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§

274

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

SBN-2018-1046
Sammanfattning

Samråd.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för hamnanknutna verksamheter,
logistikföretag och verksamhetskoppad service inom området, som del av en fortsatt
utbyggnad av Malmö Industrial Park. Detaljplanen ska också möjliggöra etablering av
vindkraft inom området.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
3. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda syftet med och
eventuella konsekvenser av att bestämmelsen att byggnader ska placeras minst 4 m från
tomtgränsen tas bort.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att utreda syftet med och eventuella konsekvenser av att bestämmelsen att
byggnader ska placeras minst 4 m från tomtgränsen tas bort.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på Mårten Espmarkers tilläggsyrkande och
finner att stadsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag med
tillägg enligt Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 274a.
Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Susanne Ydstedt (M) och Martin Molin (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med
ett särskilt yttrande, bilaga § 274b.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5625 samråd
Dp 5625 Planbeskrivning samråd
Dp 5625 Plankarta samråd
Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning samråd
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PP 4792 Norra Hamnen Logistikcentrum
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-11-29

Bilaga §274a
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Särskilt yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: SBN 2018-1046. Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 (DP5625)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hamnknutna verksamheter, logistikföretag
verksamhetskopplad service inom området, som en del av fortsatt utbyggnad av Malmö
industrial park. Detaljplanen ska också möjliggöra vindkraft inom området.
Vi Sverigedemokrater är positiva till nya energilösningar men ser inte att denna lösning är i den
riktning vi vill gå, Sverigedemokraterna ser kärnkraften som en bra och ekonomisk stark lösning
och anser därför inte att vindkraft är de lösningar som vi ska investera i.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 274b
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-10-17
Ärende: 17 Hamnen 22:164 (Norra hamnen delområde 2) Dp 5625
I detta ärende hanterar vi en detaljplan 5625 med syfte att skapa förutsättning för en utbyggnad
och utfyllnad av hamnområden för att utöka Malmö industrial park (MIP).
Moderaterna och Centern vill påpeka att underlaget inte är uppdaterade avseende efterfrågan
på logistikcenter. Vi ser idag stora nya logistikcentra som är byggda längs E6 i både
Landskrona och Helsingborg. Dessa är byggda efter utredningarna som ligger till grund för
planförslaget.
Vi ser att uppdaterade utredning bör göras som balanserar tilltänkta transportflöden när
Fehmarn bältförbindelsen öppnar 2028. Frågor som bör besvaras är om en containerhamn för
mindre fartyg kommer att nyttjas enligt tidigare utredningar samt en estimering över hur
framtidens transportflöden logistik kommer planeras.
Designconceptet är i Dp daterade från 2004 (SAMARK Arkitektur & Design)
Spåranslutningsutredningen i Dp daterade är från 2002 (Inregia AB)
En tydligare analys och bättre definition om hamnen bör lämnas av Copenhagen Malmö Port
som underlag för hamnutbyggnaden. Det senaste visionsdokumentet är från 2006.
Frågan som bör ställas är om mindre containerfartyg "Feeder-trafik" kommer nyttjas när
Fehmarn bältförbindelsen öppnar 2028.
Vi ser i detaljplanen att tilltänkt industrimark ligger i de friyta som Eon estimerar att de behöver
för de tilltänkta vindkraftverken.
Framtid
Nämnden bör även ta in förutsättningar framtidens autonoma industrier (fjärde generation
industrier). Industrier som idag planeras i övriga Europa som uppskattas ge nya arbetstillfällen.
Malmö den 17 oktober 2019
Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Susanne Ydstedt (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

