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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-01-21 kl. 09:00-15:30

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) §§1-5, §§7-17, §§19-35
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S) §1
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §1
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jonas Michanek (S) §§2-35 ersätter Susanne Jönsson (S)
Bengt Svensson (C) §6, §18 ersätter Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
pga jäv
Bo Stefan Claesson (SD) §§2-35 ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S) §1
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S) §§1-26, §§28-35
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP) §§1-13, §§15-35
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C) §§1-5, §§7-17, §§19-35
Bo Stefan Claesson (SD) §1
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 6 och
§ 18
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Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)
Anna Tullberg (HR-chef) §1
Anna-Karin Sandelius (enhetschef) §1
Catrin Tenngart Ivarsson (enhetschef) §1
Erika Knobblock (enhetschef)
Johanna Perlau (enhetschef) §1
Julia Töringe (enhetschef) §1
Tina Weberg (enhetschef)
Peter Olsson (enhetschef) §1
Anton Broberg Holm (utredare) §1
Annika Arvidsson (planarkitekt) §1
Ted Gustavsson (planarkitekt) §1
Åse Andreasson (planarkitekt) §1
Ramona Lastre (utvecklingssekreterare) §1
Maria Thyr (ekolog) §1
Hanna Irvenå (arkitekt) §1
Anna-Maria Hilmersson (tillgänglighetsrådgivare) §1
Joel Hedin (planarkitekt) §1
Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 6 och § 18

Justeringen

2021-01-28

Protokollet omfattar

§§1-35
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ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24

§25
§26
§27
§28

Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut till stadsbyggnadsnämnden 2021
Anmälan av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämnden 2021
Anmälan om beslut, domar och laga kraft 2021
Information om tillsynsarbetet och byggsanktionsavgifter
Information om inkomna synpunkter under samrådsskedet för planprogram
Amiralsgatan och Station Persborg Pp 6051
Antagande kvartersnamn SBN 20210121, DP5548, DP5576, DP5589 och
DP5602
Nämndsbudget 2021
Remiss från kommunstyrelsen - Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i Södra
Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön, STK-2020-1469
Förslag till år 2021 revidering av Handlingsplan för arbetet 2019 - 2023 med att
stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Mobilitet för Malmö - mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för
fastighetsägare
Nämndsinitiativ - detaljplan för Louisedals gård i Käglinge
Detaljplan för kvarteren Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i
Malmö (Dp 5513)
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 m.fl. i Hamnen i Malmö (Dp
5554)
Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö (ÄDp
5645)
Ändring av detaljplan för fastigheten Utanverket 2 i Gamla Staden i Malmö
(ÄDp 5716)
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Fortuna
Hemgården i Malmö (Dp 5523)
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om stadsdelsparken) i
Hyllievång i Malmö (Dp 5685)
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)
Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i Sofielunds industriområde
i Malmö (ÄDp 5651)
Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1 m.fl. i Hindby i Malmö (Dp 5732)
Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)
Nybyggnad av bostadskvarter (hyreslägenheter) och LSS-boende med tillhörande
komplementbyggnader, butik och markanläggning på fastigheten
DAGVATTNET 3
Nybyggnad av 2 flerbostadshus, komplementbyggnader (miljöhus, cykelförråd),
plank, stödmurar, markparkering (2 PRH), solcellsanläggning på tak inom
fastigheten SKÖTERSKAN 1
Nybyggnad av radhus (12 st), murar, markparkering och uws inom fastigheten
BILJETTEN 1
Nybyggnad av skola, solcellspaneler, skylt, kullar, trädäck samt mur och fasta
bänkar (nya Högaholmsskolan) på fastigheten FOLKVISAN 4
Permanent bygglov för förskola inom fastigheten TRÄDTOPPEN 4
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§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten HUSIE
172:104
Tillbyggnad av enbostadshus (uterum), fasadändring (nya fönster) samt stödmur
(källartrappa) inom fastigheten TRÄSKOFIOLEN 7
Tillbyggnad av enbostadshus med carport inom fastigheten ARMBANDET 13
Nybyggnad av plank inom fastigheten SLÄDEN 5
Rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av nätstation på fastigheten
LIMHAMN 155:496
Fasadändring (inglasning av balkonger) på fastigheten KORSÖR 1
Rivning av två byggnader (byggnad 6470 och byggnad 6400) inom fastigheten
LYCKAN 30
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§

1

Genomgång och föredragning av ärenden

Sammanfattning

- Ärende 13 (§ 12) utgår.
- Ärende 36 (§ 35) utgår.
Martin Molin (C) anmäler jäv på ärende 7 (§ 6) och 19 (§ 18).
Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv på ärende 15 (§ 14).
Mihaela Jabir (S) anmäler jäv på ärende 28 (§ 27).

Paragrafen är justerad
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§

2

Anmälan av delegationsbeslut till stadsbyggnadsnämnden 2021

SBN-2020-1158
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 2a.
Beslutsunderlag







Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt
Underskrivna anställningsavtal under perioden 2020-12-02--2021-01-07

Paragrafen är justerad

Bilaga § 2a
7

Särskilt Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 3: SBN-2020-1158

Anmälan av delegationsbeslut till stadsbyggnadsnämnden 2021

Under punkten ”Delegation större ärenden”, ser vi ett antal större projekt, vilka har
det gemensamt att bilplatser vid dessa blir färre och färre.
Detta på grund av att den styrande vänstermajoriteten, antagit en ännu radikalare
parkeringsnorm än den Malmö tidigare hade.
Problemen för de som eftersöker bostad i kommunen negligeras fullkomligt, cykla
eller åka kommunalt skall vara legio.
De vars livspussel inte passar in i de styrandes mall ignoreras totalt. Likheten med
vissa länders planekonomier är slående.
Vi Sverigedemokrater anser att alla malmöbor skall kunna ha valfrihet, att inrätta sitt
livsmönster optimalt, alltså även vilka mobilitetsåtgärder som kan passa vederbörande.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)
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§

3

Anmälan av inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämnden
2021

SBN-2020-1137
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-0121.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunstyrelsen - § 369 Remiss från Finansdepartementet Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020_19), STK2020-1123, SBN-2020-758
2. Beslut från kommunstyrelsen - § 372 Intern kontroll - kommungemensam
granskning avseende risk för röjande av sekretess, STK-2020-1159, SBN-2020-1141
3. Beslut från förskolenämnden - § 133 Återrapportering av budgetuppdrag
angående samnyttjande av park för förskola, FSKF-2020-13246, SBN-2020-1162
4. Missiv och rapport från revisorskollegiet - Förstudie - Storstadspaket, SR-2020164, SBN-2020-1164
5. Beslut från miljönämnden - Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för
hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020, MN-2018-8999,
SBN-2020-1194
6. Beslut från tekniska nämnden - § 400 Uppdrag budget 2020 – Samnyttjande av
park för förskola, TN-2020-1530, SBN-2019-1224
7. Beslut från kommunfullmäktige - § 248 Malmö stads Budget 2021 med plan för
åren 2022-2023, STK-2020-1215, SBN-2020-1200
8. Förvaltningsremiss samt yttrande - Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö, STK-2020-1541, SBN-2020-1156
9. Förvaltningsremiss samt yttrande - Anhållan om yttrande över anmälan om
miljöfarlig verksamhet på fastigheten Eggegrund 7, MN-2020-9034, SBN-20201063
10. Beslut - § 430 Modell för samverkansstöd, TN-2019-3825, SBN-2020-817
11. Beslut från kommunfullmäktige - § 285 Förslag till ny renhållningsordning för
Malmö stad 2021-2030, STK-2020-1384, SBN-2020-1253
12. Beslut från kommunstyrelsen - § 386 Remiss från Finansdepartementet Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror, STK2020-1226, SBN-2020-857

Paragrafen är justerad
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§

4

Anmälan om beslut, domar och laga kraft 2021

SBN-2020-1159
Beslut

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



Beslut, domar och laga kraft

Paragrafen är justerad
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§

5

Information om tillsynsarbetet och byggsanktionsavgifter

Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

6

Information om inkomna synpunkter under samrådsskedet för
planprogram Amiralsgatan och Station Persborg Pp 6051

Sammanfattning

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Jäv

Martin Molin anmäler jäv och deltar inte vid genomgång av ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

7

Antagande kvartersnamn SBN 20210121, DP5548, DP5576,
DP5589 och DP5602

SBN-2020-1226
Sammanfattning

Antagande av förslag på kvartersindelning och kvartersnamn i DP5548, DP5576, DP5589
och DP5602.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget på nya kvartersnamn i DP5548, DP5576, DP5589
och DP5602.
Reservationer och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay
(SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 7a.
Beslutet skickas till

Kommunala lantmäterimyndigheten
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 20210121 Antagande kvartersnamn
Kvarter Flugbaggen
Kvarter Häradsstenen
Kvarter Härbäget Login m fl
Kvarter Näckrosen

Paragrafen är justerad

Bilaga § 7a
13

Särskilt Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 8 SBN-2020-1226

Antagande av kvartersnamn SBN 20210121,
DP5548, DP5576, DP5589 och DP5602
DP5589, Detaljplan för fastigheten Härbärget 1 m fl i Hyllie i Malmö
Sverigedemokraterna anser inte att de nya kvartersnamnen Login, Kvarten, Husrummet, Gästgiveriet samt Värmestugan är speciellt positiva och att dessa anspelar
på hemlöshet och utanförskap. Även det tidigare antagna kvartersnamnet Härbärget
faller in under dessa kategorier.
I Malmö är hemlösheten idag stor och växer hela tiden, framför allt den strukturella
hemlösheten, någonting de styrande i Malmö har svårt att få bukt med. Att ytterligare
cementera hemlösheten genom att ge nya kvarter namn som Kvarten och Värmestugan anser vi vara trist och sorgligt.
Vi Sverigedemokrater tycker att kvarteren i stället kunde fått namn som anspelar på
intilliggande kvarteret Järnvägen 1:1.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)
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§

