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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-10 kl. 09:00-13:15

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt via Teams

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande) §§379-409, §§411-422
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Mårten Espmarker (MP) §§379-399, §§401-422
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M) §§379-421
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§379-404
Åsa Ahnfeldt (SD) §§379-410, §§412-422
Jonas Michanek (S) ersätter Shaip Morina (S)
Jens Kindt (MP) §400 ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv
Susanne Ydstedt (M) §422 ersätter Per Göran Wiberg (M) pga jäv
Bengt Svensson (C) §410 ersätter Martin Molin (C) (2:e vice ordförande) pga
jäv
Bo Stefan Claesson (SD) §§405-422 ersätter Anders Olin (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD) §411 ersätter Åsa Ahnfeldt (SD) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP) §§379-399, §§401-422
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M) §§379-421
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C) §§379-409, §§411-422
Bo Stefan Claesson (SD) §§379-404
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD) §§379-410, §§412-422

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)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 410
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Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Simon Chrisander (kommunalråd) §379
Anna Tullberg (HR-chef)
Anna Westberg (stadsjurist)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Johanna Perlau (enhetschef)
Julia Töringe (enhetschef)
Kaj Mårtensson Svensson (kommunikatör) §379
Pontus Alexandersson (bygglovsarkitekt)
Helena Denvall (trafikplanerare)
Stephanie Morgan (teknisk assistent)
Aron Wetterlund (planarkitekt) §403
Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 410

Justeringen

2020-12-17

Protokollet omfattar

§§379-422
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ÄRENDELISTA
§379
§380
§381
§382
§383
§384
§385
§386
§387
§388
§389
§390
§391
§392
§393
§394
§395
§396
§397
§398
§399
§400
§401
§402
§403
§404
§405
§406
§407
§408
§409

Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämnden
Anmälan om beslut, domar och laga kraft
Information om rutiner för barnrättsintegrering på stadsbyggnadskontoret
Information om den kommuntäckande översiktsplanen
Information om nämndsinitiativet En levande och robust stadsmiljö
Information om nämndsinitiativet Ett hållbart byggande
Information om detaljplanen för fastigheten Bennet 2 m.fl. i Törnrosen och
Örtagården i Malmö (Dp 5655, Culture Casbah)
Utredning angående fasadändringar samt uppförande av tillbyggnader och
nybyggnad på fastigheten KAROLINA 11
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster, STK-2020-819
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Gunilla Ryd (V) om
bogemenskaper, STK-2020-1089
Remiss från kommunstyrelsen - Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning, STK-2019-284
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport 2020:18 ändrade
kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna, STK-2020-1378
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och kontaktpunkt för att
främja produktionen av förnybar energi, STK-2020-1372
Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag
(SOU 2020:47), STK-2020-1319
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning
Nämndsinitiativ - ändring av delegationsordningen gällande stora bygglov
Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad
Begäran om uppdrag att ta fram riktlinjer för höga hus
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö (Dp 5625)
Detaljplan för fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn i Malmö (Dp 5583)
Ändring av detaljplan för fastigheten Borgvik 5 i Östra Skrävlinge i Malmö
(ÄDp 5648)
Ändring av detaljplan för fastigheten Hamnen 21:138 (Torrdockan 7) i Västra
Hamnen i Malmö (ÄDp 5717)
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö
(Dp 5621)
Detaljplan för fastigheterna Lockarp 31:1 m.fl. i Lockarp i Malmö (Dp 5644)
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m .fl. söder om Ärtholmsvägen i
Holma i Malmö (Dp 5708)
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 m.fl. i Kalkbrottet i Malmö
(Dp 5726)
Detaljplan för del av fastigheterna Oxie 18:3 och Oxie 1:5 i Kristineberg i Malmö
(Dp 5737)
Ändring av detaljplan för fastigheten Triton 6 i Västra Hamnen i Malmö (ÄDp
5736)
Ändring av detaljplan för fastigheten Sjölejonet 3 i Sibbarp i Malmö (ÄDp 5738)
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§410
§411
§412
§413
§414
§415
§416
§417
§418
§419
§420
§421
§422

Ändring av detaljplan för fastigheten Österport 7 i Gamla staden i Malmö (ÄDp
5668)
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar, samt anordnande av upplag
inom fastigheterna DADELN 25 samt INNERSTADEN 4:3
Ändrad verksamhet, fasadändring (insättning av skjutdörrsparti) samt nybyggnad
av miljöhus och plank inom fastigheten LIMHAMN 156:106
Fasadändring på kontorsbyggnad och grindstuga samt 2 nya skyltar och 3 flaggor
(Optimera) inom fastigheten BREDABLICK 4
Förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten HUSIE
172:106
Rivning av fritidshus inom fastigheten BUNKEFLOSTRAND 28:94
Utredning om nybyggnad av hunddagis utan startbesked inom fastigheten
KAJAN 33
Utredning om inredande av ytterligare bostad utan startbesked inom fastigheten
TUSENSKÖNAN 1
Utredning angående väsentlig ändring av ventilation utan föregående anmälan
och startbesked inom fastigheten VALET 1
Utredning om ventilationsanordning som avviker från bygglov samt
ibruktagande av anordningen inom fastigheten HUNDEN 11
Utredning om väsentlig ändring av anordningar för ventilation (flytt av kök i
lägenhet) inom fastigheten KATRINETORP 2
Utredning om väsentlig ändring av anläggning för ventilation inom fastigheten
TRUMMAN 1
Utredning om plank och förråd inom fastigheten HJORTSVAMPEN 14
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§

379

Genomgång och föredragning av ärenden

Sammanfattning

Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv på ärende 23 (§ 400).
Martin Molin (C) anmäler jäv på ärende 33 (§ 410).
Åsa Ahnfeldt (SD) anmäler jäv på ärende 34 (§ 411).
Göran Wiberg (M) anmäler jäv på ärende 45 (§ 422).
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§

380

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-1252
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag







Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt
Anställningsavtal 2020-10-30--2020-11-01
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§

381

Anmälan av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämnden

SBN-2019-1200
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-1210.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från tekniska nämnden - § 357 Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö,
TN-2020-2618, SBN-2020-1037
2. Beslut från fritidsnämnden - § 155 Namn på sporthall på stadionområdet, FRI2020-2171, SBN-2020-1064
3. Beslut från kommunfullmäktige - § 222 Delårsrapport 2020 Malmö stad, STK2020-93, SBN-2020-1084
4. Förvaltningsremiss samt yttrande - Kompletterande remiss gällande anmälan om
miljöfarlig verksamhet på Husie 172_299, MN-2018-9133, SBN-2019-727
5. Beslut från kommunfullmäktige - § 223 Tidplan för budget och uppföljning år
2021, STK-2020-1076, SBN-2020-1127
6. Information om uppräkning av arvoden 2021
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§

382

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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§

383

Information om rutiner för barnrättsintegrering på
stadsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

384

Information om den kommuntäckande översiktsplanen

Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

385

Information om nämndsinitiativet En levande och robust
stadsmiljö

SBN-2020-487
Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

386

Information om nämndsinitiativet Ett hållbart byggande

SBN-2020-642
Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

387

Information om detaljplanen för fastigheten Bennet 2 m.fl. i
Törnrosen och Örtagården i Malmö (Dp 5655, Culture Casbah)

SBN-2019-563
Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§

388

Utredning angående fasadändringar samt uppförande av
tillbyggnader och nybyggnad på fastigheten KAROLINA 11

SBN-2019-1102
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 14 november 2019, § 333, att påföra
byggsanktionsavgift för åtgärder som vidtagits utan erforderligt lov och startbesked. Avgiften
avsåg 3 824 kr och 5 033 kr för tillbyggnader av en komplementbyggnad samt 11 625 kr för
fasadändring. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen och vidare till mark- och
miljödomstolen som förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 2492 - 20.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i mål P 2492-20 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 388a.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Utredning gällande fastighet Karolina 11
Föreläggande - skriftligt svar till domstolen senast den 24 november 2020, mål nr P
2492-20

