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§ 281   Dnr: KS-0186/2013 
 

Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden för 
bostäder inom del av fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33, i 
centrala Sundbyberg 

Beslutsunderlag 
Fastighets AB Förvaltarens skrivelse den 25 mars 2013 
Kommunstyrelsens exploateringsutskotts protokoll den 23 april 2013 § 34, finns i 
diariet 
Kommunkontorets skrivelse den 21 augusti 2013 
Kommunstyrelsens exploateringsutskotts protokoll den 3 september 2013, § 52 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2013, § 175 

Sammanfattning 
Fastighets AB Förvaltaren ansöker den 25 mars 2013 om detaljplaneändring för 
fastigheten Hamnen 8. Ansökan gäller nyproduktion av bostäder i befintlig byggnad 
och i en nyproducerad byggnad. 
 
På kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 23 april 2013 
presenterade verkställande direktören i Fastighets AB Förvaltaren bolagets 
ansökning om detaljplaneändring för fastigheten Hamnen 8. Behovet av 
förskoleplatser i området samt möjligheterna till utveckling av stadskärnan genom 
fokus på vad bottenplanet kan användas till lyfts i utskottet som medskick i 
detaljplaneuppdraget. Även olika byggtekniska konstruktioner diskuteras för att 
minimera utsläpp av koldioxid. 
 
Stadsbyggnads- och miljönämnden får i uppdrag att i ett planarbete pröva 
möjligheten att ändra användningen till bostäder och öka byggnadsvolymen med 
hänsyn taget till den kulturhistoriskt värdefulla industribyggnad som finns på 
fastigheten. 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Yrkanden 

Johan Storåkers (FP), Bert Jagerby (V), Jan Jogell (S), Jonas Nygren (S), Stefan 
Bergström (C) och Bengt Sjöholm (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Stadsbyggnads- och miljönämnden får i uppdrag att påbörja 

detaljplanearbete för bostäder inom fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33, i 
centrala Sundbyberg. 

 



  

Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 11 (98) 

Sammanträdesdatum:  
2013-09-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Särskilt yttrande 

Johan Storåkers (FP) anmäler särskilt yttrande. 
Bert Jagerby (V) anmäler särskilt yttrande. 

Jäv 

Sophie Silverryd (M) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. Pär Olof 
Sandberg (M) deltar i handläggningen av ärendet. 
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