8

Nämndsbudget 2021

SBN-2020-1097
Sammanfattning

Rapporten innehåller stadsbyggnadsnämndens styrning av verksamheten 2021, bland annat
utifrån de mål och uppdrag som framgår av Malmö stads budget. I nämndsbudgeten ingår en
ekonomisk plan, vilken inkluderar fördelning av tilldelade ekonomiska ramar inom
verksamheten.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner med beslutade revideringar rapporten Nämndsbudget
2021.
2.Stadsbyggnadsnämnden godkänner budgetens förslag till fördelning av kommunbidraget.
3. Stadsbyggnadsnämnden godkänner att budgetuppföljningen under 2021 sker två gånger
om året, i samband med Delårsrapport januari-augusti 2021 samt i Årsanalys 2021.
4. Stadsbyggnadsnämnden godkänner att omdisponeringar i budget kan under året beslutas
av stadsbyggnadsdirektören, under förutsättning att de inte innebär väsentliga förändringar i
verksamhetens inriktning. I det senare fallet ska stadsbyggnadsnämnden fatta beslut.
5. Stadsbyggnadsnämnden godkänner periodisering av budget 2021.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar att sidan 15 i Nämndsbudget 2021
kompletteras med texten "Genom att jobba med innovativa lösningar i en allt tätare stad, ska Malmö
stad möjliggöra för byggandet av fler flerfamiljshus och radhus som gör det möjligt för barnfamiljer att bo kvar
i Malmö."
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att på sidan 15 under målsättning för småhus
kompletteras med texten "Stadsbyggnadskontoret ska verka för att en stor del av de planerade
småhustomterna ska uppföras som fribyggartomter."
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Darko Simics
(M) tilläggsyrkande om fribyggartomter.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar att texten om Mallbo på sid 16/17 stryks.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Åsa Ahnfeldts (SD) yrkande om strykning av texten om
Mallbo.
Lars Hellström (L) yrkar att den sista meningen på sidan 22/23 som handlar om HBTQIA+
ändras till ”Kunskapsläget om HBTQIA+ i den fysiska planeringen, och den hänsyn som
perspektivet ges i planeringsprocesserna, behöver undersökas med hjälp av evidensbaserade
metoder."
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Sofia Hedén (S) yrkar bifall till Lars Hellströms (L) yrkande om ändring av mening som
handlar om HBTQIA+.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar att hela stycket på sidan 22/23 gällande World Pride stryks ur
Nämndsbudget 2021.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadskontoret ska återrapportera både arbetet
med förtätning av verksamhetsområden och arbetet med Klimatomställning Malmö till
stadsbyggnadsnämnden som egna ärenden så snart det är möjligt under året och att
stadsbyggnadsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda och beskriva en metod som
redovisar klimatpåverkan för de detaljplaner som antas årsvis. Uppdraget görs med nationell
och internationell utblick och återrapporteras under 2021, (sidan 23-25).
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP)
tilläggsyrkanden.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras och att stadsbyggnadskontoret ska få i
uppdrag att utreda eventuella kostnadsökningar av klimatneutralt byggande och eventuella
konsekvenser av dessa.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Åsa Ahnfeldts (SD) yrkandet om återremiss.
Lars Hellström (L) yrkar att Nämndsbudget 2021 (sidan 23/24) kompletteras med en text om
att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för fler Malmöbor med funktionsvariationer
samt att dokumentet även kompletteras med en text om Medeon Science Park.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att på sidan 25/26, under stycket Planering för
högre och tätare bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen ska nedanstående mening läggas
till "Alla nybyggnationer som inte är i närheten av småhus, innanför inre ringvägen, ska ha högre täthet
framförallt genom högre byggnadshöjd. På detta sätt kan vi utnyttja marken mer effektivt och samtidigt
bevara småskaligheten i staden".
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Darko Simics (M) tilläggsyrkande om
högre och tätare bebyggelse i kollektivtrafiknära områden.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar på återremiss för att förvaltningen ska utreda hur förtätningen
påverkar förutsättningarna för utbyggnad av skolor och förskolor.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Åsa Ahnfeldts (SD) återremissyrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att på sidan 26 görs ett tillägg efter "I den nya översiktsplanen
identifieras både befintliga och framtida gröna stråk där det finns behov av förstärkning" som lyder "samt
länkar som saknas för att knyta ihop gröna stråk".
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande om
tillägg av texten "samt länkar som saknas för att knyta ihop gröna stråk".
Mikael Andersson (V) yrkar att nämnden löpande under året ska få återrapportering på hur
nedskärningarna påverkar möjligheten att nå klimatmålen.
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Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) yrkande om återrapportering
på hur nedskärningarna påverkar möjligheten att nå klimatmålen.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Mikael Anderssons (V) yrkande om återrapportering på hur
nedskärningarna påverkar möjligheten att nå klimatmålen.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet om komplettering på sidan 15
med texten "Genom att jobba med innovativa lösningar i en allt tätare stad, ska Malmö stad möjliggöra
för byggandet av fler flerfamiljshus och radhus som gör det möjligt för barnfamiljer att bo kvar i Malmö" och
finner att nämnden har bifallit yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Martin Molins (C) och Darko Simics (M) tilläggsyrkande
om fribyggartomter och sitt och Lars Hellströms (L) avslagsyrkande och finner att nämnden
har avslagit tilläggsyrkandet om att stadsbyggnadskontoret ska verka för att en stor del av de
planerade småhustomterna ska uppföras som fribyggartomter.
Sofia Hedén (S) ställer proposition på Lars Hellström (L) yrkade att den sista meningen på
sidan 22/23 som handlar om HBTQIA+ ändras till ”Kunskapsläget om HBTQIA+ i den
fysiska planeringen, och den hänsyn som perspektivet ges i planeringsprocesserna, behöver
undersökas med hjälp av evidensbaserade metoder" och finner att nämnden har bifallit
yrkandet.
Sedan ställer ordförande Sofia Hedén (S) proposition på Åsa Ahnfeldts (SD) yrkande om
strykning av texten på sidan 16/17 om Mallbo och sitt eget avslagsyrkande och finner att
nämnden har beslutat att behålla stycket om Mallbo i Nämndsbudget 2021.
Efter detta ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om
återrapportering av arbetet med förtätning av verksamhetsområden och arbetet med
Klimatomställning Malmö och att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och beskriva en
metod som redovisar klimatpåverkan för de detaljplaner som antas årsvis och finner detta
vara bifallet, (sidan 23-25).
Ordförande ställer proposition på Åsa Ahnfeldt (SD) yrkande om återremiss för att utreda
eventuella kostnadsökningar av klimatneutralt byggande och dess eventuella
konsekvenser och sitt eget avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit yrkandet om
återremiss.
Ordförande ställer proposition på Lars Hellström (L) yrkande att Nämndsbudget 2021 (sidan
23/24) kompletteras med en text om att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för fler
Malmöbor med funktionsvariationer och finner detta vara bifallet.
Efter detta ställer ordförande proposition på yrkande om att lägga till en text om Medeon
Science Park och finner att nämnden har beslutat att på sidan 25 lägga till texten "Genom
Malmö stads budget för 2021 tillförs Medeon Science Park resurser för att möta en förväntad kraftfull
expansion av sin verksamhet. Att utveckla området kring Medeon och kvarteret Hälsingland är även av vikt
för att nå bostadsåtagandena för busslinje 2 och storstadspaketet. Under 2021 ska ett sådant arbete inledas
genom att påbörja planprogramsarbetet för området."
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Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på Martin Molins (C) och Darko Simics (M)
tilläggsyrkande om högre och tätare bebyggelse i kollektivtrafiknära områden och sitt eget
avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit tilläggsyrkandet.
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på Åsa Ahnfeldts (SD) yrkande på återremiss
för att förvaltningen ska utreda hur förtätningen påverkar förutsättningarna för utbyggnad av
skolor och förskolor och sitt eget avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit
yrkandet om återremiss.
Ordförande ställer proposition på Mårten Espmarker (MP) yrkande att på sidan 26 görs ett
tillägg efter "I den nya översiktsplanen identifieras både befintliga och framtida gröna stråk där det finns
behov av förstärkning" som lyder "samt länkar som saknas för att knyta ihop gröna stråk" och finner
detta vara bifallet.
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på Mikael Anderssons (V) yrkande om
återrapportering på hur nedskärningarna påverkar möjligheten att nå klimatmålen och sitt
eget avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit yrkandet om återrapportering om
återrapportering på hur nedskärningarna påverkar möjligheten att nå klimatmålen.
Slutligen ställer ordförande förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 (med ovanstående
revideringar) mot vart och ett av (M) och (C), (V) och (SD) föreslag på Nämndsbudget 2021
och finner att stadsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna Nämndsbudget 2021 med
ovanstående revideringar.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C)
lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 8a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 8b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 8c.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Nämndsbudget 2021
Rapport SBN 2021-01-21 Nämndsbudget 2021

Paragrafen är justerad

Bilaga § 8a
18

RESERVATION

Stadsbyggnadsnämnd 2021-01-21
Ärende: 9 – Nämndsbudget 2021
SBN 2020-1097

Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig mot den antagna nämndsbudgeten, och
hänvisar istället till våra respektive budgetförslag i kommunfullmäktige, som innehåller
flera uppdrag åt stadsbyggnadsnämnden som skulle behövas för att vända
utvecklingen i Malmö. En budget för Malmö som C och M kunnat ställa sig bakom hade
bland annat behövt följande tillägg för stadsbyggnadsnämnden
•

•

•
•
•
•

En tydligare strategi för stadsbyggandet kan skapa en stad för näringsliv och
företagande som framstår som genuint och inte pliktskyldigt. Särskilt måste vi
fokusera på vikten av att små och medelstora företag som oftast hamnar i
skuggan av de stora aktörerna.
Målsättning om ökad exploatering i framförallt centrala delar kring kollektivtrafik
för att kunna växa och samtidigt bevara åkermarken utanför yttre ringvägen och
småskaligheten i befintliga byar, samt möjliggöra för en större diversitet inom
stadens olika områden.
En tydligare strategi för hur staden kan växa på ett attraktivt sätt, med mer fokus
på blandade stadskvarter, istället för ensidigt fokus på bostäder.
En tryggare stadsplanering, där trygghetsskapande åtgärder i staden inte bara
är reaktiva utan också förebyggande.
En strategi för hållbara transporter som bygger på moderna och attraktiva
alternativ till bilen, inte på förbud.
Satsningar på en större blandning av upplåtelseformer och boendeformer i hela
staden

Utöver detta har Centerpartiet och Moderaterna flera andra förslag i våra respektive
budgetar som hade gjort Malmö till en friare och framgångsrikare stad, vilket vi anser
att Malmö förtjänar
Malmö den 25 januari 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

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

Bilaga § 8b
19

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-01-21
Ärendenummer: SBN 2020-1097 Nämndsbudget 2021

Ärendet gäller nämndsbudget för 2021 med styrning av verksamheten samt en ekonomisk
plan. Sverigedemokraternas budgetförslag vann ej gehör i Malmö kommunfullmäktige och
därför hade vi ett par för viktiga ändringsyrkanden i nämndsbudgeten.

Återremiss sidan 24 Klimatneutralt byggande, För att utreda eventuella kostnadsökningar
och eventuella konsekvenser av det.
Återremiss sidan 26 kring högre och tätare bebyggelse. För att utreda hur denna förtätning
påverkar förutsättningarna för utbyggnad av skolor och förskolor.
Strykning av skrivningarna kring Mallbo sidan 17.
Strykning av hela skrivningen på sidan 23 gällande World pride och arbetssätten kring
planeringsprocesserna.

Då våra yrkanden ej vann gehör reserverar vi oss mot den fastställda nämndsbudgeten för
2021.

