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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-huset Kungsparken, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Ulf Arfwidsson (personalföreträdare, SACO)
Jessika Grundén (personalföreträdare, Vision)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2021-02-09

Protokollet omfattar

§23
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§

23

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

TN-2018-4562
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av hamnanknutna verksamheter,
logistikföretag och verksamhetskopplad service inom planområdet, som del av en fortsatt
utbyggnad av Malmö Industrial Park i Norra hamnen. Detaljplanen möjliggör också
etablering av vindkraft inom området.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden
ska besluta att, i sin roll som fastighetsägare, till sitt yttrande foga en tveksamhet inför att låta
planen medge etablering av vindkraftverk inom detaljplaneområdet, detta då en
dylik etablering – till följd av de säkerhetsregler som vindkraftsproduktion medför – skulle
påverka den kommersiella användningen av det utfyllda hamnområdet allt för
negativt, liksom med hänvisning till att ytterligare etablering av vindkraftsproduktion bör ske
på plats längre ut i Öresund motsvarande exempelvis Lillgrund eller Sjollen, samt att med
denna ändring avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
Stefana Hoti (MP) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
yttrande tillföra följande:





Tekniska nämnden anser att den negativa miljöpåverkan som detaljplanen medför ska
kompenseras med ytterligare ett naturskyddsområde på annan plats, alternativt en
fördubbling av utpekat naturområde i befintlig detaljplan, detta med hänvisning
till att exploateringen av Norra Hamnen i miljöhänseende redan fyller en
kompensatorisk funktion för tidigare exploatering av Västra Hamnen.
Tekniska nämnden anser att den förstörelse av ålgräsängar som detaljplanen medför
ska kompenseras med ett marint naturreservat.
Tekniska nämnden anser att det i detaljplanen ska tillföras att byggnation ska ske så
naturligt och grönt som möjligt, då med högt antal gröna tak, hög krontäckningsgrad
liksom sammanhängande gröna korridorer, detta i syfte att stärka den biologiska
mångfalden i området och underlätta för pollinatörer.

samt att med dessa tillägg avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
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Henrik Malmberg (C) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att bifalla Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande i den del som avser att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att
"Tekniska nämnden anser att det i detaljplanen ska tillföras att byggnation ska ske så naturligt
och grönt som möjligt, då med högt antal gröna tak, hög krontäckningsgrad liksom
sammanhängande gröna korridorer, detta i syfte att stärka den biologiska mångfalden i
området och underlätta för pollinatörer.", samt att med detta tillägg avge yttrandet till
Kommunstyrelsen.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till
förvaltningen med uppdrag att i förslag till yttrande tillföra skarpare formuleringar kring
utfyllnadens miljömässiga konsekvenser, liksom tillföra en uppmaning till Kommunstyrelsen
om att invänta Mark- och miljööverdomstolens dom avseende sagda utfyllnad innan
detaljplaneprocessen fortsätter.
Håkan Fäldt (M) yrkar dels att Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga av Stefana
Hoti (MP) framställda tilläggsyrkanden, dels att Tekniska nämnden ska besluta att avslå av
Susanna Lundberg (V) framställt återremitteringsyrkande, detta till förmån för att ärendet ska
avgöras vid innevarande sammanträde.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Susanna Lundbergs (V) återremitteringsyrkande mot Håkan Fäldts
(M) yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat att ärendet
ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Henrik Malmbergs (C) och Håkan Fäldts (M)
och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på
detsamma.
Ordföranden ställer därefter de första två av Stefana Hotis (MP) framlagda tilläggsyrkanden
mot Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden
beslutat i enlighet med Håkan Fäldts (M) yrkande.
Ordföranden ställer till av Stefana Hoti (MP) och Henrik Malmberg (C) framlagt
tilläggsyrkande mot Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Fäldts (M) yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 23a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
Henrik Malmberg (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
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Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på
framställda tilläggsyrkanden, då till förmån för bifall till dessa. Se bilagd reservation, § 23b.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på
framställt återremitteringsyrkande, då till förmån för bifall till detta. Se bilagd reservation, §
23c.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse TN 210126 Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164
m.fl. (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö, Dp 5625
Förslag till yttrande TN 210126 Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164
m.fl. (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö, Dp 5625
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 399 med Särskilt yttrande (M+C) och
Reservation (SD)
Dp 5625 Plankarta godkännande
Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Dp 5625 Utlåtande efter granskning
Dp 5625 Planbeskrivning godkännande

ELODJDD
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-01-26
Ärende: TN-2018-4562

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl.
(Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625
Sverigedemokraterna är positiva till nya energilösningar, dock inte vindkraft eftersom
den varken är CO2-neutral eller miljövänligt. Vi motsätter oss att det uppförs fler
vindkraftverk, eftersom investeringen inte betalar sig ekonomiskt under sin livstid.
Fram till 2050 måste fossilfri elproduktion öka kraftigt enligt FN:s klimatpanel IPCC:s
olika scenarier. I deras senaste rapport beräknas kärnkraften behöva öka med
mellan 91 och 190 procent. Sverigedemokraterna önskar därför satsningar på
utbyggnad och modernisering av Sveriges kärnkraft.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

