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Inventering och bedömning av bryggor för 
Ängsholmen Östra 
 

1. Bakgrund 
I Eskilstuna kommun finns idag en brist på båtbryggor för 
fritidsbåtar. Inom planområdet för Ängsholmen Östra finns 118 
fritidshustomter som genererar ett behov av båtplatser. Utifrån de 
behov som finns i planområdet har det genom åren byggts ut 
båtbryggor för fritidsbåtar och ordnat det i framförallt gemensamma 
brygglösningar. Med hänsyn till naturvärden längs strandkanter och i 
vattnet samt allmänhetens tillgång till strandkanterna är det önskvärt 
att även framöver samla behovet av båtplatser i gemensamma 
bryggor.  
 
I och med planarbetet för Ängsholmen Östra har kommunen 
inventerat samtliga bryggor i planområdet för att fastställa byggår, 
användningsområde samt ta ställning till varje bryggas lämplighet. 
Parallellt har en lokaliseringsprövning genomförts för att se över 
möjligheterna att anlägga bryggor på andra platser i närheten av 
planområdet vilket har fungerat som ett underlag i denna bedömning. 
Dessa ställningstaganden har arbetats in i detaljplanen för 
Ängsholmen Östra och får sin lagliga status utifrån plankartan. 
 

1.1 Metod för inventering av byggår 
Inventeringen av bryggornas byggår har skett genom studier 
av ortofoton. Eftersom kommunen inte har tillgång till 
ortofoton över Ängsholmen för varje år så är det alltid 
redovisat ett spann utifrån när respektive brygga anlades.  
 
Till varje brygga så görs en bedömning av bryggans påverkan 
på djur- och växtlivet samt den allemansrättsliga tillgången till 
strandkanten.  
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Detta sammanvägs sedan och en bedömning av bryggans 
lämplighet följs av föreslagen åtgärd för respektive brygga.  

2. Översiktskarta 

 
Figur 1. Översiktskarta med delområdena inom röd markering. 
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3. Område 1 

 
Figur 2. Översiktsbild över område 1 med ett årsintervall för vilket bryggorna uppfördes. 
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3.1 Brygga a, b och c 

 
Figur 3.  Brygga 1b, bryggan 1a syns i bakgrunden 

 
Figur 4. Brygga 1c 

Byggår  
1975–2004, brygga c utökades någon gång mellan 2004–2009. 
 
Användningsområde  
Enskild brygga 
 
Ställningstagande vid granskningsförslag av detaljplanen 
Strandskyddet föreslogs inte upphävas vid granskningen då omfattning 
avsågs prövas i dispens. Detta eftersom byggnation och utökning av 
bryggorna hade skett efter 1975.  
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Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Skabbholmen är relativt otillgänglig för allmänheten. Speciellt området 
kring bostäderna. Västra sidan består av bostäder, förlagda cirka 5-12 meter 
från strandkanten, i relativt svårframkomlig terräng. Östra sidan samt norra 
udden består av branta klippor med varierande grad av vegetation. 
Höjdskillnaden är cirka 9 meter. Inga målpunkter bedöms finnas vid eller 
förbi bostäderna. Scoutstugan med tillhörande bryggor bedöms vara av 
allmänt intresse samt tillgängliga för allmänheten. Resterande del av holmen 
bedöms ej som särskilt tillgängligt för allmänheten, samt att målpunkter för 
allmänheten bedöms saknas.  
 
Inga särskilda naturvärden har identifierats på Skabbholmen. 
 

 
Västra sidan av Skabbholmen, sett från norra udden. Strandkanten är uppenbart ej 
allemansrättsligt tillgänglig 
 
Ställningstagande 
Bryggorna är privata för bostäderna på Skabbholmen. Skabbholmen 
ansluter med en smal stig och en spång som är cirka 130 centimeter bred till 
Skatvägen vilket gör att de boende inte kan angöra sina bostäder med 
fordonstrafik. Från vändplanen är det knappt 200 meter till den nordligaste 
av stugorna på Skabbholmen. Då stigen är smal med mycket rötter och 
stenar och även spången är smal anses angöring via sjövägen som ett 
nödvändigt komplement. Tillgängligheten i samband med att bryggorna har 
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legat på platsen under flera decennier och är av begränsad omfattning, gör 
att kommunen bedömer att strandskyddet kan upphävas.  
  
Strandskyddet för bryggorna föreslås upphävas med stöd av:  
MB 7 kap 18 c § 1 p – Eftersom bryggorna redan finns där idag och största 
delarna av bryggorna har funnits på platsen sedan länge, så anses området 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte.  
 

