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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-08-23 kl. 09:00-14:35

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl. 9:00

Beslutande ledamöter

Märta Stenevi (MP) (Ordförande)
Sofia Hedén (S) (Vice ordförande)
Tomas Pettersson (M) (Vice ordförande)
Solange El-Haj (S)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Mikael Andersson (V)
Simon Chrisander (L)
Darko Simic (M) ersätter Anders Lunderqvist (M)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jenny Österlind (S)
Mårten Espmarker (MP)
Boel Pettersson (V)
John Eklöf (M)
Lars Hellström (L)

Övriga närvarande

Christer Larsson (Stadsbyggnadsdirektör)
Magnus Hillborg (Nämndsekreterare)
Johan Emanuelson (Avdelningschef, Strategiavdelningen)
Göran Blomé (Avdelningschef, Administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (Avdelningschef/stadsingenjör, Stadsmätningsavdelningen)
Ingemar Gråhamn (Stadsarkitekt, Stadsarkitektavdelningen)
Julia Töringe (Kommunikationschef)
Erika Knobblock (Enhetschef/utvecklingssamordnare, Administrativa
avdelningen)
Tina Weberg (Enhetschef, Stadsarkitektavdelningen)
Anna Holmqvist (Planchef, Planavdelningen)
Göran Sundberg (Stadsjurist)

Utses att justera

Tomas Pettersson (M)

Justeringen

2018-08-30

Protokollet omfattar

§255

Underskrifter

Sekreterare

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

Magnus Hillborg
Ordförande

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

…………………………………

Märta Stenevi (MP)
Justerande

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

Tomas Pettersson (M)

…………………………………
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Bildande av naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö

SBN-2015-970
Sammanfattning

År 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnden att bildandet av ett kommunalt naturreservat på
Klagshamnsudden skulle påbörjas. Den 16 juni 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden
förslag till beslut och skötselplan för samråd. Förslaget skickades ut till sakägare,
organisationer, myndigheter, kommunala förvaltningar och andra intresserade. Beslutet och
skötselplanen för Klagshamnsuddens naturreservat reviderades sedan i enlighet med inkomna
synpunkter. Malmö stad har under denna process haft ett nära samarbete med VA Syd kring
Klagshamns reningsverk. Stadsbyggnadskontoret har även medverkat till framtagandet av ett
kontrollprogram för Klagshamnsdeponin.
Bildandet av det kommunala naturreservatet Klagshamnsudden innebär att udden bevaras,
utvecklas och görs mer tillgänglig för allmänheten, samt att områdets kulturhistoriska värden
synliggörs.
Beslut

stadsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat samt att godkänna skötselplan
för Klagshamnsuddens naturreservat,
att hemställa att kommunfullmäktige förklarar Klagshamnsuddens naturreservat som
naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), samt
att hemställa att kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för Klagshamnsuddens
naturreservat samt att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden delegation att vid
behov revidera den fastställda skötselplanen.
Jäv
Sven-Erik Rasmusson (S) anmäler jäv och deltar inte i genomgång och beslut i ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Tomas Pettersson (M) och Darko Simic (M) inkommer med ett särskilt yttrande (se bilaga).
Mikael Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande (se bilaga).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 180823 Bildande av Klagshamnsuddens naturreservat
Beslut med bilagor 2018
Skötselplan med bilagor
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