För Sverigedemokraterna Malmö
Åsa Ahnfeldt

Stefan Claesson

Med instämmande av:
Karin Ramsay

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

Bilaga § 8c
20

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: Nämndsbudget 2021
SBN-2020-1097

Hur påverkas klimatarbetet av budgetnedskärningarna?
Vänsterpartiet är oroad över att budgeten för 2021 inte innehåller några konsekvensbeskrivningar
på grund av de budgetnedskärningar på 3% som kommunfullmäktige beslutat om. I handlingarna
beskrivs nedskärningarna märkligt nog som ett uppdrag att”effektivisera” verksamheten.
Vi kan därför inte ta ställning var svårigheter och problem kan uppstå i verksamheten, vi frågade
särskilt efter konsekvenser för arbetet med att uppnå klimatmålen. Det svar vi fick under
sammanträdet var att nedskärningarna inte på något sätt påverkar klimatarbetet. Rimligen borde
minskade anslag få effekter på det arbete som förvaltningen har i uppdrag att utföra.
Vänsterpartiet yrkade därför att nämnden löpande under året får redovisningar hur årets
nedskärningar drabbar möjligheten att nå våra klimatmål.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

21

§

9

Remiss från kommunstyrelsen - Samråd om vattenförvaltning
2021-2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515

SBN-2020-1142
Sammanfattning

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds
under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i
Södra Östersjöns vattendistrikt
Förslag till yttrande SBN 2021-01-21 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i
Södra Östersjöns vattendistrikt
Missiv

Paragrafen är justerad

22

§

10

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, STK-2020-1469

SBN-2020-1061
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten ska, enligt havsmiljöförordningen, ta fram ett åtgärdsprogram
för havsmiljön, om god miljöstatus inte nås eller upprätthålls eller om miljökvalitetsnormerna
för havet inte följs. Havs- och vattenmyndigheten gjorde 2018 en bedömning av
miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön och konstaterade då att havsmiljöns status måste
förbättras. Havs- och vattenmyndigheten uppdaterar därför nu åtgärdsprogrammet för
havsmiljön med ett antal nya åtgärder. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller nya
styrmedelsåtgärder, exempelvis i form av regleringar men även vägledningar för att kunna
följa befintliga regelverk som påverkar hur havet mår. Utöver befintliga åtgärdspunkter i
gällande åtgärdsprogram, föreslås nu i det nya åtgärdsprogrammet ytterligare 15 nya åtgärder.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Uppdatering av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Förslag till yttrande SBN 2021-01-21 Uppdatering av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön - Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram
för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Missiv till Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Paragrafen är justerad

23

§

11

Förslag till år 2021 revidering av Handlingsplan för arbetet 2019
- 2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad

SBN-2020-1210
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I april 2019 beslutade
kommunstyrelsen om en handlingsplan för arbetet 2019-2023. Handlingsplanen ska
uppdateras årligen och återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller 2021 års
förslag till revidering av handlingsplanen. Stadsbyggnadsnämnden föreslås tillstyrka
föreslagna revideringar.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker föreslagna revideringar i stadsbyggnadsnämndens
åtaganden i Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 revidering av Handlingsplan för arbetet 20192023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Förslag till yttrande SBN 2021-01-21 revidering av Handlingsplan för arbetet 20192023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Förslag till 2021 års revidering av Handlingsplan för framtidens kuststad
Sammanställning av föreslagna förändringar i 2021 års revidering av Handlingsplan
för framtidens kuststad

Paragrafen är justerad

24

§

12

Mobilitet för Malmö - mobilitetsåtgärder och utformning av
parkering för fastighetsägare

SBN-2020-919
Beslut

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 Mobilitet för Malmö
Mobilitet för Malmö - Mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för
fastighetsägare
Sammanställning av ändringar

Paragrafen är justerad

25

§

13

Nämndsinitiativ - detaljplan för Louisedals gård i Käglinge

SBN-2020-1169
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att bereda ärendet och
återkomma till nämnden med uppgifter om vad initiativets förslag skulle innebära och få för
konsekvenser.
Beslutsunderlag



Nämndsinitiativ - detaljplan för Louisedals gård i Käglinge

Paragrafen är justerad

26

§

14

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

SBN-2016-481
Sammanfattning

Antagande
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att förtäta med nya flerbostadshus, radhus och
förskola/skola inom Bellevuegården.
Jäv

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) 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

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 § 14a.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 14b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 14c.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 Dp 5513 antagande
Dp 5513 Utlåtande efter granskning
Dp 5513 Planbeskrivning antagande
Dp 5513 Samrådsredogörelse
Dp 5513 Plankarta antagande
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SBN 2016-12-15 Reservation Moderaterna och Liberalerna
SBN 191212 §362a S o L reservation
SBN 200326 §89a reservation SD
SBN 200326 §89b särskilt yttrande V
SBN 2020-10-22 §330a reservation (SD)
SBN 2020-10-22 §330b särskilt yttrande (M) och (C)
SBN 2020-10-22 §330c särskilt yttrande (V)

Paragrafen är justerad

Bilaga § 14a
28

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende 15: SBN-2016-481

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

Vi yrkade avslag till antagande av detaljplanen.
Sverigedemokraterna har tidigare yrkat avslag till att skicka ut detaljplanen på
granskning.
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.
Då vårt yrkande inte fick bifall reserverar vi oss i ärendet.

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av
_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 14b
29

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2021-01-21
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 25 januari 2021
Darko Simic (M)
Martin Molin (C)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

30

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 14c
31

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
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.
Vänsterpartiet har under ärendets gång framhållit vikten av en utvecklad dialog med de boende. I
detta ärende begränsades dialogen under våren 2020 på grund av pandemin Covid-19.
För att minska risken att de boende i området upplever att de blir berövade sina gårdar ville
Vänsterpartiet ha 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.
Vi vill särskilt framhålla att MKB kommer att ha en nyckelroll att fortsätta dialogen med sina
hyresgäster nu när detaljplanen är beslutad.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

32

§

15

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 m.fl. i Hamnen i
Malmö (Dp 5554)

SBN-2017-295
Sammanfattning

Antagande
Syftet med planförslaget är att möjliggöra parkeringshus, centrumverksamhet samt bostäder i
befintlig byggnad samt nya byggnader med bostäder och centrumverksamheter. Planförslaget
möjliggör skapande av två parker samt ger förutsättningar för bryggor samt en gång- och
cykelbro över hamnbassängen. Detaljplanen syftar även till att säkerställa bevarandet av en
kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av planarkitekt Ted Gustavsson.
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

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 15a.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 Dp 5554 antagande
Dp 5554 Utlåtande efter granskning
Dp 5554 Planbeskrivning antagande
Dp 5554 Samrådsredogörelse
Dp 5554 Plankarta antagande
Dp 5554 Illustration antagande
Dp 5554 Kvalitetsprogram granskning

Paragrafen är justerad

Bilaga § 15a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende 16: Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 m.fl. i Hamnen i
Malmö (Dp 5554)

Skapa en levande stadsdel i ett av Malmös mest intressanta
områden!
Detaljplanen som antogs under dagens nämnd har som förslag att möjliggöra
parkeringshus, centrumverksamhet samt nya byggnader med bostäder och
centrumverksamheter, samt parker. Området har en unik kulturhistorisk i
Malmö stad och det finns flera pampiga och häftiga byggnader som genom
planen bevaras.
Vänsterpartiet tycker att det förslag som tagits fram innehåller spännande
arkitektur och ambitioner om att omvandla den så kallade Varvsstaden från
gammal industri till en innerstadsmiljö. Men som med andra delar av
Varvsstaden och Nyhamnen är det några saker som vi vill lyfta inför
kommande genomförande av detaljplanen:
-

-

Levande stadsrum även efter kontorstid. Området kommer innehålla
många bostäder, kontorsplatser, universitetsområde och skollokaler.
Vänsterpartiet ser en risk i att detta kommer påverka känslan av liv och
rörelse efter kontorstid och hoppas att man även tar i beaktande att
staden behöver leva även på kvällstid. Detta skapar både en kulturellt
dynamisk miljö och rörelse av människor skapar även trygghet i ett
område som i övrigt domineras av stora byggnader. Vänsterpartiet
hade gärna sett etablering av både restauranger, barer, nattliv och
föreningsliv.
En segregerad stad: Som Vänsterpartiet tidigare lyft i planarbetet med
Varvsstaden och Nyhamnen ser vi en risk i att omvandlingen av dessa
områden är dyr, vilket kommer resultera i höga byggkostnader och
därmed dyra bostäder och lokaler. Vi anser att Malmö stad ska byggas
för hela Malmös befolkning, inte bara för dem med tjocka plånböcker.

Vi i Vänsterpartiet vill att ett nytt område som Hamnen byggs för Malmös hela
befolkning – inte för att locka till sig eventuella framtida kapitalstarka personer
som vill bo i segregerade och exklusiva områden i Malmö. Alla ska ha råd och
möjlighet att bo i Malmö, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Men
detta gäller inte bara för bostäder. Alla i Malmö ska ha kunna känna att
stadens nya stadsdelar har något för dem. Även de som inte bor i området ska
kunna ta del av våra nya spännande stadsdelar och känna att de är välkomna
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där, oavsett vilken socioekonomisk grupp de tillhör. Därför är det viktigt med
etablering av olika typer av centrumfunktioner i området.
För Vänsterpartiet
Mikeal Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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16

Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i
Malmö (ÄDp 5645)

SBN-2019-246
Sammanfattning

Antagande
Syftet med ändringen av detaljplanen är att säkerställa byggnadens befintliga, publika
användning i bottenvåningen inom Härden 11 mot Karlskronaplan och Amiralsgatan. Vidare
är syftet att göra det möjligt att inreda vind i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare
lägenheter.
Beslut

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

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
att varsamhetsbestämmelsen som omöjliggör takkupor mot gatan ska plockas bort.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar bifall till Martin Molins (C) och Darko Simics (M)
återremissyrkande.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar bifall till att inreda vind i befintligt bostadshus men yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen så att den tvingande bestämmelsen om lokal i bottenvåningen
ska plockas bort.
Mårten Espmarker (MP) yrkar avslag på Åsa Ahnfeldts (SD) återremissyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras för att varsamhetsbestämmelsen som omöjliggör takkupor mot gatan
ska plockas bort och finner att ärendet ska avgöras idag.
Sedan ställer ordförande proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
för att ta bort den tvingande bestämmelsen om lokal i bottenvåningen och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Slutligen ställer ordförande proposition på sitt och Lars Hellströms (L) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag och finner detta vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C)
lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 16a.
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Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 16b.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 16c.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 ÄDp 5645 Antagande
ÄDp 5645 Utlåtande efter granskning
ÄDp 5645 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5645 Samrådsredogörelse
Särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet 2019-04-11 § 94

Paragrafen är justerad

Bilaga § 16a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende 17 – Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i
Möllevången i Malmö.
(ÄDp 5645)
I detta ärende behandlade vi en ändring av detaljplan för HÄRDEN 11, i syfte att bland
annat möjliggöra inredning av vind i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare
lägenheter.
Vi har inga synpunkter på att fastighetsägaren får tillstånd till att inreda vinden, tvärtom.
Däremot yrkade vi på att stryka en paragraf om varsamhetsbestämmelse, för att
fastighetsägaren, om denne så önskar, ska få bygga kupor ut mot Amiralsgatan.
Vi fann det även en smula förvånande att argumenten mot kupor från förvaltningens
sida var så ymniga i sin omfattning. I texten i paragrafen hänvisas det enkom till
arkitektur- och kulturmiljöskäl, men detta visade sig enbart vara en liten del av
argumenten emot kupor. Något som inte framgår i ärendet.
Fastighetsägaren har förvisso ej sökt bygglov för denna typ av kupor, men vi finner att
det föreligger viss risk att de inte uppfattat att det funnits möjligheter till att kunna inreda
genomgående, och därmed ljusare och rymligare, lägenheter. Då paragrafer och regler
av denna karaktär har tendensen att bli prejudicerande, måhända på ett informellt
manér, så borde den enligt oss tas bort.
Då vårt förslag inte vann gehör hos majoriteten så reserverar vi oss mot beslutet och
hoppas att de som ska bo i vindslägenheterna framgent ändock får en trivsam, om än
mörkare än vad som vore nödvändigt, hemmiljö.

