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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-10 kl. 09:00-13:15

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)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jonas Michanek (S) ersätter Shaip Morina (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Marcus Horning (direktör)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Anna Tullberg (HR-chef)
Anna Westberg (stadsjurist)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 410
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Ann-Katrin Sandelius (enhetschef)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef)
Johanna Perlau (enhetschef)
Julia Töringe (enhetschef)
Pontus Alexandersson (bygglovsarkitekt)
Helena Denvall (trafikplanerare)
Stephanie Morgan (teknisk assistent)
Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 410

Justeringen

2020-12-17

Protokollet omfattar

§399
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399

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

SBN-2018-1046
Sammanfattning

Godkännande.
Detaljplanen möjliggör uppförandet av hamnknutna verksamheter, logistikföretag och
verksamhetskopplad service inom området, som en del av en fortsatt utbyggnad av Malmö
industrial park. Detaljplanen ska också möjliggöra etablering av vindkraft inom området. Ett
naturområde möjliggörs i planområdets nordöstra hörn.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande.
Yrkanden
Martin Molin (C), Mats Brogren (M) och Anders Olin (SD) yrkar att planbestämmelsen om
att möjliggöra för vindkraft stryks, för att kunna utnyttja marken bättre.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
en gemensam reservation, bilaga § 399a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) lämnar in en reservation, bilaga § 399b.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 201210 Dp 5625 godkännande
Dp 5625 Utlåtande efter granskning
Dp 5625 Planbeskrivning godkännande
Dp 5625 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5625 Plankarta godkännande
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Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande
PP 4792 Norra Hamnen Logistikcentrum(1977159)
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-11-29
SBN 191017 §274a SD särskilt yttrande
SBN 191017 §274b M o C särskilt yttrande
SBN 200527 §166a särskilt yttrande M o C
SBN 200527 §166b särskilt yttrande SD

Bilaga § 399a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-12-10
Ärende: 22 – Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164
SBN-2018-1046
Moderaterna och centern reserverar oss mot godkännande av Dp 5625 avseende I
detta ärende behandlar vi en detaljplan för ett nytt industriområde i Norra Hamnen
Moderaterna och Centerpartiet har ifrågasatt det utdaterade underlag från 2006 som
planen bygger på. Inte minst ifrågasätter vi förslaget om att etablera vindkraftverk,
vilka kommer att kräva skyddsavstånd som tar yta från möjlig bebyggelse. För att
undvika exploatering på åkermark är det viktigt att alla områden planeras utefter sin
fulla potential, även industriområden som kan bidra med viktiga arbetstillfällen.
Regleringen av de föreslagna vindkraftverken med avseende på höjder och storlekar
har dessutom inte hängt med i den teknikutveckling som skett kring vindkraftverk, vilket även Miljönämnden skriver i sitt yttrande.
Stora, effektiva vindkraftverk bör med fördel byggas till havs eller i åkerlandskapet utanför yttre ringvägen. De föreslagna vindkraftverken i denna plan kommer i bästa fall
bli en symbolisk handling, i sämsta fall innebära att exploaterbara ytor för potentiella
arbetsplatser uteblir. Av den anledningen valde vi att vindkraftverken skulle strykas
från planen.
Då vårt yttrande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet
Malmö den 14 december 2020
Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)

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

Bilaga §399b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2020-12-10
Ärendenummer: SBN 2018-1046.

Ärendet gäller detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164. Detaljplanen möjliggör
hamnknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad service inom området
samtidigt ska planen möjliggöra etablering av vindkraft inom området.
Sverigedemokraterna har sedan starten varit negativ till etablering av vindkraft i området
och har en åsikt att Sverige ska främst satsa på kärnkraft.
Den senast tiden har även frågor kring vindkraftparkers miljöpåverkan efter sitt bäst före
datum passerat. Det blir en avsevärd påverkan på stadsbilden samtidigt som det finns stora
risker med dessa vindkraftverk där ett antal olyckor med nedfallande blad som kunnat få
oanade konsekvenser.
Vi Sverigedemokrater yrkande avslag i ärendet, då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi
oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Anders Olin

Åsa Ahnfeldt

Med instämmande av:
Stefan Claesson

Karin Ramsay
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