3.2 Brygga d 

 
Figur 5. Brygga 1d 
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Byggår  
Den västra bryggan samt den långa bryggan har uppkommit innan 1975. 
Övriga har uppkommit 1975–1997. 
 
Användningsområde  
Båtbryggor för sjöscouternas verksamhet. 
 
Ställningstagande vid granskningsförslag av detaljplanen 
Bryggorna med kaj föreslogs upphävas med hänsyn till scouternas 
verksamhet.  
 
Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Bryggorna tillsammans med pågående verksamhet bedöms möjliggöra för 
allmänheten att nyttja vattnet för friluftsliv och rekreation, vilket bland 
annat är förenligt med riksintresset för rörliga friluftslivet.  
 
Eftersom bryggan har funnits etablerad i olika former sedan innan 1975, 
görs bedömningen att eventuella djur- och växtvärden på platsen är relativt 
små.  
 
Ställningstagande  
Delar av bryggorna har uppkommit innan 1975. Sjöscouterna är sedan lång 
tid tillbaka etablerade på platsen. En del av sjöscouternas verksamhet är 
segling och att anordna undervisning i segling. En verksamhet som av sin 
funktion behöver ligga vid vatten och ha tillgång till bryggor. Bryggorna 
som finns på platsen idag är utbyggda utifrån de behov som sjöscouterna 
har och strandskyddet för sjöscouternas bryggor föreslås därmed upphävas 
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med stöd av MB 7 kap 18 c § punkt 3, för en anläggning som av sin 
funktion måste finnas vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. Sjöscouternas verksamhet ses som ett allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, MB 7 kap 18 c § 5 p. Bryggornas placering 
och utformning är utförda på ett sätt så de inte påverkar allmänhetens 
tillgång till strandkanten, strandskyddet föreslås därmed upphävas med stöd 
av MB 7 kap 18 c § 1 p. 
 

3.3 Brygga e 

 
Figur 6. Brygga 1e 

  
Byggår  
Största delen av bryggan har uppkommit innan 1975 medan vinkeln 
uppkommit 2016–2018. Den östra landkopplingen är osäker när den 
tillkommit, men fanns åtminstone på plats 1997/98. 
 
Användningsområde  
Gemensam båtbrygga 
 
Ställningstagande vid granskningsförslag av detaljplanen 
Upphävdes med hänsyn till allmänintresset.  
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Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Bryggans funktion som gemensam båtbrygga gör att den bedöms vara 
tillgänglig för allmänheten i Ängsholmen. Vassbältets utbredning gör att 
strandlinjen anses vara generellt sett otillgänglig för allmänheten på platsen.  
 
För växt- och djurlivets skull är bryggan olämpligt placerad. Om den skulle 
tas bort skulle vassbältet kunna breda ut sig på platsen och bidra till att 
stärka växt- och djurlivet.  
 
Bryggans placering bedöms som lämplig i tillhörande lokaliseringsstudie. 
Möjlighet att kunna ha båt bedöms ha högt värde i ett område som 
Ängsholmen Östra.  
 
Tillgänglighet till infrastruktur och möjlighet att ordna kringliggande 
funktioner som angöring, uppläggning och drift anses finnas. Bryggans 
storlek och placering gör att den bedöms som lämplig som gemensam 
brygga för boende i Ängsholmen Östra.  
 
Vid avvägning av det allmänna intresset som en gemensam brygglösning 
utgör och växt- och djurlivets intresse på platsen så görs bedömningen att 
möjligheten att tillskapa gemensamma bryggor på platsen väger tyngre. 
Bryggan tar relativt lite utrymme i anspråk.  
 
Ställningstagande 
Största delen av bryggan har uppkommit innan 1975. Bryggan har sedan 
byggts ut vid minst ett tillfälle. Bryggan är en gemensam båtbrygga som ska 
täcka behovet av båtplatser för hela den västra delen av planområdet. 
 
Strandskyddet föreslås upphävas inom området med stöd av: 
MB 7 kap 18 c § 1 p – Då bryggan redan finns där idag och största delen av 
bryggan har funnits på platsen sedan länge, så anses området redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 
Bryggan är av begränsad storlek och placerad vid en strandkant som på 
grund av vegetationen i övrigt är ganska svårtillgänglig. 
 
MB 7 kap 18 c § 4 p – Bryggdelarna som tillkommit efter 1975, anses vara 
en utvidgning av den befintliga bryggan. Utvidgningen är för att täcka det 
lokala behovet och kan därmed inte genomföras utanför området. 
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4. Område 2 

 
Figur 7. Översiktsbild över område 2 med ett årsintervall för vilket bryggorna uppfördes. 

