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Ks au g 21 Dnr 2020120

överenskom melse om fastig hetsreg leri n g avseende del av fasti g heterna
Sömsta 2:5 och Sömsta 2:10
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har utarbetat ny detaljplan ftr det nya bostadsområdet
Västra Sömsta. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering ftir att möjliggöra
de marköverlåtelser som behöver ske ftir att kunna genomftira detaljplanen tiretigge..

Ca 160 m2 ftireslås överfüras från kommunägda fastigheten Sömsta 2:5 tillprivatägda
fastigheten Sömsta 2: 1 0.
Ca 885 m2 füreslås överföras fran från den privatägda fastigheten Sömsta2:10 till
fgmmunägda fastigheten Sömsta 2:2 für att möjliggöra ftir anslutning till kommunalt
VA-nät.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna ftireliggande överenskommelse mellan Köpings kommun och lagfama
ägare till Sömsta 2:10 om fastighetsreglering avseende del av Sömsta 2:10 ocñdel av
Sömsta 2:5.

Ks au $ 22 Dnr 2020121

Ansökan om förlängd nätkoncess¡on för befinflig 132 kv kraftledning
mellan Riddarhyttan och Kolsva
Vattenfall Eldistribution AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om tillstand
att fortsätta använda en befintlig kraftledning mellan Riddarþttan och Kolsva.

Samhäll sby ggnadsftirvaltningens ståndpunkt :

- Ledningen berör inget det?.ljplanelagt område och inte heller något
utbyggnadsområde enligt översiktsplanen.

- Ingen krinslig bebyggelse finns i nåirheten.
- Förvaltningen har inget att anmåirka gällande de skyddsåtgärder som presenterats

i milj ökonsekvensbeskrivningen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att Köpings kommun inte har något att invända mot fortsatt användning (nätkoncession
ftir linje) av befintlig ledningen mellan Riddarhyttan och Kolsva.

sign Utdragsbestyrkande
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Ks au g 23 Dm 20t91329

Delegations ra pport, sam häl lsbyg g nadsförva ltn i ngens marken het
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsftlrvaltningens
markenhet under november och december 2019 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 24 Dm20191232

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transport-
dispens och lokala trafikftireskrifter under perioden 20 1 9- 1 0-01 - 2019-12-3 1 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.

Ks au $ 25 Dnr 20t91486

Medborgarförslag, fartsän kande åtgä rder på Nyckel bergsvägen.
2019-09-30 beslutade kommunfullmåiktige att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 att remittera medborgarftlrslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ft)religger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsens ftireslå kommunfullmäktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

Protokol ."w;^j srgn Utdragsbestyrkande
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Ks au g 26 Dnr 20191487

Med borgarförslag, blom lådor på Nyckel bergsvägen i fartdäm pande syfte.
2019-09-30 beslutade kommunfullmäktige att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt aff remittera den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-22 att remittera medborgarfiirslaget till tekniska
kontoret ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsens ftireslå kommunfullmziktige besluta

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med håinvisning till ftireliggande yttrande.

Ks au $ 27 Dnr 2013143

Redovisning av genomförda investeringar i Köpings hamn
Mälarprojektet, mål och syfte: - säkerhetsprojekt

- öka framkomligheten i farlederna

Mälarmax idag
Längd: l23m
Bredd: 18 m
Djup: 6,8 m

Mälarmax när hela projektet är klart inkl Hjulstabron
160 m
23m
7m

Tidigare beslutssteg:
1. Planering av VA-system, ombyggnation av långkaj, ammoniakledning,

anläggningsyta ftir muddermassor
2. Renovering av inre långkaj, magasin 19, asfalt Yara-tomten, ersättning befintligt

VA-system
3. Projektering av muddringsarbete

Totalt:378,1 Mkr

Avslutade arbeten under 2019
- magasin 19 + sanering och asfaltering utanftir magasinet
- kajarbeten/Ì.lCC
- Yara-tomten, uppgrusad
- flyftat ledningar
- asfaltsytor * ytvatten utmed inre långkaj

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande
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Ks au g 28 Dnr 2013143

Hamnutvecklingen, beslutssteg nr 4
Historik

För att ftirbereda Köpings hamn ftjr framtida större fartygoch ökade godsmängder behöver
investeringar göras i de befintliga anläggningarna, såväl i hamnbassäng". rom i kajer, hamn-
ytor och anslutande väg- och järnvägsnät. Hamnprojektet är indelat i frra investeringsperioder.