Malmö den 2021-01-21
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 16b
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende:17:SBN-2019-246
Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö (ÄDp 5645)
Syftet med ändringen av detaljplanen är att säkerställa byggnadens befintliga, publika
användning i bottenvåningen mot Karlskronaplan och Amiralsgatan samt att göra det
möjligt att inreda vind i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.
Vi bifaller förslaget att göra det möjligt att inreda lägenheter på vind.
Vi Sverigedemokrater yrkade däremot avslag på ändringen i detaljplanen som avser att
bibehålla befintlig, publik användning i bottenplan. Bostadsrättsföreningen har tidigare
ansökt om bygglov för att bygga om lokalen till bostad. Trots att detta inte stred mot detaljplanen avslogs bygglov. Nu vill man cementera det beslutet genom att ändra detaljplanen så att den endast tillåter befintlig publik användning.
Eftersom Malmö har bostadsbrist bör varje möjlighet för fler bostäder beaktas och fastighetsägaren ges möjlighet att även omvandla denna lokal till bostad.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 16c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-01-21
Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö (ÄDp
5645)
Diarienr: SBN-2019-246
Miljöpartiet arbetar för en tät, grön och blandad stad. Att inreda vindar på
befintliga bostadshus till bostäder ser vi generellt som positivt och i linje med
den politik vi driver. Miljöpartiet anser att nyttan av takkupor även mot gator
och torg väger tyngre än de argument som har lyfts kring bevarande av
kulturmiljön. Därför anser vi att kulturmiljön inte ska få utgöra ett hinder i att
bygglov ska kuna ges i detta ärende.
Dock så gäller det aktuella ärendet även att bevara en lokal i bottenvåningen.
Miljöpartiet ser lokaler i bottenvåningar som en viktig del i att ge förutsättning
för en tät, blandad och levande stad över dygnets alla timmar och därför ställde
vi oss inte bakom en återremiss i syfte att tillåta takkupor mot gatan.

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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§

17

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

SBN-2019-1171
Sammanfattning

Antagande
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att
varsamhetsbestämmelsen ska plockas bort.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
att varsamhetsbestämmelsen ska plockas bort.
Mårten Espmarker (MP), Åsa Ahnfeldt (SD) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Martin
Molins (C) och Darko Simics (M) återremissyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet huruvida ärendet ska avgöra idag och finner att
nämnden har beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen för att
varsamhetsbestämmelsen ska plockas bort.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), José Luis Muñoz Pastene (S), Shaip Morina (S) och
Jonas Michanek (S) med instämmande av Lena Trell (S), Akeel Abdul-Amir (S) Mihaela Jabir
(S) och Alexander Werne (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 ÄDp 5716 antagande
ÄDp 5716 Utlåtande efter granskning
ÄDp 5716 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5716 Samrådsredogörelse

Paragrafen är justerad
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§

18

Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl.
(Hemgården) i Fortuna Hemgården i Malmö (Dp 5523)

SBN-2014-62
Sammanfattning

Granskning 2
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde i anslutning
till Yttre Ringvägen i Hemgården. Planläggningen motiveras av ett uttalat behov av större
industritomter i Malmö. Verksamhetsområdet har en ungefärlig yta av 33 ha. Planen omfattar
även parkmark för rekreation och dagvattenhantering. Detaljplanen har tidigare varit utsänd
för granskning under perioden 6 april – 30 april 2020. Efter granskningen uppmärksammades
att det i förslaget till detaljplan krävs en fastighetsindelningsbestämmelse som reglerar
fastigheten Sallerup 180:201 (Ringladals gård). Denna tvingande förändring för
fastighetsägaren gör att förslaget enligt 5 kap 25§ plan- och bygglagen måste granskas på nytt.
Martin Molin (C) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godtar redovisningen av granskningshandlingarna.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra detaljplanen
tillgänglig för granskning.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
4. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att överlämna
granskningshandlingarna till berörda kommunala förvaltningar och Länsstyrelsen för
kännedom.
Yrkanden

Mikael Andersson (V), Mårten Espmarker (MP) och Bengt Svensson (C) yrkar avslag på
förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 18a.
Bengt Svensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på
förvaltningens förslag.
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Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande om avslag på förvaltningens förslag.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 18b.
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 Dp 5523 granskning 2
Dp 5523 Planbeskrivning granskning 2
Dp 5523 Samrådsredogörelse
Dp 5523 Utlåtande efter granskning 1
Dp 5523 Plankarta Granskning 2
Reservation från Miljöpartiet 2019-01-24, Dp 5523 Sallerup 180:21 m.fl.
Reservation från Vänsterpartiet 2019-01-24, Dp 5523 Sallerup 180:21 m.fl.
Särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet 2019-01-24, Dp 5523 Sallerup
180:21 m.fl.
SBN 200326 §88a reservation C
SBN 200326 §88b reservation MP
SBN 200326 §88c reservation V
SBN 200326 §88d särskilt yttrande SD

Paragrafen är justerad

Bilaga § 18a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-01-21
(Hemgården)
Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. i Fortuna Hemgården i
Malmö (Dp 5523)
Diarienr: SBN-2014-62
Jordbruksmarken är en ändlig resurs och att bebygga den ska vara en sista
utväg för att tillgodose viktiga samhällsintressen. Därför ska det tydligt gå att
visa att ny bebyggelse på jordbruksmark är ett viktigt samhällsintresse och att
alla andra alternativ är uttömda. Regional samordning är också ett viktigt
verktyg när det gäller att lokalisera rätt verksamhet på rätt plats. I de fall
jordbruksmark måste tas i anspråk för ny bebyggelse ska det göras på ett
genomtänkt vis där ingen mark går till spillo.
Det pågår detaljplanearbete med flera stora verksamhetsområden i Malmö
(däribland Hemgården etapp 1, Hemgården etapp 2, Allyhill och utbyggnad av
Fosieby). Aktuellt planuppdrag skulle innebära att stadens redan mycket
omfattande arbete med att bereda ny mark för verksamhetsområden skulle
utökas yterliggare. Fastighets- och gatukontoret har på har på
stadsbyggnadsnämndens möte 200326 klargjort att det inte finns något
underlag för om utbyggnadstakten och omfattningen av nya
verksamhetsområden är realistisk. Då framgick det att utbyggnastakten och
omfattningen bygger på en bedömning som tjänstepersoner på Fastighets- och
gatukontoret själva har gjort. Miljöpartiet ifrågasätter att så stora beslut fattas
utan något underlag. Vi ser att detta medför:
● En risk att staden måste betala för och anlägga infrastruktur för
verksamhetsområden som aldrig uppförs (då staden är förbunden att
anordna allmän platsmark i antagna detaljplaner)
● Att stora områden mark binds upp för användning under lång tid som
hade behövt användas till något annat (i de fall detaljplanerna får lång
genomförandetid)
● Att stora mängder högvärdig jordbruksmark förstörs helt i onödan och
på lösa grunder
● Att kommunala personalresurser knyts upp på arbete som är onödigt och
till skada för staden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Miljöpartiet vill understryka att vi inte motsätter oss all byggnation på
jordbruksmark eller uppförande av ytkrävande verksamheter. Däremot
motsätter vi oss att detta görs i överdriven omfattning och utan att vara väl
underbyggt. Miljöpartiet yrkade att ärendet skulle återremitteras och att
stadsbyggnadskontoret skulle ges i uppdrag att återkomma med ett underlag
som styrker att föreslagen omfattning och utbyggnadstakt av
verksamhetsområden i staden är rimlig inom angiven genomförandetid. Då
detta avslogs i nämnden valde Miljöpartiet att reservera sig 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

Bilaga § 18b
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Särskilt Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 19: SBN-2014-62

Detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Fortuna
Hemgården i Malmö (DP 5523)

Ärendet gäller detaljplan för Sallerup 180:21, syftet med detaljplanen är att göra det
möjligt för verksamhetsområde i anslutning till Yttre Ringvägen, denna plan omfattar
även parkmark. Vi anser att området ligger strategiskt rätt för verksamheter som dagligen har in och uttransporter med direkt koppling till Yttre Ringvägen. Dessa transporter behöver då inte utföras annat än i Malmös utkant.
Vi Sverigedemokrater beklagar att god jordbruksmark måste tas i anspråk, men värdet av denna trafiklösning samt tillkomsten av fler arbetstillfällen, vilka Malmö är i
stort behov av överväger enligt vår bedömning.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)
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19

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om
stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö (Dp 5685)