 

4.1 Brygga a 

 
Figur 8. Brygga 2a längst bort i bild, brygga 2b syns i förgrunden 

Byggår  
1975–2004 
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Användningsområde  
Anses vara en enskild brygga. 
 
Ställningstagande vid granskningsförslag av detaljplanen 
Strandskyddet föreslogs inte upphävas vid granskningen på grund av 
tillkomstår. I samband med denna inventering har en giltig 
strandskyddsdispens för aktuell brygga kunnat styrkas.  
 
Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen på platsen bedöms som måttligt 
svåråtkomligt. Vassbältet hindrar all åtkomst norr om bryggan. Söder och 
öster om bryggan är framkomligheten relativt låg på grund av terrängen, där 
buskage, vass och stenblock blandas med berghällar.  
 
För växt- och djurlivets värden bör bryggan tas bort för att ge utrymme för 
vassvegetationen att återta sin ursprungliga form.  
 
Ställningstagande 
MB 7 kap 18 c § 1 p – Då bryggan redan finns där idag och största delen av 
bryggan har funnits på platsen sedan länge, så anses området redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 
Bryggan har giltig dispens och är därmed lagligt tillkommen.  
 

4.2 Brygga b 

 
Figur 9. brygga 2b 
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Byggår  
Bryggan är utbyggd i etapper, första delen är utbyggd någon gång mellan 
1997–2004. Första delen av vinkeln 2004–2009 och sista delen av vinkeln 
2020–2021. 
 
Användningsområde 
Bedöms vara en gemensam brygga 
 
Ställningstagande vid granskningsförslag av detaljplanen 
Strandskyddet föreslogs inte upphävas vid granskningen på grund av 
byggår.  
 
Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Bryggan påverkar inte befintligt vassbälte direkt. Bedömningen är därmed 
att påverkan på djur- och växtlivet är låg. På grund av dess läge i närheten 
av ett vassbälte bör vassröjning hållas på en miniminivå.  
 
Strandlinjen består väster/norr om bryggan av ett relativt tjockt vassbälte, 
och öster om bryggan av klippor med varierande möjligheter till 
framkomlighet.   
 
I tillhörande lokaliseringsutredning har denna plats identifierats som lämplig 
för gemensam brygglösning.  
 
Ställningstagande 
MB 7 kap 18 c § 1 p – Då bryggan redan finns etablerad idag och största 
delen av bryggan har funnits på platsen sedan länge, så anses området redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Bryggan är av begränsad storlek och placerad vid en 
strandkant som på grund av vegetationen och topografin i övrigt är ganska 
svårtillgänglig. 
 
MB 7 kap 18 c § 4 p – Bryggdelarna som tillkommit efter 2004 anses vara 
en utvidgning av den befintliga bryggan. Utvidgningen är för att täcka det 
lokala behovet och kan därmed inte genomföras utanför området. 
 

4.3 Brygga c 
Byggår  
2020–2021 
 
Ställningstagande  
Trasig brygga som saknar funktion. Bryggan möjliggörs inte i detaljplanen.  
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4.4 Brygga d 

 
Figur 10. Brygga 2d 
 
Byggår  
Innan 1975 
 
Användningsområde 
Gemensam båtbrygga 
 
Ställningstagande vid granskningsförslag av detaljplanen 
Strandskyddet föreslogs inte upphävas i granskningshandlingen då 
kommunen tolkade bryggan som en spång för att underlätta 
framkomligheten vid vattnet. Bryggan är uppförd innan 1975 och ansågs 
därmed vara lagligt tillkommen. Efter diskussion med Ängsholmens 
fritidsförening och bekräftande genom gamla flygfoton så anses bryggan 
vara en båtbrygga.  
 
Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Kommunekolog anser att den bör tas bort då det krävs en del vassröjning 
för att hålla den tillgänglig.  
 
Ställningstagande  
MB 7 kap 18 c § 1 p – Då bryggan redan finns där idag och största delen av 
bryggan har funnits på platsen sedan länge, så anses området redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 
Då bryggan uppkommit innan 1975 har den laglig grund och omfattas inte 
av strandskyddet. 
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4.5 Brygga e 

 
Figur 11. Brygga 2e 

Byggår 
Äldsta delen av bryggan har uppkommit innan 1975. Mellan 1975–1997 
byggdes den ut och mellan 1997–2004 tillkom vinkeln. 
 
Användningsområde 
Gemensam båtbrygga som idag nyttjas av 11 båtar. 
 
Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Marken kring bryggan är småkuperad med företrädelsevis uppvuxna träd. 
Strandlinjen bedöms som relativt lättillgänglig för allmänheten.  
 
Bedömningen är att bryggans påverkan på djur- och växtlivet är relativt 
liten.  
 