Bilaga § 388a
15

Särskilt
yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-12
Ärende 1 – Utredning angående fasadändring samt uppförande
av tillbyggnader och nybyggnad på fastigheten KAROLINA 11
SBN-2019-1102
I detta ärende behandlar vi ett överklagande kring ett tillsynsärende för ett
bostadshus. Moderaterna och Centerpartiet har ingen invändning mot yttrandet i sig,
men vill understryka att vi tycker det är beklagligt att denna form av ärenden dyker
upp.
Det är så klart upp till varje enskild person att försäkra sig om att man har alla
nödvändiga tillstånd innan man påbörjar ett bygge. Samtidigt vet vi att många
upplever stadsbyggnadskontorets processer som allt för krånliga och byråkratiska.
Vi, och antagligen många Malmöbor, ser fram emot att det budgetuppdrag för 2021
som innebär att stadsbyggnadskontoret ska bli en mer serviceinriktad organisation
ska förverkligas
Malmö 2020-12-16
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Mats Brogren (M)
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§

389

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Magnus Olsson
(SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster, STK-2020-819

SBN-2020-591
Sammanfattning

Den som inte behärskar svenska enligt 13 § förvaltningslagen (2017:900) har rätt till tolkning
och översättning i den mån det behövs för att den enskilde ska ha möjlighet att ta till vara sin
rätt. Det anses självklart att det allmänna i de fallen ska stå för tolk- och
översättningskostnaderna (jfr prop. 2016/17:180, s. 86). I ärenden som innefattar flera
enskilda parter skulle bristande tolkning eller översättning kunna gå ut över enskilda. Malmö
stad har anslutit sig till det finska förvaltningsområdet enligt lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk genom vilket vi förbinder oss att kommunicera på finska med finska
medborgare.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Mårten Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V)
yrkar bifall till Sofia Hedéns yrkande.
Anders Olin (SD) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
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 Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 389a.
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 att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Motion om att avgiftsbelägga tolktjänster
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster

Bilaga § 389a
18

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-12-10
Ärende: 12 – Motion – Avgiftsbelägga tolktjänster
SBN-2020-591
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att avgiftsbelägga tolktjänster i
Malmö kommuns verksamheter. Det har på senare tid kommit upp att kostnader för
tolktjänster i Sverige skenat och frågan uppstår också hur länge man ska ha rätt till
gratis tolk när man har permanent uppehållstillstånd eller har blivit svensk
medborgare. Huvudregeln borde vara att ifall man är permanent boende i Sverige att
man också ska lära sig språket. Moderaterna delar en del av motionärens intensioner
men anser att frågan inte kan beslutas av de politiska instanser i kommunen då det
krävs en lagändring för att man på kommunal nivå skulle kunna ta ett beslut om att
införa avgifter för tolktjänster.
Malmö den 15 december 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)
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§

390

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Gunilla Ryd (V) om
bogemenskaper, STK-2020-1089

SBN-2020-756
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade motion som
inkommit till kommunfullmäktige från Gunilla Ryd (V). I motionen framförs yrkande att
kommunfullmäktige ska besluta att Malmö stad satsar resurser för att ge stöd och råd till
malmöbor som vill bygga egna alternativ, samt att mark avsätts för byggandet av
hyreskooperativ som ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats och i övrigt ska anse motionen
besvarad.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mårten Espmarker (MP), Martin Molin (C), Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Mats
Brogren (M) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första
att-sats och i övrigt ska anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats och i övrigt ska
anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
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 mot bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Motion om bogemenskaper
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Motion om bogemenskaper
Remiss - Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper, STK-2020-1089
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§

391

Remiss från kommunstyrelsen - Riktlinjer och omorganisering
gällande IT, digitalisering och systemförvaltning, STK-2019-284

SBN-2020-958
Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om Det digitala Malmö (STK-2016-415)
fick kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer för IT, digital infrastruktur och
digitalisering. Stadskontoret har arbetat fram ett förslag gällande styrning, finansiering och
organisering av kommungemensam IT, digitalisering och systemförvaltning i Malmö stad
som nu är på remiss.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Rapport utredning IT o systemförvaltning ver 1.1
Det digitala Malmö
Basleveranser
Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
IT-strategi 2007
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§

392

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport
2020:18 ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i
byggreglerna, STK-2020-1378

SBN-2020-988
Sammanfattning

Boverket fick i april 2020 i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av ändrade
kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon vid ny- och ombyggnad.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med redaktionell ändring på sid 3 yttrande enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Yrkanden

Jonas Michanek (S) yrkar att meningen ”Samtidigt framgår det också i rapporten att laddinfrastruktur
utnyttjas av personer med goda inkomster, och att män i större utsträckning kommer att efterfråga laddfordon
än kvinnor." på sid 3 i dokumentet Förslag till yttrande ändras till "Samtidigt framgår det i
rapporten att laddinfrastruktur idag utnyttjas av personer med goda inkomster, och att män idag i större
utsträckning efterfrågar laddfordon.”
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Konsekvenser av ändrade kravnivåer på
laddinfrastruktur
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Konsekvenser av ändrade kravnivåer på
laddinfrastruktur
Rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
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§

393

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och
kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi,
STK-2020-1372

SBN-2020-995
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått en promemoria från Infrastrukturdepartementet,
Energienheten, ”Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktion av förnybar energi”
från kommunstyrelsen för yttrande. I förslaget föreslås en ny sektorsövergripande lag och
förordning som ska främja en snabbare och effektivare uppstartsprocess av anläggningar som
producerar energi från förnyelsebara källor. Lagförslagen omfattar krav på tidsfrister för
prövningar enligt flera lagstiftningar vad gäller anläggningar för elproduktion, samt införandet
av en nationell kontaktpunkt där aktörer ska kunna få samlad information, rådgivning och
vägledning om alla former av förnyelsebar energi.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja
produktionen av förnybar energi
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja
produktionen av förnybar energi
Promemoria - Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar
energi
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§

394

Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47), STK-2020-1319

SBN-2020-989
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra
en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39).
Lagförslaget kommer att påverka socialtjänsten och stadsbyggnadsnämnden genom kapitel 9,
Samhällsplanering, vilket anger att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv utifrån
utökad planeringsskyldighet. Stadsbyggnadsnämnden berörs främst av betänkandets förslag
om ändring i PBL med syftet att stärka socialtjänstens roll i samhällsplaneringen.
Beslut

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 394a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Ny socialtjänstlag
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Ny socialtjänstlag
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 1
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 2

Bilaga § 394a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-12-10
Ärende: 17 – Remiss - En hållbar socialtjänst
SBN-2020-989
Stadsbyggnadsnämnden har fått förslag till Hållbar socialtjänst - En hållbar
socialtjänstlag (SOU 2020:47) för yttrande. Lagförslaget kommer att påverka
socialtjänsten och stadsbyggnadsnämnden, genom 9 kap Samhällsplanering, vilket
anger att socialnämnden ska ha ett förebyggande perspektiv utifrån utökad
planeringsskyldighet. Stadsbyggnadsnämnden berörs främst av betänkandets förslag
om ändring i PBL med syftet att stärka socialtjänstens roll i samhällsplaneringen.
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget.
Moderaterna och Centerpartiet vill belysa att om ytterligare krav och aspekter ska
beaktas vid framtagande av översiktsplan kan det i slutänden leda till ökade
kostnader för att bygga nya bostäder, vilket är helt i motsatt riktning till målet att
bygga billigare bostäder. Det kan också innebära att byggherrarna i än mindre grad
än idag själva får bestämma vad de vill bygga. Det är också otydligt vem som
bestämmer om parterna inte är överens, det finns också andra otydligheter i förslaget
som är problematiska vid implementering av ny lagstiftning.
Malmö den 14 december 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

