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Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, klockan 08.00-08.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Reinder Nispeling (L)  
 Susanne Johansson (S)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
 Aliki Karlsson (S)   
 Peter Ristikartano (MP)   
 Sigrid Moser-Nyman (SD)   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Eric Tranehag (L), Jim Larsson (S), Ulf Olsson (C), samt sekreterare 

Linnea Sten, kommunsekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott, 

mark- och exploateringsingenjör John Pedersen § 28. 

  

  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Reinder Nispeling (L)  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 mars 2021 klockan 09.00 
 

Underskrifter  Paragrafer 28 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Linnea Sten      
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Marijo Edlund (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Reinder Nispeling (L) 
  

 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden § 28        
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Sammanträdesdatum 2021-03-04 
  

Anslaget uppsättes 2021-03-04 

 

Anslaget nedtages 
 

 

2021-03-26 

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Linnea Sten    
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2021-03-04 2 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

TN § 28  

 

Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 2021 för 

byggnation av gata och utbyggnad av VA-ledningar i södra Eriksbergs 

industriområde   Dnr 99/21 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 26 februari 2021 att inom detalj-

plan PL 81, detaljplan för Eriksberg industriområde finns en gata i södra delen 

av industriområdet som inte är utbyggd. Förvaltningen avser därför att begära 

om starttillstånd för byggnationen av gatan och tillhörande VA-ledningar. Utö-

ver förläggning av nya ledningar kommer det utföras nödvändiga arbeten som 

innebär en förstärkning av vattentillförseln till hela området Eriksberg. 

 

Gatan, som är detaljplanerad som allmän plats med kommunen som huvudman 

behövs för tillfart och anslutning till den kommunägda industrimarken. Mälar-

dalens Brand och räddningsförbund har nyligen ingått marköverlåtelseavtal 

med kommunen som innebär köp av cirka 20 000 kvadratmeter mark och 

kommer därför behöva gatan för att angöra sin fastighet. Gatubyggnationen in-

nebär även att man tillgängliggör ytterligare av den industrimarken som kom-

munen har till försäljning. Nya VA-ledningar kommer också förläggas så att 

tillkommande verksamheter kan anslutas kommunalt VA.  Ledningarna kom-

mer anslutas till industriområdets befintliga ledningsnät som i dagsläget slutar 

längre norr i industriområdet. Inom ramen för starttillstånd ingår ett arbete med 

förstärkning av vattentillförseln till hela området Eriksberg. 

 

I investringsbudget för 2021 finns 14 100 000 kronor upptaget för ”Eriksberg 

södra”. Startillstånd begärs för att ianspråkta totalt 14 100 000 kronor från bud-

getanslaget, detta utgörs av att byggnationen av gata beräknas uppgå till 6 100 

000 kronor samt att utbyggnad av VA-ledningar beräknas uppgå till 8 000 000 

kronor. Investeringen för utbyggnad av VA-ledningar bräknas generera en 

nettokostandsökning om 286 480 kronor/år som framöver ska rymmas inom 

VA-kollektivets ram. För nettokostandsökningen gällande byggnation av gata 

om 401 441 kronor/år bedöms att budgetkompensation behöver göras.  

 

Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.  

 

Marijo Edlund (S) yrkar att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för 

att ianspråkta 14 100 000 kronor från investeringsbudgeten 2021 för projekte-

ring/byggnation av gata och utbyggnad av VA-ledningar i södra Eriksbergs 

industriområde, att nettokostnadsökningen om 286 480 kronor/år för utbyggnad 

av VA-ledningar framöver ska rymmas inom VA-kollektivets ram, samt att 

hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå budgetberedningen att tekniska 

nämnden kompenseras för nettokostandsökningen om 401 441 kronor/år gäl-

lande projektering/byggnation av gata. 
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Forts TN § 28  

 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande  

 

att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 14 100 000 

kronor från investeringsbudgeten 2021 från ”Eriksberg Södra” för 

projektering/byggnation av gata och utbyggnad av VA-ledningar i södra 

Eriksbergs industriområde, enligt en till ärenden hörande bilaga,  

 

att nettokostnadsökningen om 286 480 kronor/år för utbyggnad av VA-

ledningar framöver ska rymmas inom VA-kollektivets ram, samt  

 

att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå budgetberedningen att tekniska 

nämnden kompenseras för nettokostandsökningen om 401 441 kronor/år 

gällande projektering/byggnation av gata.  

 

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Mark- och exploateringsingenjör  

               

 