SBN-2019-946
Sammanfattning

Samråd
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad
stadsbebyggelse som skapar en varierad och vacker kant till Hyllies stadsdelspark och Hyllie
boulevard och som har förutsättningar för att bli en stadsdel med målpunkter och liv under
stora delar av dygnet.
Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna
till att säkerställa att innergårdarna inte delas av i flera mindre delar och att det blir fler lokaler
i bottenvåningarna längs parken.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag se över att det blir fler
lokaler i bottenvåningarna längs parken.
3. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inom planen säkerställa
att bostäder och kontor uppförs i samma kvarter med syfte att skapa en tryggare stad som
lever på fler tider av dygnet samt få ett förslag som landar närmare den blandning av
funktioner som föreskrivs i den fördjupade översiktsplanen.
4. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att nämnden ska ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
undersöka möjligheterna till att säkerställa att innergårdarna inte delas av i flera mindre delar,
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över att det blir fler lokaler i
bottenvåningarna längs parken samt att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inom planen
säkerställa att bostäder och kontor uppförs i samma kvarter med syfte att skapa en tryggare
stad som lever på fler tider av dygnet samt få ett förslag som landar närmare den blandning
av funktioner som föreskrivs i den fördjupade översiktsplanen.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över att det blir fler lokaler i bottenvåningarna längs
parken.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om
att stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inom planen säkerställa att bostäder och kontor
uppförs i samma kvarter.
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Darko Simic (M) och Martin Molin (C) yrkar att byggnaderna förses med en planbestämmelse
som tydliggör att parkering i källarplan inte är otillåtet, under förutsättning att det kan ske på
ett sådant sätt att de gröna ytorna på innergården inte underbyggs samt att
exploateringsgraden ökas, framförallt genom att uppföra högre byggnation, i synnerhet ut
mot parken.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar bifall till Darko Simics (M) och Martin Molins (C) yrkande om att
byggnaderna förses med en planbestämmelse som tydliggör att parkering i källarplan inte är
otillåtet samt att planen ska tillåta fler parkeringsplatser i markplan i anslutning till bostäder.
Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar bifall till Mårten
Espmarkers (MP) yrkande om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inom planen
säkerställa att bostäder och kontor uppförs i samma kvarter.
Sofia Hedén (S), Mårten Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V) yrkar avslag på Darko
Simics (M) och Martin Molins (C) yrkande om att byggnaderna förses med en
planbestämmelse som tydliggör att parkering i källarplan inte är otillåtet samt Åsa Ahnfeldts
(SD) yrkande att planen ska tillåta fler parkeringsplatser i markplan i anslutning till bostäder.
Darko Simic (M) yrkar bifall till Åsa Ahnfeldts (SD) yrkande om samt att planen ska tillåta
fler parkeringsplatser i markplan i anslutning till bostäder.
Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på Åsa Ahnfeldts (SD) yrkande om samt att planen ska
tillåta fler parkeringsplatser i markplan i anslutning till bostäder och finner att nämnden har
beslutat att avslå detta.
Sedan ställer ordförande proposition på Darko Simics (M) och Martin Molins (C) yrkande
om att byggnaderna förses med en planbestämmelse som tydliggör att parkering i källarplan
inte är otillåtet och finner att nämnden har beslutat att avslå detta.
Efter detta ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkanden att
nämnden ska ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna till att
säkerställa att innergårdarna inte delas av i flera mindre delar och att det blir fler lokaler i
bottenvåningarna längs parken och finner dessa vara bifallna.
Sedan ställer ordförande Sofia Hedén (S) proposition på Darko Simics (M) och Martin
Molins (C) yrkande om att exploateringsgraden ska ökas, framförallt genom att uppföra högre
byggnation, i synnerhet ut mot parken och finner att nämnden har beslutat att avslå detta.
Ordförande ställer slutligen proposition på Mårten Esmparkers (MP) yrkande om att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inom planen säkerställa att bostäder och kontor uppförs
i samma kvarter med syfte att skapa en tryggare stad som lever på fler tider av dygnet samt få
ett förslag som landar närmare den blandning av funktioner som föreskrivs i den fördjupade
översiktsplanen och sitt eget och Lars Hellströms (L) avslagsyrkande och finner att nämnden
har beslutat att bifalla yrkandet om att inom planen säkerställa att bostäder och kontor
uppförs i samma kvarter.
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Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C)
lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 19a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 19b samt ett särskilt yttrande, bilaga § 19c.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), José Luis Muñoz Pastene (S), Shaip Morina (S) och
Jonas Michanek (S) med instämmande av Lena Trell (S), Akeel Abdul-Amir (S) Mihaela Jabir
(S) och Alexander Werne (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inom planen säkerställa att bostäder och
kontor uppförs i samma kvarter.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 Dp 5685 Samråd
Dp 5685 Planbeskrivning samråd
Dp 5685 plankarta samråd
SBN 191212 §363a M o C reservation

Paragrafen är justerad

Bilaga § 19a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-01-21
Ärende: 20 – Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl.
(öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö (Dp 5685)
SBN-2019-946

I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för bebyggelse intill Hyllies nya
stadspark.
Centerpartiet och Moderaterna ser att Hyllie stadspark har stor potential att bli en
attraktiv mötespunkt. Vi anser dock att det är viktigt att parken blir tillgänglig för så
många Malmöbor som möjligt. Tryggheten i parken är en av de viktigaste aspekterna
för att parken ska upplevas som attraktiv, och tryggheten beror till stor del på hur
många som besöker parken. Med fler boende i närheten ökar mängden potentiella
besökare, vilket också förvaltningen lyfter fram. Av den anledningen yrkade C+M att
bebyggelsen i denna plan skulle göras högre för att ge fler familjer möjlighet att
bosätta sig precis intill parken. Vi anser också att högre hus som en fond intill parken
hade gett en stadsmässig och urban känsla, vilket vi vill att man ska eftersträva.
För att möjliggöra för fler boende i området och även kunna ha en större valfrihet
som boende yrkade vi på att byggnaderna förses med en frivillig planbestämmelse
som tydliggör att parkering i källarplan är tillåtet att bygga, under förutsättning att det
kan ske på ett sådant sätt så att större del av de gröna ytorna på innergården inte
underbyggs.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 25 januari 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

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

Bilaga § 19b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 20 SBN-2019-946

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m fl (öster om stadsdelsparken) i
Hyllievång i Malmö (DP 5685)
Syftet med denna detaljplan är att göra det möjligt att bebygga området med ny
blandad stadsbebyggelse. Inom området föreslås 4 bostadskvarter med ca 540-650
bostäder i flerbostadshus, en förskola, en kontorstomt samt ett parkeringshus.
Parkeringshuset skall placeras i den södra delen av planområdet.
I förslaget till detaljplanen tillåts inte underjordiska parkeringsgarage förutom under
kontoret.
Vi Sverigedemokrater menar att ett parkeringshus inte kan försörja boende i 540-650
bostäder och att avståndet för dem som bor i norra delen av området har 350 meter
till sin bil tycker vi är för långt.
Vi Sverigedemokrater yrkade på att det i detaljplanen skall finnas möjlighet för byggnation av underjordiska garage. Ett svar från Stadsbyggnadskontoret var att det idag
inte fanns något visat intresse för att bygga underjordiska garage. Vi menar att detta
är ju någonting som kan förändras när byggnationen väl börjar och att vi inte ska
anta en snäv detaljplan när det gäller parkering.
Vidare yrkade vi Sverigedemokrater på att det i detaljplanen skall finnas markparkering utanför samtliga fastigheter.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss mot detta beslut.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 19c
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 20: SBN-2019-946

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m fl (öster om stadsdelsparken) i
Hyllievång i Malmö (DP 5685)
Syftet med denna detaljplan är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbebyggelse. Inom området föreslås 4 bostadskvarter med ca 540-650 bostäder i flerbostadshus, en förskola, en kontorstomt samt ett parkeringshus.
Mellan parkeringshuset och förskolan föreslås ett litet områdestorg som till exempel
kan bli plats för arrangemang som samlar de boende i området.
Vi Sverigedemokrater vill säkerställa att torget inte blir ännu en ”stenöken” som många
andra, både ombyggda och nybyggda, torg i Malmö förvandlats till. Vi vill ha grönare
torg med t ex planteringar som kan återspegla de olika årstiderna, fler skuggande träd
med sittplatser under, delvis annan typ av markbeläggning i kombination med plattor
som möjliggör för genomsläpplighet av vatten samt inte gör torgytan så kompakt.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)
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§

20

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp
6053)

SBN-2020-249
Sammanfattning

Samråd
Syftet med planprogrammet är att ge en samlad målbild över hur Sofielunds
verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja Malmös tillväxt fram till år 2040. Den nu
föreslagna mål-bilden visar hur verksamhetsområdet kan bli Malmös mest betydelsefulla och
dynamiska kultur-, fritid- och näringslivcentrum.
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
planprogramsförslaget till kommunstyrelsen för kännedom.
Reservationer och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 20a.
Mårten Espmarker (SD) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt yttrande,
bilaga § 20b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 Pp 6053 samråd
Pp 6053 Planprogram samråd
Pp 6053 Bilaga 3
SBN 200326 §90a särskilt yttrande M o C
SBN 200326 §90b särskilt yttrande MP

Paragrafen är justerad

Bilaga § 20a
53

Särskilt Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 21: SBN-2020-249

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)

Syftet med planprogrammet är att ge en samlad målbild över hur Sofielunds verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja Malmös tillväxt fram till år 2040. Den
nu föreslagna målbilden visar hur verksamhetsområdet kan bli Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivsområde.
Området kring Norra Grängesbergsgatan är i dag och har länge varit ett område med
många problem; illegala bostäder, svartklubbar, kriminalitet, svarta verksamheter,
narkotikahandel m m.
Vi Sverigedemokrater är mycket positiva till att det ska ske en förändring och även
tanken att göra området till ett kultur- fritids- och näringslivsområde. Vi menar att det
skall vara ett renodlat kultur- fritids- och näringslivsområde utan bostäder.
Nu har Malmö chansen att få ett stort, pulserande område med en variation i utbud
med t ex restauranger, caféer, gallerier, butiker, musik, film, utställningar, föreningsliv, aktiviteter, marknader o s v.
I detaljplanen skall bullrande verksamhet tillåtas och med tanke på detta samt närheten till järnvägen anser vi att bostäder inte skall rymmas inom denna plan.
Med ovan nämnda verksamheter kommer det att finnas ett stort behov av tillfartsmöjligheter samt parkeringsplatser vilket måste tillgodoses. Bilburna ska ha goda möjligheter att parkera för att besöka området eller följa med sina barn och ungdomar till
kultur- och fritidsaktiviteter.
Idag befintliga parkeringsplatser t ex vid Saturnusbyggnaden bör finns kvar och kan
med fördel istället för asfalt beläggas med annan markarmering som har god genomsläpplighet och kan mjuka upp intrycket i omgivningen.
Att bygga om en befintlig parkeringsplats i närheten av Enighet och Sofielunds Idrottshus i utkanten av området till torg menar vi är befängt och tillför ingenting förutom ytterligare parkeringskaos.
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Förändringen måste samtidigt ske med stor respekt och hänsyn till både Pågens och
Stadex verksamheter. Dessa båda verksamheter är av mycket stor betydelse för
Malmö och ska inte påverkas negativt i ett nytt planprogram. Deras tillgänglighet, utveckling och transportmöjligheter skall säkerställas.
Sverigedemokraterna håller med om att det finns många byggnader värda att bevara
men det finns även byggnader som bör rivas, t ex utmed Norra Grängesbergsgatan
där många bilverkstäder, frisörsalonger, restauranger, bagerier m fl är inhysta i byggnader som inte har något högre värde.
Av yttersta vikt är:
- att alla svarta verksamheter som finns i området försvinner.
-

att alla befintliga verksamheter kontrolleras av Malmö Stad så att vi inte behöver
ha kvar illegala källarmoskéer, illegala bostäder och lokaler som inte uppfyller
myndighets- miljö- eller brandkrav.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 20b
55

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-01-21
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö (Pp 6053)
Diarienr: SBN-2020-249
Miljöpartiet är positiva till att planprogrammet slår fast att Sofielunds unika
karaktär med verksamheter och kultur ska bevaras. Däremot hade vi hellre sett
att stadens långsiktiga vision hade varit att erbjuda Stadex en annan plats att
verka på. Stadex hanterar farliga ämnen som kan ge upphov till explosion och
brand. Miljöpartiet anser att de positiva värden som planprogrammet har som
inriktning att bevara och utveckla motverkas av Stadex närvaro.