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

395

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning

SBN-2020-1000
Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
I ärendet föreslår stadsbyggnadskontoret att nämnden förändrar delegationen för att kunna
fatta beslut om att ge bygglov för större projekt. Vidare föreslås vissa ändringar av
delegationsordningen till följd av ändrad lagstiftning med mera.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att ändra delegationsordningen i enlighet med
stadsbyggnadskontoret förslag.
Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Ändring av stadsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning
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§

396

Nämndsinitiativ - ändring av delegationsordningen gällande
stora bygglov

SBN-2020-1157
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden anser nämndsinitiativet vara besvarat.
Beslutsunderlag



Nämndsinitiativ SBN - stora bygglov
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§

397

Råd och riktlinjer för inredning av vind till bostad

SBN-2020-1015
Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Stadsbyggnadskontoret har sett över och reviderat stadsbyggnadsnämndens Råd och riktlinjer
för inredning av vind till bostad. Dokumentet är en ombearbetning av tidigare riktlinjer
antagna av stadsbyggnadsnämnden 2007, 2013 och 2016 och ersätter också dessa versioner.
Föreslagna råd och riktlinjer underlättar för de som vill omvandla vindar till bostäder samt
utgör ett underlag för handläggning av bygglov och detaljplaner. Föreslagna råd och riktlinjer
syftar till att både inspirera och kommunicera stadens ambitioner och förväntningar på ett
begripligt sätt till medborgare, byggherre och arkitekt. På längre sikt är målet att säkra en god
bebyggd miljö samt att skapa nya bostäder på vind med god kvalitet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till stadsbyggnadskontoret som får i
uppdrag att omvärldsspana och ha en dialog med marknaden.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till stadsbyggnadskontoret för att
förvaltningen ska få i uppdrag att omvärldsspana och ha en dialog med marknaden.
Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mårten Espmarker (MP) Mikael
Andersson (V) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till Sofia Hedéns återremissyrkande.
Beslutsgång

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




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 råd och riktlinjer för inredning av vind till
bostad
Vindsinredning råd och riktlinjer SBN 2020-12-10
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§

398

Begäran om uppdrag att ta fram riktlinjer för höga hus

SBN-2020-1059
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret föreslås få i uppdrag att vidareutveckla översiktsplanens inriktning
och strategier avseende höga hus. Arbetet föreslås resultera i riktlinjer. Syftet är att tydliggöra
stadsbyggnadsnämndens syn på hur Malmö stad kan arbeta med höga hus för att på bästa sätt
skapa värden och kvaliteter för Malmö och den specifika platsen, och på så sätt även bidra till
den strategiska stadsutvecklingen. Syftet är vidare att bidra till ökad förutsägbarhet för
malmöborna och de fastighetsägare och byggherrar som verkar i Malmö. Riktlinjerna ska
underlätta stadsbyggnadsnämndens och stadsbyggnadskontorets arbete med översiktlig
planering, planprogram och detaljplaner.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer i syfte att
tydliggöra var i Malmö höga hus är särskilt lämpliga att pröva och på vilket sätt.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Riktlinjer höga hus
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§

399

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra
hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö (Dp 5625)

SBN-2018-1046
Sammanfattning

Godkännande.
Detaljplanen möjliggör uppförandet av hamnknutna verksamheter, logistikföretag och
verksamhetskopplad service inom området, som en del av en fortsatt utbyggnad av Malmö
industrial park. Detaljplanen ska också möjliggöra etablering av vindkraft inom området. Ett
naturområde möjliggörs i planområdets nordöstra hörn.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande.
Yrkanden

Martin Molin (C), Mats Brogren (M) och Anders Olin (SD) yrkar att planbestämmelsen om
att möjliggöra för vindkraft stryks, för att kunna utnyttja marken bättre.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén 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), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 399a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 399b.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5625 godkännande
Dp 5625 Utlåtande efter granskning
Dp 5625 Planbeskrivning godkännande
Dp 5625 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5625 Plankarta godkännande
Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande
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PP 4792 Norra Hamnen Logistikcentrum(1977159)
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-11-29
SBN 191017 §274a SD särskilt yttrande
SBN 191017 §274b M o C särskilt yttrande
SBN 200527 §166a särskilt yttrande M o C
SBN 200527 §166b särskilt yttrande SD

Bilaga § 399a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-12-10
Ärende: 22 – Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164
SBN-2018-1046
Moderaterna och centern reserverar oss mot godkännande av Dp 5625 avseende I
detta ärende behandlar vi en detaljplan för ett nytt industriområde i Norra Hamnen
Moderaterna och Centerpartiet har ifrågasatt det utdaterade underlag från 2006 som
planen bygger på. Inte minst ifrågasätter vi förslaget om att etablera vindkraftverk,
vilka kommer att kräva skyddsavstånd som tar yta från möjlig bebyggelse. För att
undvika exploatering på åkermark är det viktigt att alla områden planeras utefter sin
fulla potential, även industriområden som kan bidra med viktiga arbetstillfällen.
Regleringen av de föreslagna vindkraftverken med avseende på höjder och storlekar
har dessutom inte hängt med i den teknikutveckling som skett kring vindkraftverk, vilket även Miljönämnden skriver i sitt yttrande.
Stora, effektiva vindkraftverk bör med fördel byggas till havs eller i åkerlandskapet utanför yttre ringvägen. De föreslagna vindkraftverken i denna plan kommer i bästa fall
bli en symbolisk handling, i sämsta fall innebära att exploaterbara ytor för potentiella
arbetsplatser uteblir. Av den anledningen valde vi att vindkraftverken skulle strykas
från planen.
Då vårt yttrande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet
Malmö den 14 december 2020
Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

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

Bilaga §399b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-12-10
Ärendenummer: SBN 2018-1046.

Ärendet gäller detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164. Detaljplanen möjliggör
hamnknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad service inom området
samtidigt ska planen möjliggöra etablering av vindkraft inom området.
Sverigedemokraterna har sedan starten varit negativ till etablering av vindkraft i området
och har en åsikt att Sverige ska främst satsa på kärnkraft.
Den senast tiden har även frågor kring vindkraftparkers miljöpåverkan efter sitt bäst före
datum passerat. Det blir en avsevärd påverkan på stadsbilden samtidigt som det finns stora
risker med dessa vindkraftverk där ett antal olyckor med nedfallande blad som kunnat få
oanade konsekvenser.
Vi Sverigedemokrater yrkande avslag i ärendet, då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi
oss i ärendet.

