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§ 83 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
Arbetsutskottet utser Jonas Cronert (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
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§ 84 Dnr BN 2019/00456-3.5.1 

Information på beredning - Nybyggnad av handelsträdgård på 
Gäddeholm 2:1 

Ärendebeskrivning 
Kent Pergéus, Geddeholms AB och Eric Heinisch informerar om 
bygglovsärendet och hur projektet är tänkt att genomföras. Bland annat 
informeras om att synpunkter som har kommit in från allmänheten har 
bemötts och att förslaget har reviderats som en följd. Det förs en diskussion 
om hur etableringen kommer att påverka trafiken i området. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 85 Dnr BN 2019/00462-1.5.1 

Information på beredning - Byggnadsnämndens rundtur förslag 

Ärendebeskrivning 
Hans Larsson informerar om byggnadsnämndens rundtur den 12 juni och ger 
förslag på studieobjekt. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 86 Dnr BN 2019/00463-1.3.4 

Information på beredning - Förutsättningarna i sommar 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om hur arbetsutskottets sammanträden har planerats 
över sommaren för att undvika behovet av extra 
byggnadsnämndssammanträden under semestertider.  

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 87 Dnr BN 2019/00466-3.1.1 

Information på beredning - Ortsanalys och utvecklingsplan för 
Kvicksund - fokus Nyckelön 

Ärendebeskrivning 
Barbro Sollén Wilcox informerar om ortsanalys och utvecklingsplan för 
Kvicksund med fokus Nyckelön och vilka möjligheter och utmaningar som 
finns för områdets framtida utveckling. Under hösten kommer ett gemensamt 
dokument för hela Kvicksund att arbetas fram tillsammans med Eskilstuna 
kommun.  

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 88 Dnr BN 2019/00478-3.5.1 

Information på beredning - Tillbyggnad av restaurang på 
fastigheten Ångkraftverket 2 

Ärendebeskrivning 
Tomas Andersson och Stig Selin från Peab informerar om nuläget för 
projektet för tillbyggnad av restaurangen på Steam Hotel och visar 
illustrationer på hur tillbyggnaden kommer att se ut. Arbetsutskottet ställer 
frågor om projektet och det förs en diskussion om förutsättningarna för att 
bevilja bygglov. 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 89 Dnr BN 2019/00453-1.3.6 

Universell design, förslag till pilotprojekt 

Beslut 
Förslaget till pilotprojekt enligt förslaget i PM daterat 2019-05-13 från 
stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I PM från stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen ges förslag till ett pilotprojekt för att vinna teoretiska 
och praktiska kunskaper inom principen universell design. Det 
underliggande syftet är att etablera ett medvetet förhållningssätt till principen 
i stadens planering och byggande.  

Ett stegvis arbetssätt föreslås och där de inledande två första stegen 
genomförs under 2019/vintern 2020 medan byggande, uppföljning och 
efterföljande rekommendationer inte kan planeras in i tid nu. 

Ansvaret för arbetet med inledande steg läggs på teknik- och 
fastighetsförvaltningen respektive stadsbyggnadsförvaltningen. Samverkan 
blir nödvändig med fler av stadens nämnder. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Fastighetsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Grundskolenämnden 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
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§ 90 Dnr BN 2019/00455-3.5.1 

Bygglov för anordnande av vågbrytare av betongponton på 
fastigheten X 

Beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov för vågbrytare till och med 2024-06-01 beviljas 
enligt 9 kap 33§ plan- och bygglagen.  

2. Sökanden ska följa Stadsbyggnadsförvaltningen föreskrifter. 

3. Bygglovsavgift fastställs till 8 400 kronor. 

Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för anordnande av vågbrytare på fastigheten X. 
Vågbrytaren är tänkt att placeras i anslutning till befintlig vågholme. 
Åtgärden blir en tillfällig åtgärd som i förlängningen ska ersättas med 
ytterligare vågholmar.  
Syftet med vågbrytaren har angetts att vara vågskydd för de husbåtar som 
planeras att tillskapas längre in längst befintlig bygga.  
Själva vågbrytaren i sig utgör en småbåtshamn med plats för mindre båtar 
och ryms inom vad detaljplanen tillåter.  
När det kommer till husbåtar inom planområdet ryms de inte inom 
detaljplanen då den inte tillåter boende inom vattenområdet. 
Strandskyddsdispens för vågbrytaren krävs inte i och med domslut från mark 
och miljödomstolen (Mål nr M 3593-12) från 2013-11-05. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Vågbrytaren ryms i sin redovisade utformning och funktion inom 
detaljplanen. Den ger möjlighet att förtöja mindre båtar i anslutning till 
vågbrytaren. Inga husbåtar är redovisade i anslutning till vågbrytaren så 
hinder för avslag av denna anledning föreligger inte. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Sökande 
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§ 91 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 
- Vesna Kranjec informerar om att Mälardalens brand- och räddningsförbund 
inte har tillräckligt med resurser för att fortsätta med det förebyggande 
arbetet att granska brandskyddsbeskrivningar som inkommer i 
bygglovsärenden inför startbesked. En lösning på frågan kommer att 
presenteras på ett kommande arbetsutskottssammanträde. 

 

- Jonas Cronert (S) frågar hur det går med tillsynsärendet om olovligt 
byggande av kontorsmoduler på fastigheten X. Lars Eriksson handlägger 
ärendet och kommer att åka ut på ett platsbesök inom kort. 

 

- Claes Kugelberg (M) lyfter ett förslag om att förlägga byggnadsnämndens 
sammanträden till förmiddagarna istället för på eftermiddagarna efter 
årsskiftet.  

 

- Lars Kallsäby (C) informerar om att han kommer att sitta kvar som 
ordförande i byggnadsnämnden tillsvidare, då Karin Westlunds andra 
uppdrag medför att en överlämning av ordförandeskapet inte kommer kunna 
ske till sommaren som planerat. Det är än så länge oklart när överlämningen 
kommer att ske. 
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