Etapp L: - projektorganisation till och med 2018
- projektering till och med 2018, omfattande: VA-system, uppställningsspår,

ombyggnad av långkaj, kulvert och rörbrygga ftir ammoniakledning, nya
hamnytor samt fürberedande arbeten inom anläggningsytan für muddermassor.

Kommunfullmdktige beslutade 2017-01-30 att anvisa 23,1 miljoner kronor ft)r genom-
ftirande av projektering av etapp I i Köpings hamn enligt ftireliggande ftirslag med
finansiering via lån.

Magasin 19
Magasin 9 i Köpings hamn är i akut behov av utbyte. Förstärkningsåtgärder är inte längre
ekonomiskt ftirsvarbara då byggnadens tekniska livslängd är uppnådd (byggt 1967).

Stadsarkitektkontoret ftireslår att magasin 9 rivs och ersätts med ett nytt magasin, nr 19.
Rivning och byggnation av nytt magasin har kostnadsberåiknats till 38 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-ll-27 att låta genomfüra rivning av magasin 9 och
uppftira ett nytt magasin 19 i Köpings hamn, samt att anvisa 38 000 000 kronor ft)r
ändamålet, vilket ska belasta Mälarhamnar AB genom hyreshöjning enligt antagna
principer ftir Mälarhamnar AB och ansvarsfürdelning mellan bolaget och ägarna, med
finansiering genom lån.

Etapp 2: - bygg- och projektledning für entreprenader till och med 2019
- entreprenader: - renovering av inre långkaj

- ersättning av befintligt VA-system nåirmast den inre
långkajen med nya brunnar och ledningar.

- byggnation av reningsanläggning ftir dagvattenrening.
- option: Anläggandet av ca 11 000 m2 upplagsytor på yARAtomten.

Kommunfullmáktige beslutade 2017-12-18 att anvisa 65 000 000 kronor für genomfürande
av ombyggnation av hamnen i enlighet med etapp 2 med finansiering via lån.

Kommunfullmdktige beslutade 2018-06-18 att anvisa 14 000 000 kronor med finansiering
via lan ftir ombyggnad av Köpings hamn enligt etapp 2loptionYaratomten; anläggande av
ca 11 000 m2 upplagsytor på Sjötullen 1:7.

Etapp 3: - ftirdjupning av farled och hamnbassäng i Köpings hamn
- entreprenader: - anläggande av vallar ftir solidifiering

- byggnation av provisorisk kaj
- anläggande av körvägar
- system ftir awattning av Sjötullen
- muddring
- solidifiering

sign

fY{
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmåiktige beslutade 2018-02-26 att anvisa 238 miljoner kronor ftir genom-
ftirande av ombyggnation av Köpings hamn i enlighet med fürslag filr etapp 3 med
finansiering via lån, samt att beslutet ska kunna omprövas i det fall Hjulstabron inte
omfattas som ett investeringsobjekt i "Nationell plan ftir transportinfrastrukturen 2018-
2029 med en byggstart som möjliggör ftir ny Mälarmax atttrafikera Mälaren åx 2023 i
enlighet med vad som framgår i tecknad Avsiktsftlrklaring mellan Trafikverket, Sjöfarts-
verket, Region Västmanland, Västerås stad och Köpings kommun.

Beslutssteg nr 4, förslag:
Proj ektorganisation 2021 -2022

- Resterande långkaj, ombyggnation 9,0 Mkr
- Dagvattenledningar och miljö 40,3 Mkr
- Nya magasin (exkl Magasin 19) 24,0Mkr
- Kontor och manskapsutrymmen 32,5 ly'rkr
- Jämväg 15,3 Mkr
- Flytt av ammoniakledning 23,0 Mkr
- Resterande hamnytor, renovering av befintliga 25,0 Mkr
- Resterande hamnytor, nya ytor 17,0 Mkr

S:a 218,1 Mkr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

sign Utdragsbestyrkande