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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§

400

Detaljplan för fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn i Malmö (Dp
5583)

SBN-2017-714
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 25 nya bostäder i olika boendeformer, samt
skydda den äldre byggnaden Villa Vångas kulturhistoriska värden.
Mårten Espmarker anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

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

Anders Olin (SD) yrkar avslag på förslaget till detaljplan.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Darko Simic (M), Jens Kindt (MP)
och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till förslaget om detaljplan.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar
förslaget till detaljplan för Sånekulla 55 Dp 5583.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 400a.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5583 Antagande
Dp 5583 Utlåtande efter granskning
Dp 5583 Planbeskrivning antagande
Dp 5583 Samrådsredogörelse
Dp 5583 Plankarta antagande
Namninsamling mot antagande av detaljplan Dp 5583 Sånekulla 55

Bilaga § 400a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende:23: SBN-2017-714

Detaljplan för fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn i Malmö (Dp 5583)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 25 nya bostäder i olika boendeformer samt
skydda den äldre byggnaden Villa Vångas kulturhistoriska värden.
Att Villa Vånga beläggs med rivningsförbud och byggs om till lägenheter har vi Sverigedemokrater inget emot, så länge det sker med restriktioner av Malmö museer för att bevara värdefull arkitektonisk historia i byggnaden. Bevarandet av husets exteriör samt
trädgård är också av stor vikt för byggnadens kulturhistoria.
Detta område har en historia som bör bibehållas för hela Malmö, inte bara för de berörda
boende som till stor del motsäger sig förtätningen av fastigheten Sånekulla 55. Levnadsmiljön för grannar till Villa Vånga påverkas negativt av nybyggnationen bland annat genom mindre växtlighet och mera hårdgjorda ytor.
Den kulturellt historiska byggnaden Villa Vånga med för sin tid traditionellt stora parkliknande trädgård bör bevaras utan exploatering och förtätning. Vi menar att man inte skyddar den äldre byggnaden Villa Vångas kulturhistoriska värden genom att förtäta fastigheten med radhus.
Då området redan har en omväxlande karaktär av en hel del modernare radhus och villor
anser vi Sverigedemokrater att denna anrika byggnad från 1909 med trädgård bör bevaras och skyddas från exploatering. Den hårt trafikerade Köpenhamnsvägen kommer
också att belastas ännu mer av denna förtätning vilket inte gagnar någon.
Vi Sverigedemokrater yrkade på avslag i ärendet av förtätningen av fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn, Villa Vånga, Köpenhamnsvägen i Malmö.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss i hela ärendet
__________________
Anders Olin (SD)

____________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

__________________
Stefan Claesson (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)
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§

401

Ändring av detaljplan för fastigheten Borgvik 5 i Östra
Skrävlinge i Malmö (ÄDp 5648)

SBN-2019-165
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjligheten att ta bort
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Borgvik 5 för att möjliggöra en delning av
fastigheten.
Beslut

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

Enligt sändlista i samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 ÄDp 5648 Antagande
ÄDp 5648 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5648 Samrådsredogörelse antagande
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§

402

Ändring av detaljplan för fastigheten Hamnen 21:138
(Torrdockan 7) i Västra Hamnen i Malmö (ÄDp 5717)

SBN-2020-328
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra så att en liten yta inom allmän platsmark torg får ny egenskapsbestämmelse. Egenskapsbestämmelsen reglerar att byggnadsdelar från
byggnaden på Torrdockan 7 får sticka ut över allmän platsmark.
Beslut

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

Enligt sändlista i utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 ÄDp 5717 antagande
ÄDp 5717 Utlåtande efter granskning
ÄDp 5717 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5717 Samrådsredogörelse
ÄDp 5717 Plankarta antagande
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§

403

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i
Limhamn i Malmö (Dp 5621)

SBN-2018-479
Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse och att säkerställa
allmänhetens tillgång till kalkbrottets kant.
Beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det vidare arbetet med
detaljplanen, med utgångspunkt i de totalt 4 000 bostäder som planeras för i
Elinelund, närmare utreda vilken typ av och mängd service som är rimlig i området och sedan
säkerställa att lokaler för dessa inryms på plankartan.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
4. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka planförslaget till
kommunstyrelsen för kännedom.
Yrkanden

Darko Simic (M) och Anders Olin (SD) yrkar avslag på samrådsförslaget.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i det vidare arbetet
med detaljplanen, med utgångspunkt i de totalt 4 000 bostäder som planeras för i
Elinelund, närmare utreda vilken typ av och mängd service som är rimlig i området och sedan
säkerställa att lokaler för dessa inryms på plankartan.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall på Mårten Espmarkers (MP)
tilläggsyrkande.
Martin Molin (C) yrkar i första hand att planen ska återremitteras i syfte att öka
exploateringen och tillföra fler funktioner än bostäder, med målsättning att minst 20% av
BTA ska vara avsett för annat än bostäder och parkering. I andra hand yrkar Martin Molin
(C) bifall till Mårtens Espmarkers (MP) tilläggsyrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Martin Molins (C) yrkande om återremiss.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molins (C) yrkande om återremiss.
Mikael Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att arbetas om med målet att
elevantalet per enhet skulle begränsas till 500 elever.
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Martin Molin (C) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer först proposition på Mikael Anderssons
(V) återremissyrkande och finner att nämnden har beslutat att avgöra ärendet idag.
Sedan ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) återremissyrkande och finner att
nämnden har beslutat att avgöra ärendet idag.
Efter detta ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) tilläggsyrkande och
finner att nämnden har bifallit detta.
Avslutningsvis ställer ordförande Sofia Hedén proposition på förvaltningens förslag med
tillägget att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i det vidare arbetet med
detaljplanen, med utgångspunkt i de totalt 4 000 bostäder som planeras för i
Elinelund, närmare utreda vilken typ av och mängd service som är rimlig i området och sedan
säkerställa att lokaler för dessa inryms på plankartan mot Anders Olins (SD) yrkande om
avslag på samrådsförslaget och finner att nämnden har bifallit samrådsförslaget med av
Mårten Espmarker (MP) föreslaget tillägg.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar in en reservation, bilaga §
403a.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en reservation, bilaga § 403b.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 403c.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 403d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5621 samråd
Dp 5621 Planbeskrivning samråd
Dp 5621 Plankarta samråd
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-11-29
Särskilt yttrande från Liberalerna 2018-11-29

Bilaga § 403a
40

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende 26 – Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384
m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5621)
SBN-2018-479

I detta ärende behandlar vi en större detaljplan för den tredje etappen av Elinelund
Denna plan innehåller närmare 2000 bostäder. Trots det planerar man för sparsamt
med service, och hänvisar till existerande handelsområden i Limhamn och Hyllie.
Denna typ av planering, med stora bostadsområden i stadens utkant med liten eller
ingen service har föranlett den trafiksituation vi nu ser på t.ex Annetorpsvägen.
Man får den stad man bygger, och Centerparitet vill ha en blandad stad, där t.ex
mataffär, gym, arbetsplatser, restauranger, kollektivtrafik och vårdcentral finns i
grannskapet.
FNs program för hållbar stadsbyggnad menar att minst 40% av en hållbar stadsdel bör
utgöras av annat än bostäder. Att vi då yrkade på att planen skulle kompletteras med
verksamheter för att uppnå en kvot om minst 20% bör anses rimligt. Tyvärr ansåg
majoriteten inte det.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-12-14
Martin Molin (C)
2e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-12-10
Ärende: 26 – DP 5621 - Limhamn 150:384 m.fl.
SBN-2018-479
Trafik- och parkeringssituationen på Limhamn har de senaste åren försämrats kraftigt
till följd av ny exploatering, bland annat kring kalkbrottet och vid Limhamns Sjöstad.
Denna utveckling tycks inte ha bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med
samarbetspartier, som nu lägger förslag om att förtäta ytterligare, utan att kunna
presentera hur vare sig trafikfrågan, där den ökade trafiken dagligen leder till långa
köer på Annetorpsvägen, eller parkeringssituationen ska lösas.
Moderaterna har i andra planärenden i området yrkat på tillägg i det fortsatta arbetet
med planen, i syfte att säkerställa att trafiksituationen på Annetorpsvägen 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, vilket framförallt lett till nämnda
köbildning på Annetorpsvägen. För att åstadkomma ett transportsystem som funkar i
hela Malmö, även när vi växt till en halvmiljonstad, krävs nu kraftfullare åtgärder.
Från Moderaternas sida vill vi se betydligt kraftfullare åtgärder för att säkerställa god
framkomlighet för samtliga trafikslag så att de pendlare, näringslivstransporter,
bussar och räddningstjänstfordon som måste köra i området kommer fram.
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
kalkbrott fram till dess att trafiksituationen i området utreds och man har en plan för
att minska bilköerna på Annetorpsvägen.
Vi reserverar oss till förmån för avslag på ärendet.
Malmö den 15 december 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende:26: SBN-2018-479