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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§

21

Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i
Sofielunds industriområde i Malmö (ÄDp 5651)

SBN-2019-275
Sammanfattning

Samråd
Planförslaget möjliggör det utvecklingsbehov pågående verksamhet står inför. Avsikten är att
kunna anpassa produktionsbyggnaderna till en mer effektiv, ändamålsenlig och hållbar
processlinje, vilket kräver högre byggnadshöjd och mer flexibel byggnadsplacering. Värdefull
kulturmiljö skyddas för förståelsen av områdets historia och dess betydelsen för områdets
karaktär.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret som
får i uppdrag att ändra i samrådshandlingarna så att endast fasaden till fastighet Lyckan 30
förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.

Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen som får i uppdrag att ändra i
samrådshandlingarna så att endast fasaden till fastighet Lyckan 30 och inte hela byggnaden
förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att planen ska återremitteras med syfte att belägga fasaden på
den byggnad som benämns som byggnad 6400 med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på huruvida ärendet ska beslutas idag
eller återremitteras för att förvaltningen ska ändra i samrådshandlingarna så att endast fasaden
till fastighet Lyckan 30 och inte hela byggnaden förses med skyddsbestämmelser och
rivningsförbud och finner att nämnden har beslutat att återremittera ärendet till
förvaltningen.
Sedan ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att planen om
att även belägga fasaden på den byggnad som benämns som byggnad 6400 med
skyddsbestämmelser och rivningsförbud och finner att nämnden har beslutat att avslå detta.
Reservationer och särskilda yttranden

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 21a.
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Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 ÄDp 5651 samråd
ÄDp 5651 Planbeskrivning Samråd

Paragrafen är justerad

Bilaga § 21a
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-01-21
Ändring av detaljplan för fastigheten Lyckan 30 m.fl. i Sofielund industriområde i
Malmö (ÄDP 5651)
Diarienr: SBN-2019-275
Miljöpartiet ser negativt på att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse rivs och
delar Malmö Museers bedömning att byggnad 200 (6400) ritad 1939 av Ivan
Lönnberg är viktig för kulturmiljön. Byggnaden är ett fint exempel på en
tidstypsik och väl gestaltad “funkisbyggnad”. Miljöpartiet yrkade därför att i
vart fall fasaden skulle skyddas mot rivning men då vårt förslag inte fick stöd i
nämden valde vi att reservera oss.

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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§

22

Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1 m.fl. i Hindby i Malmö (Dp
5732)

SBN-2020-699
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med byggnation kring Persborgs
stationsområde i form av nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskola, parkeringshus och
allmän plats som sammanlänkar stationens bägge sidor och stärker kopplingen med
närområdet.
Digital information utskickad innan sammanträdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplanen för fastigheten Gulmåran 1 m.fl. i Hindby i Malmö (Dp 5732).
2. Beslut om granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden utan kan
fattas av förvaltningen.
3. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det fortsatta planarbetet
utreda möjligheten för en mindre zon av odlingslotter närmast invid spåret.
4. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det fortsatta
planarbetet utreda hur man kan ge förutsättningar för barns behov av lekutrymme.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att strukturen i planen anpassas, till
exempel genom att låta byggnaderna mot järnvägen vara högre, så att befintlig bollplan och
hundrastgård kan bevaras eller inrymmas på annan plats, med bibehållen eller ökad
exploateringsgrad.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag till Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i planarbetet utreda
möjligheten för en mindre zon av odlingslotter närmast invid spåret med syfte att öka
tryggheten genom att tillföra aktivet och rörelse på en yta som ofta upplevs som otrygg och
på så sätt ge fler Malmöbor möjlighet att ha en odlingslott i staden och för att skapa en grön,
väl omhändertagen och trivsam zon längs spåret.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till planuppdrag.
Mikael Andersson (V) yrkar att förvaltningen i det fortsatta planarbetet ska utreda hur man
kan ge förutsättningar för barns behov av lekutrymme.
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Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Mårten
Espmarker (MP) yrkar bifall till Mikael Anderssons (V) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om zon
för odlingslotter närmast järnvägsspåret och finner att nämnden har beslutat att bifalla detta.
Efter detta ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) och Darko Simics (M)
yrkande om att strukturen i planen anpassas, till exempel genom att låta byggnaderna mot
järnvägen vara högre, så att befintlig bollplan och hundrastgård kan bevaras eller inrymmas
på annan plats, med bibehållen eller ökad exploateringsgrad och sitt eget avslagsyrkande och
finner att nämnden har beslutat att avslå yrkandet om att anpassa planen så att befintlig
bollplan och hundrastgård kan bevaras eller inrymmas på annan plats.
Sedan ställer ordförande proposition på Mikael Anderssons (V) yrkande om att i det fortsatta
planarbetet utreda hur man kan ge förutsättningar för barns behov av lekutrymme och finner
detta vara bifallet.
Slutligen ställer ordförande Sofia Hedén (S) proposition på Åsa Ahnfeldt (SD) yrkande om
avslag på planuppdrag mot bifall till det reviderade förslaget till planuppdrag och finner att
nämnden har bifallit det reviderade förslaget till planuppdrag.
Reservationer och särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande
av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C)
lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 22a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 22b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 22c.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 Dp 5732 Planuppdrag
Dp 5732 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad

Bilaga § 22a
61

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-01-21
Ärende: 23 – Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1 m.fl. i Hindby i
Malmö (Dp 5732)
SBN-2020-699
I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för bebyggelse intill Persborgs Station
Centerpartiet och Moderaterna ser positivt på att man bygger nya stadskvarter i
centrum, och delar kontorets bedömning att det stationsnära läget motiverar en
högre exploateringsgrad. Däremot så delar vi inte uppfattningen att det bästa sättet
att bebygga tomten är genom att ta den hundrastgård och bollplan som de boende
uppskattar i anspråk. Vi vill istället se att bebyggelsen ut mot järnvägen blir högre, för
att på så sätt kunna spara och rusta upp bollplanen och hundrastgården, då uteytor
för möten och rörelse är viktigt i en tät stad
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 25 januari 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

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

Bilaga § 22b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 23: SBN-2020-699

Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1 m.fl. i Hindby i Malmö (Dp5732)
Syftet med denna detaljplan är att göra det möjligt med byggnation kring Persborgs
stationsområde i form av nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskola, parkeringshus och allmän plats.
Förtätningen skall inte bara ske på obebyggd mark utan även på bekostnad av nu
befintlig fotbollsplan, hundrastplats, frekvent använd biltvätt m.m. Maken till hur
mycket som skall trängas in på en relativt liten yta är närmast osannolik.
En vettigare exploateringsgrad borde kunna lämna kvar möjligheter för barnen till
spontanlekar och bollspel, samt plats i sitt närområde till eventuell rekreation och utomhusvistelse för de vuxna.
De för tillfället styrande partierna i Malmö har dock inga sådana tankar, utan vill förtäta och bebygga varenda obebyggd yta i staden oavsett konsekvenserna för Malmöborna.
I denna detaljplan vill de styrande i Malmö även sjösätta ännu ett projekt som bara
riktar sig till en viss målgrupp – Mallbo. Ytterligare ett meningslöst hitte-på-projekt,
denna gång för att förse strukturellt hemlösa med förstahandskontrakt i helt nybyggda lägenheter. Att övriga köande hos Boplats Syd som inte lever på socialbidrag
utan har egen inkomst inte är berättigade att söka dessa bostäder är absurt.
Att Malmö Stad dessutom skall tillhandahålla marken för byggandet för en spottstyver
är ännu ett slag i ansiktet på Malmös skattebetalare.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag till denna, i vårt tycke alltför omfattande, segregerande och miljöförstörande förtätning av staden och Malmöbornas boende.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss mot detta beslut.
________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 22c
63

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende 23: Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1 m.fl. i Hindby i Malmö (Dp
5732)

Ingen förtätning på barnens bekostnad!
Malmö stad har genom planuppdraget påbörjat arbetet med att ta fram en
detaljplan som möjliggör för ny byggnation kring Persborgs stationsområde.
Vänsterpartiet ser positivt på att staden fortsätter att satsa på områden i
stationsnära områden genom att planera för en högre täthet i form av nya
verksamheter samt förskola och bostäder.
Området består idag av stor del hårdgjord yta men även av en fotbollsplan
samt en hundrastgård. Enligt planförslaget kommer båda dessa ytor att
bebyggas. Vänsterpartiet värnar barns lek och fortsatta utrymme i staden
och vill därför poängtera det oerhört viktiga i att barnens lek och bästa är i
centrum när nya områden planläggs.
Vi vill därför med detta yttrande göra ett medskick gällande den kommande
planeringen: vi inte vill se en plan där man tar bort fotbollsplanen utan att
ersätta den med andra ytor för lek, rörelse och aktivitet. Vi vill istället se en
plan där Malmö stad genom handling visar att barn har en naturlig plats i
planerandet och genomförandet av nya områden i vår stad.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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23

Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö
(ÄDp 5739)

SBN-2020-1012
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med ändringen av detaljplanen är att fastigheten kan bebyggas med max 8.000 – 10.000
kvm BTA ovan mark.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739).
2. Beslut om samråd och granskning av detaljplan behöver inte ske i stadsbyggnadsnämnden
utan kan fattas av förvaltningen.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på förslaget om
ändring av detaljplan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förslaget om ändring av detaljplan.
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), Mats Brogren (M) med instämmande
av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C)
lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 23a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 23b.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 23c.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 210121 ÄDp 5739 Planuppdrag
ÄDp 5739 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad

Bilaga § 23a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende 24 – Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1
(ÄDp 5739)
SBN-2020-1021
I detta ärende behandlade vi en ändring av detaljplan för Eneryda1 avseende att
minska yta BTA från 18 000 kvm BTA till 8-10 000 kvm BTA. Syftet med planändringen
är att minska kostnaden för byggrätten för den tilltänkta byggherren.
Moderaterna och Centerpartiet reserverar oss mot begäran om planändring med
motivationen att föreslagen ändring inte ligger i linje med Malmö stads förutsättningar
om likabehandling.
Vi ser med stor förvåning att förvaltningen inte tar hänsyn till att det är Malmös
skattebetalare som genom förslaget till planändring får betala mellanskillnaden i
minskade skatteintäkter.
Då vårt förslag inte vann gehör hos majoriteten reserverar vi oss mot beslutet och
hoppas att förvaltningen ges möjlighet att omförhandla förutsättningarna med tilltänkt
byggherre.

