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Hej,
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Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
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Beträffande beslut i ärendet om ändrad användning samt bristande hälsoskydd i
restaurang Olivias deli (saknar frånluftsdon) inom fastigheten ASSESSORN 2,
SBN-2020-286

Min hyresvärd har mottagit beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande av vite för
imkanal. Jag bedriver min verksamhet i lokalen och önskar därför yttra mig i ärendet.

Min hyresvärd har inkommit med en överklagan av nämndens beslut med motivering att det
inte föreligger skäl att ta ut byggsanktionsavgift i o m att åtgärder vidtas och rättelse utifrån
riktlinjerna har vidtagits i lokalen. Jag vill styrka det som hyresvärden har anfört samt be
nämnden att ta hänsyn till att dröjsmålet har berott på kommunikationsbrister och
missförstånd mellan parterna. Bland annat har informationen inte nått fram och
kommunikationskanaler har inte varit tydliga, vilket även kan bero på ordförandebyte i
styrelsen för bostadsrättsföreningen. Styrelsemedlemmarna bedriver arbetet i föreningen, på
sin fritid och vid sidan om familj med mera.

Processen för bygglovsansökan och även imkanal hade startats men stoppades till följd av det
ovan beskrivna. Min inställning är och har hela tiden varit att tillmötesgå krav vid sidan av att
rättelseåtgärder kring bygglovsansökan tages hos kommunen. Jag hade dock inte tillräcklig
insyn i hur processen i ärendet hade fortlöpt. Jag och min hyresvärd har nu haft en konstruktiv
dialog och har knutit överenskommelse för processens återupptagande. Antal platser i lokalen
är också anpassat för det som bygglovet gäller för idag.

Det ligger såväl i kommunens som i vårt intresse att lösa det uppstådda på ett så smidigt sätt
som möjligt. Bötesbeloppet försvårar situationen i en redan kostsam process, särskilt under de
rådande omständigheterna som pågår i samhället och leder till pressade ekonomiska
förhållanden. Jag hoppas att nämnden kan ta hänsyn till ovanstående och häva
byggsanktionsavgiften.
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