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö
(Dp5621)

Syftet med detaljplanen är att möjligöra för blandad stadsbebyggelse omfattande ca
2000 bostäder, varav ca 350 i småhus.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag till detaljplanen, då vi anser att denna kommer
kraftigt förvärra trafiksituationen på den avsmalnade Annetorpsleden och även på
Blåsebergavägen. Därför ser vi det som ohållbart att bygga ytterligare bostäder utan
någon hållbar trafiklösning.
De planerade bostäderna kommer dessutom ljudmässigt, kunna påverkas både av
motorvägen och tågen till och från Danmark.
Byggnader är även tänkt att uppföras i nära anslutning till det pittoreska koloniområdet, vilket ur många malmöbors synpunkt är en välbehövlig oas för rekreation.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss i hela ärendet

__________________
Anders Olin (SD)

____________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
__________________
Stefan Claesson (SD)

__________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 403d
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Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende: Detaljplan för fel av fastigheten 150:384 m.fl. i Limhamn i Malmö (DP 5621)
SBN-2018-479

Planera för små och trygga skolor
Denna detaljplan omfattar ett stort område på södra och östra sidan av Kalkbrottet. Planen känns
väl genomarbetad och presenterar en boendemiljö som vi tror blir trivsam att bo i. Det finns dock
en del av planen som vi inte kan ställa oss bakom. Grundskolan planeras för 650 elever och på
samma tomt planeras för en förskola för 120 barn, totalt 770 barn på ett och samma ställe.
Vänsterpartiet har en målsättning att inga av våra nybyggda skolor ska planeras för fler än 500
elever, vi anser att mindre enheter skapar en bättre skolmiljö för våra barn inte minst avseende
trygghet. Området som detaljplanen omfattar är stort och beräknas bland annat inrymma ca 2 000
bostäder. Fanns viljan skulle det inte vara några problem att inrymma 2 enheter med färre barn
alternativt en enhet för 500 elever, allt beroende på behovet av nya skolplatser i området.
Vi yrkade på att detaljplanen skulle återremitteras för att arbetas om med målet att elevantalet per
enhet skulle begränsas till 500 elever.
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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404

Detaljplan för fastigheterna Lockarp 31:1 m.fl. i Lockarp i Malmö
(Dp 5644)

SBN-2019-114
Sammanfattning

Samråd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en bussdepå med ytor för uppställning,
tankning, laddning och underhåll av bussar i anslutning till trafikplats Lockarp. Detaljplanen
möjliggör de byggnader och installationer som krävs för verksamheten och de skyddsåtgärder
som krävs för att kringliggande bebyggelse och infrastruktur inte ska utsättas för oacceptabel
störning.
Beslut

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mikael Andersson (V) yrkar avslag på
samrådsförslaget.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till samrådsförslaget.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har bifallit
samrådsförslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 404a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om avslag.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5644 samråd
Dp 5644 Planbeskrivning samråd
Dp 5644 Plankarta samråd

Bilaga § 404a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende Detaljplan för fastigheterna Lockarp 31:1 m.fl i Malmö
(Dp 5644)
SBN-2019-114

I detta ärende behandlar vi en detaljplan för en bussdepå på prima åkermark utanför
yttre ringvägen.

Åkermarken utanför Malmö tillhör Europas bästa, och exploatering på åkermark är något
vi bör vara restriktiva med, dels därför att marken är en ändlig resurs, men också eftersom
ett växande Malmö behöver spara ytor till framtiden.
Detta ärende rör exploatering av åkermark utanför yttre ringvägen. Åkermark bör bara tas
i anspråk om alternativ saknas eller viktiga samhällsintressen kräver det. Så är inte fallet
här utan det torde rimligen finnas flera likvärdiga eller bättre alternativ som är mer
centralt belägna . En övertygande motivering att alternativ saknas till denna exploatering
av åkermark finns inte redovisad i detta ärende. Genom den perifera placeringen av
denna förhållandevis stora arbetsplats förutsetts tydligen merparten av de anställda ta sig
arbetsplatsen med bil och cykel! En mer central placering inom något av Malmös
nuvarande industriområden vore mer naturlig.
Vi yrkade därför på ett avslag men vi fick inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en
reservation mot beslutet.

Malmö den 2020-12-14
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)
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405

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m .fl. söder om
Ärtholmsvägen i Holma i Malmö (Dp 5708)

SBN-2020-109
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tät, blandad och varierad bebyggelse med
bostäder, parkeringshus, en dagvattendamm och inslag av centrumverksamhet längs
Pildammsvägen och Ärtholmsvägen i norra Holma.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheterna Hyllie 165:61 och Motorklipparen 1 m.fl. (Dp 5708).
Yrkanden

Darko Simic (M) och Stefan Claesson (SD) yrkar avslag på planuppdraget.
Martin Molin (C) yrkar att planuppdraget kompletteras med en mening om att ny
exploatering ska bestå av en stor andel annat än bostäder, till exempel lokaler för kontor eller
handel.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molins (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar in en reservation, bilaga §
405a.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en reservation, bilaga § 405b.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 405c.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5708 Planuppdrag
Dp 5708 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 405a
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Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende 28 – Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl
söder om Ärtholmsvägen i Holma i Malmö (Dp 5708)
SBN-2020-109

I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för att bygga intill Pildammsvägen och
Holma
Centerpartiet stöttar tanken på att bygga utmed Pildammsvägen i syfte att skapa ett
stadsmässigt och levande stråk mellan centrum och Hyllie, där det tryggt går att röra
sig hela dygnet och där gång och cykel ges lika hög prioritet som bilen.
Vi anser dock att planen måste ta hänsyn till förutsättningarna i omgivningen, och
tydligare fokusera på att bryta segregationen genom att skapa ett attraktivt stråk.
Man får den stad man bygger, och om vi ska bygga en tät och blandad stad krävs att
vi förtätar smart. FNs program för hållbar stadsbyggnad menar att minst 40% av en
hållbar stadsdel bör utgöras av annat än bostäder. Därför yrkade vi att planen för
Holma skulle innehålla en stor andel av till exempel kontor, handel, icke störande
verksamheter och lokaler för utbildning. Genom att tillföra funktioner som genererar
folkliv på dagtid blir området levande en större del av dygnet, och skapar en trygg och
attraktiv stadsmiljö
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-12-14
Martin Molin (C)
2e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden

Bilaga § 405b
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Stadsbyggnadsnämnd 2020-12-10
Ärende: 28 – DP 5708 – Hyllie 165:61
SBN-2020-109
I detta ärende tar vi beslut om en viktig del av Holma och då är det viktigt att göra det
med omsorg.
När man nu hänsynslöst förtätar staden för att uppfylla mål för antal byggda bostäder
riskerar man att öka segregationen ytterligare i dessa områden som redan har stora
problem med integrationen.
Pildammsvägens avsmalnande ingår också i denna plan. Moderaterna anser som
även Liberalerna tidigare har tyckt att ett avsmalnande av Pildammsvägen kan få
förödande konsekvenser för trafikflödet, vilket i sin tur skulle kunna ge negativa
miljökonsekvenser då bilar blir tvingade att köra väldigt sakta eller till och med stå still
i köer.
I S+L styrets mål för Malmö säger man att stadsbyggnadsprocessen ska bidra till
ökad blandning och minskad segregation. Man bör då fråga sig om det är särskilt
genomtänkt att pressa in ännu flerbostadshus i detta område som redan är
dominerat av sådana. Om man ska förtäta den här typen av områden så borde målet
med det vara att minska segregationen genom att bygga småhus och andra mer
attraktiva bostadsrätter än att bara bygga hänsynslöst för att uppnå vissa mål med
antal byggda bostäder.
Vi reserverar oss till förmån för avslag på ärendet.
Malmö den 15 december 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende:28: SBN-2020-109

