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Malmö stad
Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-23 kl 09:00-14:30

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt Teams

Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2021-09-30

Protokollet omfattar

§355

Underskrifter

Sekreterare
Kristina Andersson
Ordförande

Justerande

Sofia Hedén (S)

Martin Molin (C)

Beslutande ledamöter
Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Peter Ahlström (M) ersätter Bo Mats Brogren (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Dusan Mijovski (L)
Jens Kindt (MP)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)
Övriga närvarande
Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Finn Williams (stadsarkitekt)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Hanna Winsa (avdelningschef, ledning och verksamhetsstöd)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
David Melander (bygglovsarkitekt)
Tina Weberg (enhetschef)
Sara Lager (enhetschef)
Peter Olsson (enhetschef)
Stefan Ringsten (byggnadsinspektör)
Anita Pawlik (planarkitekt)
Viktor Palmgren (utredare)
Tina Erlenhov (arbetsterapeut)
Kajsa Helmbäck (HR-chef)
Åke Hesslekrans (tf. enhetschef)
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§

355

SBN-2021-696

Remiss - Artskyddsutredningens betänkande SOU
2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU
2021:551), STK-2021-993

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss avseende Miljödepartementets betänkande
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:551). I betänkandet föreslås förändringar i
miljöbalken i syfte att effektivt och rättssäkert skydda hotade arter samtidigt som
regelverket ska vara tydligt gentemot markägare om när man har rätt till ersättning.
Utredningen syftar även till att analysera och kartlägga statens, verksamhetsutövarens
inklusive fastighetsägarens utredningsansvar gällande frågor om artskydd. Förslag omfattar
ändringar i flera lagar och förordningar.
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Mårten Espmarker MP) yrkar att näst sista meningen i yttrandet "I likhet med ovanstående
anser stadsbyggnadsnämnden att artskyddet inte får förhindra utfyllnader eller
konstruktioner som tillgodoser andra viktiga samhällsintressen, såsom bostäder,
näringslivsutveckling och infrastruktur" stryks.
Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Martin Molins (C) och Darko Simic (M) yrkar att meningen "Stadsbyggnadsnämnden anser
att utredningen behöver en fördjupad konsekvensbeskrivning över hur detta påverkar
enskilda markägares möjlighet att bruka sin mark” ska läggas till i yttrandet.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Darko
Simics (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Mårten Espmarker MP) yrkande
om att näst sista meningen i yttrandet "I likhet med ovanstående anser
stadsbyggnadsnämnden att artskyddet inte får förhindra utfyllnader eller konstruktioner
som tillgodoser andra viktiga samhällsintressen, såsom bostäder, näringslivsutveckling och
infrastruktur" stryks och finner att nämnden har avslagit detta.
Sedan ställer ordförande proposition på Martin Molins (C) och Darko Simics (M) yrkande
om tillägg av meningen "Stadsbyggnadsnämnden anser att utredningen behöver en
fördjupad konsekvensbeskrivning över hur detta påverkar enskilda markägares möjlighet
att bruka sin mark” och finner att nämnden har avslagit detta.
Reservationer
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 355a.

Mårten Espmarker (M) och Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation, bilaga § 355b.
Mikael Andersson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Skydd av arter - vårt gemensamma
ansvar (SOU 2021:551)

Förslag till yttrande SBN 2021-09-23 Skydd av arter – vårt gemensamma
ansvar (SOU 2021:551)

SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar Vol. 1

SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar Vol. 2
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Bilaga § 355a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
Ärende 10 - Remiss - Artskyddsutredningens betänkande SOU
2021:51 Skydd av 5 arter – vårt gemensamma ansvar (SOU
2021:551), STK-2021-993
SBN-2021-696

I detta ärende behandlar vi utredningen Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar.
Denna utredning föreslår ett flertal åtgärder som riskerar att kraftigt inskränka rätten
för såväl lantbrukare som skogsägare att bruka sin mark.
Centerpartiet och Moderaterna vill se ett mer balanserat förslag, och efterlyste därför
en skrivelse från stadsbyggnadsnämnden om att utredningen måste fördjupa vilka
konsekvenser detta kommer få för markägares rätt att bruka sin mark.
Då majoriteten inte gillade vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2021-09-29
Martin Molin (C)

Med Instämmande av:
Petra Lundgren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bilaga § 355b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2021-0-23
Remiss - Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter vårt
gemensamma ansvar (SOU 2021:551), STK 2021-993
Diarienr: SBN-2021-696
Miljöpartiet är positiva till grundsatserna i skrivelsen som lyfter fram behovet
och vikten av att ha ett fungerande artskydd. Vi vänder oss mot att det i
skrivelsen står att ett artskydd inte får motverka t.ex. näringslivsutveckling
(vilket kan innebära uppförandet av industriverksamhet) och infrastruktur.
Denna del av skrivelsen är för generellt hållen. Det blir svårt att se vad
meningen är med att ha lagar om artskydd om infrastruktur och industrier
undantas inverkan från eventuella skyddsbestämmelser. Vi yrkade på att denna
del skulle strykas ur skrivelsen.
Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservera oss i ärendet.

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