Malmö den 2021-01-21
Darko Simic (M)

Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)
Bengt Svensson (C)

Bilaga § 23b
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende:24:SBN-2020-1012
Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)
Syftet med ändringen av detaljplanen är att fastigheten kan bebyggas med max 8.000 10.000 m² BTA ovan mark.
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på ändringen då vi inte anser det vara skäligt att
från fastighetens exploateringsgrad på 18.000m² BTA sänka denna till endast 8.00010.000m² BTA. Detta beslut strider mot Malmös styrandes S+L:s stadsplanerings politik
att bygga tätt och utnyttja fastighetens byggrätt till fullo bland annat genom förtätning av
befintliga bostadsområden.
Vi yrkade även avslag till ändringen av detaljplanen, för att Malmö kommun som äger
fastigheten Eneryda 1 gör en ekonomisk förlust genom att på detta märkliga sätt, ge rabatt till en myndighet genom att begränsa exploateringsgraden.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 23c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-01-21
Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739)
Diarienr: SBN-2020-1012
Då tillgången till mark inte är oändlig så vill Miljöpartiet att markförsäljningar
sker med försiktighet och endast där det ger stor nytta för kommunen. I första
hand vill vi att tomträttsavtal ska användas så att klimat- och miljövillkor samt
sociala krav kan ställas på byggherren. Tomträtt innebär även en långsiktig
inkomst till kommunen vilket leder till ekonomisk stabilitet och ger framtida
generationer nytta.
I det nu aktuella ärendet så minskas byggrätten för att sänka kostnaden för
myndigheten att köpa fastigheten. Miljöpartiet ställer sig frågande till om det då
är rätt köpare för tomten? Hade det inte varit möjligt att samnyttja fastigheten
med andra likartade myndigheter? Alternativt att en helt annan köpare får
möjligheten att utnyttja byggrättenfullt ut. Vi önskar att mer kreativa lösningar
utretts i detta fallet, tex delade, samnyttjade och klustrade verksamheter som då
kunnat dra nytta av den fulla byggrätten.
Istället för att som nu beslutades, att sälja Malmö kommuns mark till rabatterat
pris.

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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24

Nybyggnad av bostadskvarter (hyreslägenheter) och LSSboende med tillhörande komplementbyggnader, butik och
markanläggning på fastigheten DAGVATTNET 3

SBN-2021-15
Sammanfattning

Åtgärden innebär att ett bostadskvarter med olika boendeformer uppförs. Inom fastigheten
föreslås LSS-boende, trygghetsboende, traditionella hyresrätter samt en butik i bottenplan.
Sammantaget föreslås 108 lägenheter med varierande storlek, från 1 rok om 38,5 kvm till 4
rok om 102 kvm. På gården föreslås fastighetsförråd, undercentral, miljörum, förråd för
rullstolar och barnvagnar, förråd för LSS boendet samt parkering för rörelsehindrade.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Eventuella markföroreningar ska vara avhjälpta inför utfärdande av startbesked i enlighet
med 9 kap 37 a §.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs utöver detta bygglovsbeslut att stadsbyggnadsnämnden
i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar byggnation utan att ha fått
startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Anders Hansson 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

Darko Simic (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utöka antal parkeringsplatser i
bygglovet så det motsvarar 0,8 parkeringsplatser per lägenhet.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar bifall till Darko Simics (M) återremissyrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Darko Simics (M) återremissyrkande och bifall till
förvaltningens förslag om att bevilja bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag och
finner detta vara bifallet.
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Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag
och finner att nämnden har beslutat att bevilja ansökan om bygglov.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga §
24a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 24b.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 DAGVATTNET 3
SBN 2020-003973 DAGVATTNET 3_bilaga

Paragrafen är justerad

Bilaga §24a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-01-21
Ärende: 25 – Nybyggnad av bostadskvarter… DAGVATTNET 3
SBN-2021-15

Trafik- och parkeringssituationen i Malmö har de senaste åren försämrats kraftigt till
följd av ny exploatering med för liten p-norm som leder till färre parkeringsplatser
byggs, trafiksituationen förvärras när den ledande minoriteten i staden har smalnat
av vägar och ersatt bilkörfält med busskörfält. Denna utveckling tycks inte ha
bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med samarbetspartier (Liberalerna och
Miljöpartiet samt Vänsterpartiet).
Den parkeringsstrategi som förts i staden under lång tid har lett till att färre
parkeringsplatser har byggt med följd att de boende inte kan parkera sina fordon och
tvingas köra runt i staden för att leta parkeringsplatser i befintliga områden. I vissa
fall har boende, särskilt med barn haft behov av bil för att vardagen ska gå ihop men
tvingats avstå det för att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser. Vi anser inte
att det finns anledning för byggherrar att göra verkningslösa insatser för att på så sätt
minska antalet parkeringsplatser som byggs, normen som Moderaterna förordar på
0,8 bilplatser per lägenhet ska alltid gälla vid nybyggnation.
Vi yrkade på att återremittera ärendet för att utöka antal parkeringsplatser i
bygglovet så det motsvarar 0,8 parkeringsplatser per lägenhet.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 25 januari 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 24b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: 25: SBN-2021-15

Nybyggnad av bostadskvarter (hyreslägenheter) och LSS-boende med tillhörande komplementbyggnader, butik och markanläggning på fastigheten
DAGVATTNET 3

Åtgärden innebär att ett bostadskvarter med olika boendeformer uppförs. Inom fastigheten föreslås LSS-boende, trygghetsboende, traditionella hyresrätter samt en butik i
bottenplan.
Då överhuvudtaget inga parkeringsplatser för bil på fastigheten skall förekomma,
kan man undra hur trygga de boende på trygghetsboendet kommer känna sig, när de
är tvungna promenera till sin bil.
Det kan väl inte sägas vara så tryggt att oavsett tidpunkt på dygnet, behöva ge sig ut
på gatorna för att komma till parkeringshuset beläget en bit därifrån. Även övriga boende och eventuella besökande till LSS-boendet står inför samma problem.
Vi Sverigedemokrater anser inte att så kallat parkeringsköp i måttligt ”närbelägna” parkeringshus är någon bra lösning på parkeringsfrågan vid nybygge. Därför yrkade vi
avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss mot detta bygglov.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)
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25

Nybyggnad av 2 flerbostadshus, komplementbyggnader
(miljöhus, cykelförråd), plank, stödmurar, markparkering (2
PRH), solcellsanläggning på tak inom fastigheten
SKÖTERSKAN 1

SBN-2021-10
Sammanfattning

Projektet omfattar två friliggande flerbostadshus. Fastigheten har en naturlig höjdskillnad
som medger byggnad i suterräng. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande plan, dp 5455,
med avseende på att maximal byggnadshöjd på 17 m överskrids med 190 mm (hus 1) samt
300 mm (hus 2). Angiven byggnadshöjd i detaljplanen har tagit höjd för möjligheten att bygga
med träbjälklag. I det aktuella projektet används betongbjälklag vilket medför att, tillsammans
med möjligheten att bygga i suterräng, ytterligare en våning kan inrymmas.
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
Magnus Elfström 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.
Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår då avtalet upphör att gälla. (Endast relevant i det fall parkering
anordnats på annan fastighet genom avtal)
Sökande erinras om att startbesked inte kan ges innan markföroreningar är avhjälpta i
enlighet med 4 kap 14 §.
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

73

upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en
byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen.
Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §.
Yrkanden

Darko Simic (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utöka antal parkeringsplatser i
bygglovet så det motsvarar 0,8 parkeringsplatser per lägenhet.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Darko Simics (M) återremissyrkande och bifall till
förvaltningens förslag om att bevilja bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag och
finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag
och finner att nämnden har beslutat att bevilja ansökan om bygglov.
Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga §
25a.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 SKÖTERSKAN 1
SBN 2020-002733 SKÖTERSKAN 1_bilaga

Paragrafen är justerad

Bilaga § 25a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-01-21
Ärende: 26 – Nybyggnad av 2 flerbostadshus… SKÖTERSKAN 1
SBN-2021-10

Trafik- och parkeringssituationen i Malmö har de senaste åren försämrats kraftigt till
följd av ny exploatering med för liten p-norm som leder till färre parkeringsplatser
byggs, trafiksituationen förvärras när den ledande minoriteten i staden har smalnat
av vägar och ersatt bilkörfält med busskörfält. Denna utveckling tycks inte ha
bekymrat Malmös styrande Socialdemokrater med samarbetspartier (Liberalerna och
Miljöpartiet samt Vänsterpartiet).
Den parkeringsstrategi som förts i staden under lång tid har lett till att färre
parkeringsplatser har byggt med följd att de boende inte kan parkera sina fordon och
tvingas köra runt i staden för att leta parkeringsplatser i befintliga områden. I vissa
fall har boende, särskilt med barn haft behov av bil för att vardagen ska gå ihop men
tvingats avstå det för att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser. Vi anser inte
att det finns anledning för byggherrar att göra verkningslösa insatser för att på så sätt
minska antalet parkeringsplatser som byggs, normen som Moderaterna förordar på
0,8 bilplatser per lägenhet ska alltid gälla vid nybyggnation.
Vi yrkade på att återremittera ärendet för att utöka antal parkeringsplatser i
bygglovet så det motsvarar 0,8 parkeringsplatser per lägenhet.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget
förslag.
Malmö den 25 januari 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)
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26

Nybyggnad av radhus (12 st), murar, markparkering och uws
inom fastigheten BILJETTEN 1

SBN-2021-14
Sammanfattning

För fastigheten Biljetten 1 har en markanvisningstävling hållits. Två tilldelningar har getts,
varav Förstberg Ling AB har den ena. En lantmäteriförrättning är inlämnad med syfte att
skapa 12 fastigheter om max 250 kvm. Radhusen är uppdelade på tre byggnadsvolymer med
gångvägar som korsar kvarteret. Byggnaderna uppförs i tre fulla våningsplan med garage och
entré från gata.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Bygglov ges med villkor att markföroreningar är avhjälpta inför utfärdande av startbesked i
enlighet med 9 kap 37 a §.
Bygglov ges med villkor att fastighetsindelning av aktuell del av Biljetten 1 genomförs som
innebär att fastigheter på max 250 kvm skapas.
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
Ronny Svensson 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 fastighets- och gatukontoret för att ansluta
eller ändra en tomtutfart till en allmän väg enligt 39 § väglagen (1971:948).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 BILJETTEN 1
SBN 2020-003954 BILJETTEN 1_bilaga

Paragrafen är justerad
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27

Nybyggnad av skola, solcellspaneler, skylt, kullar, trädäck samt
mur och fasta bänkar (nya Högaholmsskolan) på fastigheten
FOLKVISAN 4

SBN-2021-9
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola, solcellspaneler, skylt, kullar, trädäck samt mur
och fasta bänkar på fastigheten FOLKVISAN 4 i Malmö kommun (nya Högaholmsskolan).
Åtgärden avser grundskola för upp till 630 elever i årskurs F-6. Skolgårdens friyta är fördelad
på mark och takterrass och uppgår till totalt 14,5 kvm/elev. All bilparkering ordnas genom
avtal inom grannfastighet.
Jäv