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165-61 m.fl. söder om Ärtholmsvägen i
Holma i Malmö (Dp 5708)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tät, blandad och varierad bebyggelse
med bostäder, parkeringshus, en dagvattendamm och inslag av centrumverksamhet
längs Pildammsvägen och Ärtholmsvägen i norra Holma.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag då det står tydligt uttryckt i planuppdraget, att
detta skall ske på bekostnad av befintliga grönytor mellan nuvarande bebyggelse och
Ärtholmsvägen och Pildammsvägen, samt även delar av nämnda vägar. Detta kallar
vi förtätning in absurdum.
Vi yrkade avslag till planuppdraget även med anledning, att ytterligare en av stadens
tillfartsleder på detta vis kommer försvinna, till stort men för den arbetande och pendlande befolkningen. Trafiksituationen är redan synnerligen ansträngd och borde inte
förvärras av trångsynt ideologiska skäl.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende

__________________
Stefan Claesson (SD)

Med instämmande av:

__________________
Karin Ramsay (SD)

____________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
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§

406

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 m.fl. i
Kalkbrottet i Malmö (Dp 5726)

SBN-2020-808
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse. Syftet är även att
bevara värdefulla natur- och kulturvärden och att säkerställa allmänhetens tillträde fram till
kalkbrottet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 m.fl. i Kalkbrottet i Malmö (Dp 5726).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att studera förutsättningarna
för att placera låg bebyggelse ut mot gatan.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att planuppdraget kompletteras med att
förvaltningen ska studera förutsättningarna för att placera låg bebyggelse ut mot gatan.
Mårten Espmarker (MP), Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Mikael Andersson
(V) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Darko Simics (M) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 406a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5726 planuppdrag
Dp 5726 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga § 406a
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Särskilt Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende: 29: SBN-2020-808

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 m.fl. i Kalkbrottet i Malmö
(Dp 5726)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse. Syftet är även
att bevara värdefull natur och kulturvärden samt att säkerställa allmänhetens tillträde
fram till kalkbrottet.
Vi Sverigedemokrater anser att denna fastighet lämpar sig väl för detta ändamål.
Vår enda invändningen mot detta kommande projekt är den redan bedrövliga trafiksituationen runt kalkbrottet med den avsmalnade Annetorpsleden.
Vår förhoppning är att de styrande partierna i Malmö skall inse att de boende kommer ha behov av att transportera sig till arbete, skolor, fritidsaktiviteter och affärer.
Allt kan inte ske på nätet eller i bostaden, vilket de styrande tycks tro.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)
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Detaljplan för del av fastigheterna Oxie 18:3 och Oxie 1:5 i
Kristineberg i Malmö (Dp 5737)

SBN-2020-897
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde för industri,
kontor och handel på delar av fastigheterna Oxie 18:3 och 1:5. Verksamhetsområdets
karaktär förväntas vara småskaligt och är beläget i direkt närhet till befintligt
verksamhetsområde i nordöstra Oxie.
Malmös befolkning ökar och det finns efterfrågan på verksamhetsfastigheter.
Översiktsplanen har pekat ut att detta område kan lämpa sig för verksamheter.
Planen kan innebära att det tillskapas ca 400 arbetsplatser. Projektet kan möjliggöra för fler
mindre aktörer att etablera sig i Malmö.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till stadsbyggnadskontoret som får i
uppdrag att ta fram underlag som på ett tydligt sätt redogör för behovet av etablering av
verksamhetsområdet.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att ärendet återemitteras till förvaltningen som får i uppdrag att ta fram
underlag som på ett tydligt sätt redogör för behovet av etablering av verksamhetsområdet.
Beslutsgång

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




G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5737 planuppdrag
Dp 5737 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

408

Ändring av detaljplan för fastigheten Triton 6 i Västra Hamnen i
Malmö (ÄDp 5736)

SBN-2020-913
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Triton 6 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Triton 6 i Västra Hamnen i Malmö (ÄDp 5736)
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 ÄDp 5736 planuppdrag
ÄDp 5736 Underlag till begäran om planuppdrag
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Ändring av detaljplan för fastigheten Sjölejonet 3 i Sibbarp i
Malmö (ÄDp 5738)

SBN-2020-984
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Sjölejonet 3 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Sjölejonet 3 i Sibbarp i Malmö (ÄDp 5738)
2. Beslut om samråd av detaljplaneändringen behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden utan
kan fattas av förvaltningen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 ÄDp 5738 Planuppdrag
Underlag till begäran om planuppdrag ÄDp 5738
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§

410

Ändring av detaljplan för fastigheten Österport 7 i Gamla staden
i Malmö (ÄDp 5668)

SBN-2019-929
Sammanfattning

Återkallande.
Stadsbyggnadsnämnden gav 2019-11-14 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
planarbete för att göra det möjligt att bygga på befintligt hus med en-två våningar samt att
ändra användningen till kontor. Den sökande har på grund av omvärldsläget meddelat att
man vill avsluta planarbetet. Därmed föreslås detaljplaneuppdraget återkallas.
Martin Molin (C) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för Österport 7 (ÄDp 5668).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 ÄDp 5668 Återkallande
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411

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar, samt
anordnande av upplag inom fastigheterna DADELN 25 samt
INNERSTADEN 4:3

SBN-2020-1116
Sammanfattning

Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar, samt anordnande av upplag
på fastigheterna DADELN 25 (BERTRANDSGATAN 3) samt INNERSTADEN 4:3
(ZENITHGATAN) i Malmö kommun. Byggplatsetableringen är avsedd för ombyggnaden av
kontorshotell till bostäder på fastigheten Dadeln 23. Bodar placeras inom fastigheten Dadeln
25, medan upplag av containrar placeras på Zenithgatan inom fastigheten Innerstaden 4:3.
Åtgärden innebär avvikelser från gällande plan, Pl 876, med avseende på placering av bodar
på byggfri mark samt anordnande av upplag på allmän platsmark avsedd för gata. Erinran har
inkommit från grannfastighet som i huvudsak framför erinran mot att etableringen innebär
att befintlig gatuparkering, och därmed boendeparkering, berörs. Kontoret bedömer att
föreslagen etablering är lämplig utifrån platsens förutsättningar, att åtgärden får anses vara
förväntad i centrala, tätbebyggda områden och att åtgärden inte kan anses vara av betydande
olägenhet för omgivningen.
Åsa Ahnfeldt (SD) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat 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
Ulf Larsson 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 Polismyndigheten för att använda en offentlig
plats inom detaljplanelagt område till något annat än vad som är tänkt enligt 3 kap. 1 och 2 §§
ordningslagen (1993:1617).
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Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 411a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Dadeln 25 samt Innerstaden 4:3
SBN 2020-004010 DADELN 25_bilaga

Bilaga § 411a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-12-10
Ärende: 34 – Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar,
samt anordnande av upplag inom fastigheterna DADELN 25 samt
INNERSTADEN 4:3
SBN-2020-1116
Ärendet avser ett tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar och upplag. Vi
har inga synpunkter i kärnfrågan, då byggjobb kräver sina bodar och sina upplag och
någonstans måste de stå. Men, enligt de boende i närheten kommer detta att
påverka deras möjligheter att hitta parkeringsplatser påverkas mycket negativt, vilket
de beskriver i ett yttrade. I detta yttrande föreslår de också några åtgärder som skulle
kunna förbättra deras situation under tiden som parkeringsplatserna är otillgängliga
för de boende.
Vi menar att flera av de föreslagna åtgärderna verkar konstruktiva och vettiga. Till
exempel vore det enkelt att slå ihop två boendeparkeringsområden under byggtiden
för att underlätta de boendes vardagspussel. Likaså att kunna skaka fram några fler
parkeringar på närliggande gator. Då detta sannolikt är en fråga för gatukontoret och
tekniska nämnden, vore det en enkel åtgärd för SBK att ta kontakt med
vederbörande för att se hur man tillsammans kan lösa problem för Malmöborna. Men
istället kan vi läsa att ”vad klagande har anfört föranleder ingen annan bedömning”.
Vi hade gärna sett en mer serviceinriktad inställning.