ELODJDE
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5HVHUYDWLRQ
7HNQLVNDQlPQGHQ
'HWDOMSODQI|UGHODYIDVWLJKHWHQ+DPQHQPIO 1RUUDKDPQHQ
GHORPUnGH L+DPQHQL0DOP|'S
'LDULHQU71
'HQQDGHWDOMSODQlUJDQVNDEUDXWLIUnQNOLPDWSHUVSHNWLYYLVHUSRVLWLYWSnDWW
RPUnGHWXWIRUPDVSnHWWVlWWVRPNDQPLQVNDYlJWUDQVSRUWHUVDPWDWWSODQHQ
P|MOLJJ|UI|UYLQGNUDIWYHUNRFKPHUI|UQ\HOVHEDUHQHUJL0HQSODQHQlU
VDPWLGLJWRWLOOIUHGVVWlOODQGHXUPLOM|V\QSXQNWRFKJlOODQGHELRORJLVNPnQJIDOG
0LOM|NRQVHNYHQVEHG|PQLQJHQO\IWHURURI|UInJHOKDELWDWnOJUlVlQJDURFK
PXVVORUVRPULVNHUDUDWWVWU\NDPHG'HVVXWRPILQQVGHWVN\GGVYlUGDDUWHUVRP
KDUVLWWKDELWDWLQlURPUnGHW
0LOM|SDUWLHWDQVHUDWWVW|UUHRFKElWWUHNRPSHQVDWLRQEHK|YVLGHWDOMSODQHQ,
GHWDOMSODQHQILQQVGHWHWWXWSHNDWQDWXURPUnGHHIWHUVRP1RUUDKDPQHQ
DJHUDGHVRPNRPSHQVDWRULVNWRPUnGHI|U9lVWUDKDPQHQVnEHK|YHU
QDWXURPUnGHXW|NDV\WWHUOLJDUH,lUHQGHWI|UHVOnVGHVVXWRPHQEDUWHNRQRPLVN
NRPSHQVDWLRQI|UI|UVW|UHOVHDYnOJUlVlQJDURFKPXVVORUcOJUlVlQJDUVRP
LEODQGRFNVnNDOODVI|UKDYHWVEDUQNDPPDUHlUHWWXQLNWRFKOLYVYLNWLJWKDELWDW
$WWHQGDVWI|UHVOnHQHNRQRPLVNNRPSHQVDWLRQI|UVnGDQDQDWXUYlUGHQGXJHU
LQWH
'HWKlUlUHQGHWLQQHKnOOHUVYnUDDYYlJQLQJDUHIWHUVRPNOLPDWQ\WWDQVlWWVHPRW
PLOM|Q\WWDQVDPWLGLJWVRPYLEHILQQHURVVLEnGHHQDOOYDUOLJNOLPDWNULVRFKLHQ
HUDDYGHQVQDEEDVWHDUWG|GHQVRPKRWDUYnUDHNRV\VWHP([SORDW|UHQPnVWH
GlUI|UJ|UDVLWW\WWHUVWDI|UDWWPLQVNDPLOM|SnYHUNDQRFKNRPSHQVHUD
HYHQWXHOODI|UOXVWHULVW|UVWDP|MOLJDPnQ
0LOM|SDUWLHWI|UHVORJGlUI|UI|OMDQGHWWLOOlJJV\UNDQGHQVRPPHGVNLFNL
UHPLVVYDUHWWLOOVWDGVE\JJQDGVQlPQGHQ
 'HQQHJDWLYDPLOM|SnYHUNDQSnEODQGDQQDWInJHOKDELWDWVNDNRPSHQVHUDV
JHQRP\WWHUOLJDUHHWWQDWXUVN\GGVRPUnGHDOWHUQDWLYJHQRPI|UGXEEOLQJDYGHW
XWSHNDGHQDWXURPUnGHWLGHWDOMSODQHQ
)|UVW|UHOVHDYnOJUlVlQJDUVNDNRPSHQVHUDVPHGHWWPDULQWQDWXUUHVHUYDWDY
PRWVYDUDQGHQDWXUYlUGHXW|YHUHNRQRPLVNNRPSHQVDWLRQ
2PUnGHWVNDE\JJDVVnQDWXUOLJWRFKJU|QWVRPP|MOLJWPHGJU|QDWDNJU|QD
7HOHIRQ(SRVWPDOPR#PSVH
$GUHVV'URWWQLQJWRUJHWD0$/0g
ZZZPSVHPDOPR
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NRUULGRUHUWUlGSODQWHULQJDUPHGPHUDLV\IWHDWWVW|GMDELRORJLVNPnQJIDOGRFK
XQGHUOlWWDI|USROOLQDW|UHU
'nPDMRULWHWHQDYQlPQGHQLQWHVWlOOGHVLJEDNRPYnUD\UNDQGHQYDOGHYLDWW
UHVHUYHUDRVVLGHQGHOHQ



)|U0LOM|SDUWLHWGHJU|QD
6WHIDQD+RWLOHGDPRWWHNQLVNDQlPQGHQ 

0HGLQVWlPPDQGHDY
/XFDV&DUOVVRQHUVlWWDUHWHNQLVNDQlPQGHQ



7HOHIRQ(SRVWPDOPR#PSVH
$GUHVV'URWWQLQJWRUJHWD0$/0g



ZZZPSVHPDOPR
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