Mihaela Jabir (S) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Bygglov ges med villkor att markföroreningar är avhjälpta inför utfärdande av startbesked i
enlighet med 9 kap 37 a §.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om byggnation
påbörjas utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Anders Hedlund som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens.
Även om ni har lovbeslut och startbesked får ni 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 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
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miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att starta, ta över, flytta
eller utöka verksamhet med förskola, skola eller fritidshem enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att driva eller arrangera
yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, bassängbad som är öppna för
allmänheten eller används av många människor samt för förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen så att förslaget ska
kunna arbetas om så att elevantalet inte överstiger 500 elever.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Mikael Anderssons (V) yrkande och bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång

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

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 27a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 FOLKVISAN 4
SBN 2020-002705 FOLKVISAN 4_bilaga

Paragrafen är justerad

Bilaga § 27a
79

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende: Nybyggnad av skola, solcellspaneler, skylt, kullar, trädäck samt mur och
fasta bänkar (nya Högaholmsskolan) på fastigheten FOLKVISAN 4

Planera för små och trygga skolor
Detta är inte första gången stadsbyggnadsnämnden får ett ärende som berör byggnation av stora
grundskolor. Denna bygglovsansökan berör en ny grundskola i Högaholm planeras för årskursen
F-6 med plats för 630 elever. 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, inte
minst avseende trygghet, speciellt i detta fall när skolan är avsedd för barn mellan 6 till 12 år.
Bygglovsansökan innebär nästan en fördubbling av nuvarande skolas elevantal från 330 elever till
630 elever. Det höga elevantalet innebär att uteytan för lek och rörelse inte heller klarar de
uppsatta målen på 15 m2 per elev.
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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§

28

Permanent bygglov för förskola inom fastigheten TRÄDTOPPEN
4

SBN-2021-8
Sammanfattning

Föreslagen åtgärd innebär att befintlig byggnad, som ursprungligen använts som vårdlokal
och senare också innehållit förskola på tidsbegränsat bygglov, inreds permanent till förskola.
Inga exteriöra förändringar på befintlig byggnad föreligger. Jämfört med tidigare etableringar i
byggnaden föreslås omfattande kvalitetsförhöjningar i utemiljön. Parkeringsbehovet
säkerställs genom 20 cykelplatser och en PRH (parkering för rörelsehindrade) inom den egna
fastigheten samt genom avtal om parkeringsförbindelse för anställda och angöring med 12
bilplatser. Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Bygglov ges med villkor att markföroreningar är avhjälpta inför utfärdande av startbesked i
enlighet med 9 kap 37 a §.
Övriga upplysningar
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig. Byggherren har till kontrollansvarig utsett
Kent Wallin 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.
Sökanden erinras om fastighetsägarens skyldighet att i skälig utsträckning ordna
parkeringsplatser kvarstår då avtalet upphör att gälla. (Endast relevant i det fall parkering
anordnats på annan fastighet genom avtal)
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.
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Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa. Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att starta, ta över, flytta
eller utöka verksamhet med förskola, skola eller fritidshem enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Sökande erinras om att det krävs anmälan till miljöförvaltningen för att driva eller arrangera
yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, bassängbad som är öppna för
allmänheten eller används av många människor samt för förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 TRÄDTOPPEN 4
SBN 2015-002117 TRÄDTOPPEN 4_bilaga

Paragrafen är justerad

82

§

29

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten HUSIE 172:104

SBN-2021-12
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Fastigheten ligger
inom sammanhållen bebyggelse och inom område avsett för blandad stadsbebyggelse i
översiktsplanen för Malmö. Grannar har inkommit med synpunkter. Bedömning i annat
ärende upplyser om att ny bebyggelse i området bör prövas genom en detaljplan.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att uppförandet av ett enbostadshus på fastigheten
inte bidrar till ytterligare exploatering av området och att bygglov därför bör 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
Danijel Zerajic 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.
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).
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
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trafiksäkerheten enligt 47 § väglagen (1971:948). Området kan i vissa fall vara utökat till 50
meter.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 HUSIE 172:104
SBN 2020-003136 HUSIE 172:104_bilaga

Paragrafen är justerad

84

§

30

Tillbyggnad av enbostadshus (uterum), fasadändring (nya
fönster) samt stödmur (källartrappa) inom fastigheten
TRÄSKOFIOLEN 7

SBN-2021-13
Sammanfattning

Åtgärden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan i och med att stödmur för ny
källartrappa placeras på mark som inte får bebyggas. Ny källartrappa placeras på byggnads
gavel mot gata på förgårdsmark. Framförda erinringar från grannar avser i huvudsak farhågor
om att källarvåningen ska inredas till lokal för verksamhet eller en ny bostad, vilket kan få
konsekvenser som ökad biltrafik och omgivningspåverkan. Av ansökan framgår inte att
källarplan är tänkt att nyttjas på ett sådant sätt som är planstridigt eller omfattas av
bygglovsplikt.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
Detta lovbeslut innefattar även startbesked.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig. Tekniskt samråd behöver ej
hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
När arbetena är färdigställda ska byggherren insända intyg om glassäkerhet samt att
åtgärderna har utförts enligt de handlingar som legat till grund för detta startbesked till
stadsbyggnadsnämnden, som därefter utfärdar slutbesked.
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 2021-01-21 TRÄSKOFIOLEN 7
SBN 2020-003259 TRÄSKOFIOLEN 7_bilaga

Paragrafen är justerad
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§

31

Tillbyggnad av enbostadshus med carport inom fastigheten
ARMBANDET 13

SBN-2021-11
Sammanfattning

Åtgärden avser tillbyggnad av enbostadshus med carport om 24,8 kvm BYA. Tillbyggnaden
placeras 1,3 meter från gräns mot granne. För fastigheten gäller detaljplan Pl 330.
Detaljplanen saknar bestämmelser om avstånd till tomtgräns och Byggnadsstadgan 39 § gäller
därför. Enligt BS 39 § ska byggnad placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Byggnad får
dock placeras närmare om det finns särskilda skäl för detta, samt om det kan ske utan men
för granne. Stadsbyggnadskontoret anser att det föreligger särskilda skäl att placera en carport
närmare fastighetsgräns än 4,5 meter då det inte är möjligt att anordna väderskyddad
biluppställningsplats på längre avstånd. I området är denna typ av placeringar sedan tidigare
vanligt förekommande. Berörd granne har beretts tillfälle att yttra sig och har framfört
erinran. Stadsbyggnadskontoret anser inte att åtgärden vållar denne sådant men att bygglov
inte kan tillstyrkas.
Beslut

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




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Armbandet 13
SBN 2020-003017 ARMBANDET 13_bilaga

Paragrafen är justerad
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§

32

Nybyggnad av plank inom fastigheten SLÄDEN 5

SBN-2020-504
Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnad av plank som varit i Mark- och miljödomstolen.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att beslut ska bifallas i sin helhet och gör ingen ytterligare
granskning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge
slutbesked i detta ärende.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Avgifter utgår enligt separata beslut. Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver
kostnaden för bygglovet. Det kan även tillkomma kostnader för mättjänster samt eventuell
planavgift.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Släden 5
SBN 2020_001044 Släden 5_Bilagor

Paragrafen är justerad
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§

33

Rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av nätstation på
fastigheten LIMHAMN 155:496

SBN-2021-18
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av nätstation på
fastigheten LIMHAMN 155:496 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Övriga upplysningar
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
För att arbetena ska få påbörjas krävs – utöver detta bygglovsbeslut – att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha fått startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
Även om du har lovbeslut och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra veckor
efter att lovbeslutet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Ett bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
Begäran om utstakning och lägeskontroll skall göras till stadsbyggnadsnämnden. Kontakta
stadsmätningsavdelningen tel 040-34 23 35 innan arbetena påbörjas.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Limhamn 155:496
Limhamn 155_496 Bilaga

Paragrafen är justerad
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§

34

Fasadändring (inglasning av balkonger) på fastigheten
KORSÖR 1

SBN-2021-16
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (inglasning av balkonger) på fastigheten KORSÖR 1
(Köpenhamnsvägen 20D). Den föreslagna åtgärden bedöms ej uppfylla plan- och bygglagens
krav på varsamhet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.

Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar bifall till ansökan om
bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov.
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), Mats Brogren (M) med instämmande
av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C)
lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 34a.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 34b.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 KORSÖR 1
SBN 2020-004396 KORSÖR 1_bilaga

Paragrafen är justerad

Bilaga § 34a
89

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende 35 – Fasadändring (inglasning av balkonger) på
fastigheten KORSÖR 1.
SBN-2021-16

I detta ärende behandlar vi ansökan om bygglov från Lars-Erik Wickman om inglasning
av 3 st balkonger. Balkongerna ligger på husets gavel och är utsatta för mycket blåst. Att
glasa in dessa balkonger skulle innebära att lägenhetsinnehavarna fick ett extra rum
under tiden april-oktober. Bygglov har beviljats för inglasning i andra delar av huset och
även på grannfastigheterna.
Att det finns en liten skillnad på utförande är inte konstigt eftersom material utvecklas och
det skulle vara svårt att få tillgång till samma material som för 20-25 år sedan. Vi är
övertygade om att ombyggnaden kommer att ske med varsamhet.
När det görs en avvägning mellan det allmänna och enskilda intresset så anser vi att det
enskilda intresset skall överväga eftersom det är lägenhetsinnehavaren som kommer att
tillgodogöra sig nyttan av inglasningen.
(M) och (C) yrkade givetvis att lägenhetsinnehavarna skall få tillgodogöra sig nyttan av
att balkongerna glasas in och yrkade på att bygglov skulle beviljas för inglasning.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö den 2021-01-21
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

Med Instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 34b
90

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Ärende:35: SBN-2021-16

Fasadändring (inglasning av balkonger) på fastigheten KORSÖR 1
Ansökan om bygglov för fasadändring (inglasning av balkonger) på fastigheten KORSÖR
1 (Köpenhamnsvägen 20D) i Malmö kommun.
Vi Sverigedemokrater yrkade att fasadändringen skulle få utföras. Dock hade majoriteten
i nämnden en annan åsikt.
Den planerade inglasningen av tre balkonger har enligt oss Sverigedemokrater inte sådana effekter på de arkitektoniska eller kulturhistoriska värden eller påverkan på byggnaden att bygglovet inte kunnat beviljas.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i detta ärende.

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_________________
Stefan Claesson (SD)
Med instämmande av:

________________
Karin Ramsay (SD)

91

§

35

Rivning av två byggnader (byggnad 6470 och byggnad 6400)
inom fastigheten LYCKAN 30

SBN-2020-1113
Beslut

ÄRENDET UTGÅR

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Lyckan 30
SBN 2019-005271 LYCKAN 30_BILAGOR

Paragrafen är justerad