Malmö den 14 december 2020
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

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

412

Ändrad verksamhet, fasadändring (insättning av
skjutdörrsparti) samt nybyggnad av miljöhus och plank inom
fastigheten LIMHAMN 156:106

SBN-2020-1009
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för ändrad verksamhet, fasadändring (insättning av skjutdörrsparti)
samt nybyggnad av miljöhus och plank på fastigheten LIMHAMN 156:106
(STRANDGATAN 17A) i Malmö kommun. Bilparkering och cykelparkering anordnas inte
på den egna fastigheten. Krav på parkeringsplatser enligt 8 kap 9 § PBL är inte uppfyllt
genom parkeringsavtal och stadsbyggnadsnämnden föreslås avslå ansökan om bygglov. Det
finns fortfarande möjlighet att inkomma med redovisning av godtagbar parkeringslösning.
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande plan, PL 1462, då en del av verksamheten saknar
samhörigt med hamntrafik inom område avsett för hamn samt i vissa fall för småindustri och
handel samhörigt med hamntrafik. Den föreslagna verksamheten har viss koppling till det
planenliga hamnändamålet genom administration och uthyrning av båtplatser med tillhörande
service. Verksamheten bedöms som ett lämpligt komplement till användningen som bestämts
i planen och för de som nyttjar hamnen. Det är en mindre verksamhet som kan godtas i syfte
att få en mer levande stadsmiljö där befintlig bebyggelse används.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Övriga upplysningar
Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår.
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
Omar Malla 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.
De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten
innan verksamheten startas. Om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som
ny livsmedelsverksamhet. Vid ägarbyte gäller inte den tidigare ägarens registrering eller

60

godkännande. Dock finns det krav på att Livsmedelsverket godkänner vissa anläggningar där
animaliska livsmedel hanteras och som levereras till andra livsmedelsföretag.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Limhamn 156:106
SBN 2020-003537 Limhamn 156_106 Bilagor
Synpunkter på parkeringslösning Limhamn
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§

413

Fasadändring på kontorsbyggnad och grindstuga samt 2 nya
skyltar och 3 flaggor (Optimera) inom fastigheten BREDABLICK
4

SBN-2020-1114
Sammanfattning

Åtgärden innebär att fasader och tak på kontorsbyggnad och grindstuga på fastigheten
BREDABLICK 4 ändras. Förslaget innebär att träpanelen på kontorsbyggnaden ska bli
mörkgrå och ljusgrå, nya fibercementskivor i mörkgrått och ljusgrått samt nya takpannor i
mörkgrå betong. Grindstugans befintliga träpanel föreslås målas i ljusgrå och del av byggnad i
mörkgrå fibercementskivor. Taket föreslås i mörkgrå betongpannor. I ansökan ingår även 2
nya fasadskyltar och 3 nya flaggor åt söder. På fastigheten och i området runt omkring
domineras bebyggelsen av ljusa kulörer, som går i gult, rött och vitt i olika typer av material.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring på kontorsbyggnad
och grindstuga.
2. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för 2 nya skyltar och 3 flaggor.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen så
att ärendet kan kompletteras med underlag vad gäller skyltarna och bereds på nytt samt att
ärendet när det återkommer till nämnden är delat i tre delar så att beslut om tak, fasad och
skyltar kan beslutas var och en för sig.
Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Stefan Claesson (SD) yrkar bifall på bygglovsansökan
avseende fasadändring.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 413a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 413b.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 BREDABLICK 4
SBN 2020-003660 BREDABLICK 4_bilaga

Bilaga § 413a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende 36 – Fasadändring av kontorsbyggnad och grindstuga
samt 2 nya skyltar och 3 flaggor (Optimera) inom fastigheten
BREDABLICK 4.
SBN-2020-1114

I detta ärende behandlar vi ansökan om bygglov från Optimera om fasadändring på
tak av kontorsbyggnad och grindstuga samt även bygglov för 2 nya skyltar och 3
flaggor.
Optimera byggvaruhus eftersträvar att ha lika färgsättning på sina varuhus. Genom
åren har kontorsbyggnaden genomgott om- till- och påbyggnad i omgångar och har
erhållit en ganska splittrad karaktär. På grund av detta vill de ändra färgen på sitt hus
för att få en samlad och lugn färgsättning. Butiksbyggnaden är redan målad i dessa
kulörer enl. ett tidigare beviljat bygglov.
De styrande ville inte bevilja bygglov för skyltar, flaggor och färgen på taket med
hänvisning till att fler än en skylt och en flagga ger en upprepningseffekt. Tydligen är
majoriteten inte medvetna om det stora antalet flaggor och skyltar som finns vid
varuhus och köpcentrum idag. Det är också förvånande att man sätter sig över
företagets marknadsavdelning.
Självklart yrkade vi på att företaget skall beviljas byggnadslov både för fasadändringen,
taket samt skyltar och flaggor. Majoriteten beviljade en återremiss gällande bygglov för
förändringen av fasad men dock inte bygglov för färgen på taket, skyltar och flaggor.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet
Malmö den 2020-12-10
Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 413b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10
Ärende:36: SBN-2020-1114

Fasadändring på kontorsbyggnad och grindstuga samt 2 nya skyltar och 3
flaggor (Optimera) inom fastigheten Bredablick 4

Ärendet avser bygglovsansökan från Optimera Svenska AB gällande fasadändring
samt uppsättning av skyltar och flaggor. Optimera Byggvaruhus önskar måla om kontorsbyggnad och grindstuga i kulörer enligt deras färgpalett samt synliggöra sig med
skyltar och flaggor.
Optimera Byggvaruhus har redan en gång tillmötesgått Stadsbyggnadskontoret genom att ”ljusa upp” sitt förslag på kulörer.
Vi Sverigedemokrater tycker att de aktuella byggnaderna skulle bli mer sammanhållna med det grå kulörvalet och håller inte med om att det skulle sticka ut i intilliggande blandade stadsmiljö.
Vi har också full förståelse för att man vill tydliggöra sin verksamhet med flaggor och
skyltar och håller inte med om att det blir en upprepningseffekt. Flaggor och skyltar
kompletterar väl det önskade kulörvalet.
Vi Sverigedemokrater yrkade på att bygglov för fasadändring och skyltprogram skulle
beviljas i sin helhet.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss i hela ärendet

__________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:
__________________
Karin Ramsay (SD)

__________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
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§

414

Förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus på
fastigheten HUSIE 172:106

SBN-2020-1117
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked avseende nybyggnad av två enbostadshus. Underrättelse till
grannar och remisser har inte genomförts. Bedömning görs att det råder ett hårt
bebyggelsetryck i området och att en prövning om nybyggnad på platsen ska göras genom en
detaljplan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger negativt förhandsbesked.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att nämnden ska ge positivt förhandsbesked.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att ge negativt förhandsbesked.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén 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), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att ge positivt förhandsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 HUSIE 172:106
SBN 2020-004055 HUSIE 172:106_bilaga
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§

