 258 967 kr.
Det finns utifrån underlaget och dess foton ingen större tvekan om att företagaren har
gjort fel som omvandlat lokalen för småindustri till något som snarast liknar en livfull
basar. I Sverige får man inte göra hur som helst bara för att man får en idé, på ont
och gott och det finns regler att följa. För en företagare gäller det att ha koll på många
regler, krångliga regler och inte alltid logiska regler.
Vi i Moderaterna och Centerpartiet menar att sanktionsavgiften i detta fall måhända
är alltför hög. Men det budskap vi i synnerhet vill skicka med är det tveklöst finns
anledning att fundera över förutsättningarna att förenkla och tillgängliggöra
regelverken för den som vill etablera en verksamhet för att bidra till sin egen - och
andras - försörjning. Det är möjligt att detta ärende är ett exempel på just brist på
förståelse för reglerna och dess; om detta vet vi inget.
Vi skulle vilja att kommunens myndighetsutövning generellt och i högre grad ska utgå
från principen att via ett näringslivsfrämjande och lättillgängligt regelverk ge ökade
möjligheter verksamheter kunna få leva och frodas. Det sista regler ska medverka till
är att strypa den entreprenöriella anda som kan lyfta vår stad.

Malmö den 2020-10-22
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

344

Utredning om tillbyggnad av komplementbyggnad inom
fastighet KVAGGAN 12

SBN-2020-937
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten KVAGGAN
12.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 3 784 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked påbörjat tillbyggnad av
komplementbyggnad.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 KVAGGAN 12
SBN 2020-003699 KVAGGAN 12_bilaga
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§

345

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

SBN-2019-891
Sammanfattning

Föreläggande om rättelse för fönsterbyte inom fastigheten ASKER 3
(MARIEDALSVÄGEN 11).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Smart Lund Aktiebolag (16556268–8761) att senast sex
(6) månader efter att detta beslut vunnit laga kraft återställa fönsterna på byggnaden inom
fastigheten Asker 3 till tidigare utseende med inåtgående sidohängda, ljusbruna träfönster
med nätta profiler, i enlighet med fotografier från Malmö museer inkomna den 17 maj och
den 5 juli 2018.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar avslag på förvaltningens
förslag om föreläggande om rättelse.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om föreläggande om rättelse.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en
gemensam reservation, bilaga § 345a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 345b.
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Asker 3 Utredning om olovlig fasadändring
SBN 2018-001877 Asker 3 Bilagor
Information om fortsatt hantering av ärende SBN 2018-001877 Utredning om
olovlig fasadändring
Korrespondens angående utredning Asker 3
Bifogad fil: HRMOD_P_2019_2166
Bifogad fil: SMA Uppdatering MGN 191212F
SMA Brev nämndsledamöter 2020-10-16
Ordererkännande

Bilaga § 345a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-10-22
Ärende 36 - Utredning om olovlig fasadändring på fastigheten Asker 3.
SBN-2019-891
Enligt underlaget till nämnden är fönstren bytta till ett utseende som överensstämmer med husets
ursprungliga spröjsade fönster enligt ritningar. De nya moderna fönstren har betydligt bättre
bullerdämpning för de boende och sparar dessutom energi. Färgen på de nya fönstren
överensstämmer enligt handlingarna inte med den gamla blekta färgen, men så är det med
fönsterfärg att den bleks över tid. Ytterst anmärkningsvärt att kräva att fönstren skall målas med
blekt fönsterfärg! Den nya färgen uppges i handlingarna vara samma som de gamla fönstren var
målade i som nymålade och således stämmer färgen nu bättre med husets tänkta utseende.

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

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlströmer(M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 345b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Ärende:36: SBN-2019-891

Utredning om olovlig fasadändring (fönster, balkonger och puts)
inom fastigheten ASKER 3
Vi Sverigedemokrater har inte samma åsikt som Stadsbyggnadsnämnden, vad gäller
renoveringen av fasad, fönster m.m. på fastigheten Asker 3 Mariedalsvägen 11.
I vårt tycke har denna renovering utförts pietetsfullt med ett vackert resultat. Fastighetens utseende när den byggdes på 1930talet, har vi inte kunnat beskåda, men senare eventuella foton har ingen större relevans. Tidens tand har alltid sin gång och
huset är byggt för att vara bostadshus. Nämndens krav innebär att det inte får finnas
modernare material vid renovering, trots dessa materials betydligt bättre hållbarhet
och isoleringsförmåga. Vi undrar vad nuvarande hyresgäster anser om dessa krav.
Det är ju trots allt de som får leva med resultatet, men de räknas förmodligen inte
som relevanta i sammanhanget.
Därför anser vi att det är komplett vansinne tvinga fram ett byte av fönster. Dessa
nyinstallerade fönster är i lekmans ögon både snygga och funktionella. Från gatunivå
ser man inte att dessa fönster är utvändigt aluminiumklädda, däremot hade man
kunnat se om det vore gamla flagnande dito.
Vi hade hoppats att nämnden skulle tänka till och fatta ett annat beslut.
Då vårt yrkande inte fick bifall reserverar vi oss i ärendet.

__________________
Anders Olin (SD)

____________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

__________________
Stefan Claesson (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