415

Rivning av fritidshus inom fastigheten BUNKEFLOSTRAND
28:94

SBN-2020-1115
Sammanfattning

Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus på fastigheten Bunkeflostrand 28:94
(Gulsippevägen 5) i Malmö kommun. Malmö Muséer har avstyrkt rivning av fritidshuset
eftersom det skulle innebära att en kulturhistorisk värdefull byggnad går förlorad samt att
värdefull information om fritidsområdet Strandhem skulle försvinna.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov.
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.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 BUNKEFLOSTRAND 28:94
SBN 2020-004009 BUNKEFLOSTRAND 28:94_bilaga
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§

416

Utredning om nybyggnad av hunddagis utan startbesked inom
fastigheten KAJAN 33

SBN-2020-1120
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för nybyggnad av hunddagis inom fastigheten KAJAN 33
(LIMHAMNSVÄGEN 104). Nybyggnaden av hunddagiset avviker från bygglovet i sådan
väsentlig utsträckning att den inte kan anses omfattas av lovet och har därmed uppförts utan
lov. Det är inte möjligt att i efterhand komplettera ett redan beviljat bygglov med nya
bygglovsritningar. Inga tekniska handlingar som underlag för ett startbesked har kommit in
och byggherren har inte på annat sätt försökt få till stånd ett startbesked.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 387 860 kr av Limhamns
Hunddagis AB (559022–6469) för att utan startbesked påbörjat nybyggnad av en övrig
byggnad med en area på 535 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Kajan 33
SBN 2020-004132 Kajan 33 Bilagor
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§

417

Utredning om inredande av ytterligare bostad utan startbesked
inom fastigheten TUSENSKÖNAN 1

SBN-2020-1121
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för inredande av ytterligare bostad inom fastigheten TUSENSKÖNAN
1 (KASTANJEGATAN 72). En ytterligare bostad (fullt utrustad med bland annat kök,
hygienrum och sovrum) har inretts på källarplan i enbostadshuset utan föregående anmälan
eller startbesked. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 26 251 kr för att
utan startbesked inrett en ytterligare bostad på 101 kvm i ett enbostadshus.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 26 251 kr av Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan startbesked inrett en ytterligare bostad på 101
kvm i ett enbostadshus.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Information
Av 11 kap. 60 § framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de
solidariskt ansvariga för betalningen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Tusenskönan 1
SBN 2019-002516 Tusenskönan 1 Bilagor
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§

418

Utredning angående väsentlig ändring av ventilation utan
föregående anmälan och startbesked inom fastigheten VALET 1

SBN-2019-1172
Sammanfattning

Dubblerad byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av anordning för ventilation inom
fastigheten VALET 1 (OLOFSGATAN 8). Flera nya dragningar för ventilationen har under
2019 gjorts i byggnaden inom fastigheten. En första byggsanktionsavgift togs ut i december
2019. Rättelse eller anmälan i efterhand har fortfarande inte gjorts för ändringen.
Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 44 408 kr för en väsentlig ändring av
anordning för ventilation som försörjer en byggnadsarea på 171 kvm.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 44 408 kr av Olofsbostäder Skåne
Kommanditbolag (16969608–3261) för att utan startbesked påbörjat en väsentlig ändring av
anordning för ventilation som försörjer en yta på 171 kvm.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Valet 1
SBN 2015-003968 Valet 1 Bilagor
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§

419

Utredning om ventilationsanordning som avviker från bygglov
samt ibruktagande av anordningen inom fastigheten HUNDEN
11

SBN-2020-1122
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för ibruktagande av ventilationsanordning utan slutbesked inom
fastigheten HUNDEN 11. Bygglov beviljades för att förlänga en befintlig imkanal från takfot
till taknock. Utförd imkanal avviker från bygglovet då den är placerad längre ner i takfallet.
Imkanalen och restaurangen är i fullt bruk utan slutbesked. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en
byggsanktionsavgift på 2 814 kr för att utan slutbesked tagit i bruk en väsentlig ändring av en
ventilationsanordning som besörjer lokaler med en area på 99 kvm.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 2 814 kr av
Bostadsrättsföreningen Davidshallstorg (16769612–6791) för att utan slutbesked tagit i bruk
en väsentlig ändring av en ventilationsanordning som besörjer lokaler med en area på 99 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Hunden 11
SBN 2020-000195 Hunden 11 Bilagor
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§

420

Utredning om väsentlig ändring av anordningar för ventilation
(flytt av kök i lägenhet) inom fastigheten KATRINETORP 2

SBN-2020-1124
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av anordningar för ventilation (flytt av kök i
lägenhet) inom fastigheten Katrinetorp 2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en
byggsanktionsavgift på 9 460 kr för att utan startbesked påbörjat en väsentlig ändring av
anordningar för ventilation som besörjer en yta om 60 m². Då startbesked och slutbesked
lämnats för åtgärden i efterhand saknas det skäl att efter uttagande av byggsanktionsavgift
utreda ärendet vidare.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 9 460 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan startbesked påbörjat en väsentlig ändring av anordningar för ventilation som
besörjer en yta om 60 m².
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Katrinetorp 2
SBN 2020-001299 Katrinetorp 2 Bilagor
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§

421

Utredning om väsentlig ändring av anläggning för ventilation
inom fastigheten TRUMMAN 1

SBN-2020-1125
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat väsentlig ändring av anläggning för ventilation utan
startbesked inom fastigheten Trumman 1. Nya dragningar för frånluft och tilluft har bland
annat gjorts i kök och sovrummet i lägenheten. Överträdelsen har utförts av byggherren och
byggsanktionsavgiften ska halveras då teknisk anmälan redan var inskickad.
Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 4 730 kr för att utan startbesked
påbörjat väsentlig ändring av en byggnads anläggning för ventilation som försörjer en yta om
60 kvm.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 4 730 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan startbesked påbörjat väsentlig ändring av en byggnads anläggning för
ventilation som försörjer en yta om 60 kvm.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Trumman 1
SBN 2020-004329 Trumman 1 Bilagor
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§

422

Utredning om plank och förråd inom fastigheten
HJORTSVAMPEN 14

SBN-2020-1112
Sammanfattning

Föreläggande om rättelse för uppförande av förråd inom fastigheten HJORTSVAMPEN 14.
Förrådet ligger närmare än 4,5 m från allmän plats och utgör därmed inte en friggebod.
Förrådet är uppfört för mer än 5 år sedan och byggsanktionsavgift kan därför inte tas ut.
Förrådet ligger helt på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas och det är därför inte
möjligt att bevilja lov i efterhand. Planket är uppfört för mer än 10 år sedan och är
preskriberat. Stadsbyggnadsnämnden förelägger att senast sex månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft ta bort förrådet på 6 kvadratmeter inom fastigheten Hjortsvampen 14.
Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite på 30 000 kr om förrådet inte
tagits bort vid denna tidpunkt mot var och en.
Göran Wiberg (M) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Namn Namn (pers nr) och Namn Namn (pers nr) att
senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ta bort förrådet på 6 kvadratmeter
inom fastigheten Hjortsvampen 14.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite på 30 000 kr om förrådet inte
tagits bort vid denna tidpunkt, mot var och en av Namn Namn (pers nr) och Namn Namn
(pers nr).
3. Stadsbyggnadsnämnden delegerar rätten att ansöka om utdömande av vite om
föreläggande enligt 1 och 2 inte följs till avdelningschef och enhetschefer på
stadsarkitektavdelningen, var och en för sig.
Information
Föreläggandet skickas med stöd av 11 kap. 40 § PBL till Lantmäteriet för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. När föreläggandet är uppfyllt kommer
stadsbyggnadskontoret att meddela Lantmäteriet att anteckningen kan tas bort.

Yrkanden

Åsa Ahnfeldt (SD), Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar avslag på förvaltningens
förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Darko Simic (M) Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om avslag på förvaltningens förslag.
Åsa Ahnfeldt (SD), Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 HJORTSVAMPEN 14
SBN 2017-004399 HJORTSVAMPEN 14_bilaga