Ställningstagande 
Delar av bryggan har uppkommit innan 1975 och har därmed laglig grund 
och berörs därmed inte av strandskyddet. För de delar av bryggan som 
uppkommit mellan 1975–2004 föreslås strandskyddet upphävas med stöd 
av:  
 
MB 7 kap 18 c § 1 p – Då bryggan redan finns etablerad idag och största 
delen av bryggan har funnits på platsen sedan länge, så anses området redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
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strandskyddets syfte. Bryggan är av begränsad storlek och placerad vid en 
strandkant som på grund av vegetationen och topografin i övrigt är ganska 
svårtillgänglig. 
 
MB 7 kap 18 c § 4 p – Bryggdelarna som tillkommit efter 1975, anses vara 
en utvidgning av den befintliga bryggan. Utvidgningen är för att täcka det 
lokala behovet och kan därmed inte genomföras utanför området. 
 

4.6 Brygga f 

 
Figur 12. Brygga 2f 

Byggår  
Innan 1975 
 
Användningsområde 
Båtbrygga. Bryggan förefaller inte användas i någon större utsträckning i 
dagsläget.  
 
Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Bryggan anses inte utgöra något hot för växt- eller naturlivet.  
 
Bryggans placering och storlek gör att den bedöms lämplig som gemensam 
båtbrygga för boende i Ängsholmen Östra. Bryggan bedöms vara relativt 
lättillgänglig för allmänheten.  
 
Ställningstagande 
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Då bryggan uppkommit innan 1975 har den laglig grund och omfattas inte 
av strandskyddet. Bryggans storlek och utformning gör att kommunen 
bedömer att den är lämplig som gemensam brygga. Bryggan anses kunna 
täcka det behov av båtplatser som bedöms kunna uppstå vid detaljplanens 
genomförande.  
 
MB 7 kap 18 c § 1 p – Då bryggan redan finns där idag och största delen av 
bryggan har funnits på platsen sedan länge, så anses området redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 
Då bryggan uppkommit innan 1975 har den laglig grund och omfattas inte 
av strandskyddet. 
 

4.7 Brygga g 

 
Figur 13. Brygga 2 g 

Byggår  
Innan 1975 
 
Användningsområde  
Badbrygga som är en del av kommunala badplatsen Ängsholmens badplats. 
Kallas även Skabbenbadet.  
 
Ställningstagande  
Flytbryggor som läggs i under sommarhalvåret. Badbrygga har förekommit 
på platsen sedan innan 1975.  
 
MB 7 kap 18 c § 1 p – Då badplatsen redan finns där idag och har funnits 
på platsen sedan länge, så anses området redan tagits i anspråk på ett sätt 



Eskilstuna kommun Datum  17 (21) 
 2023-03-16   
    
    

 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Bryggan är av 
begränsad storlek och placerad vid en strandkant och bidrar till 
allmänhetens tillgång till friluftslivet enligt riksintresset.  
 
 

5. Område 3 

 
Figur 14. Översiktsbild över område 3 med ett årsintervall för vilket bryggorna 
uppfördes. 
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5.1 Brygga a 

 
Figur 15. Brygga 3a närmast i bild 

Byggår  
Innan 2004 
 
 
Användningsområde 
Bryggan har vid inventering bedömts användas för enskilt bruk. 
 
Ställningstagande vid granskningsförslag av detaljplanen 
Strandskyddet föreslogs upphävas i granskningen men Länsstyrelsen fann 
inte att det fanns skäl för ett upphävande av strandskyddet. 
 
Bryggornas konsekvenser för allemansrättslig tillgång till området 
och dess påverkan på djur- och växtlivet 
Bryggan är inom ett vassområde som eventuellt skulle kunna vara värdefulla 
för växt- och djurlivet. Allmänhetens tillgång anses begränsad då bryggan 
anses vara för enskilt bruk, även om den inte är avstängd för allmänheten.  
 
Ställningstagande 
Bryggan föreslås inte få stöd till upphävande av strandskyddet i 
detaljplanen. Bryggan är av mindre omfattning och ett sentida tillskott som 
saknar skäl för upphävande. Istället hänvisas till andra gemensamma 
brygglösningar. 
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5.2 Brygga b, c och d 

 
Figur 16. Brygga d(närmast), c, och b. 

Byggår  
Samtliga innan 1975. 
 
Användningsområde  
Enligt kommunikation med Ängsholmens friluftsförening så har dessa 
bryggor byggts och sköts av enstaka närboende. Förfarandet verkar vara att 
ett eller några få boende går ihop och bygger och underhåller bryggorna för 
egen användning. Detta tillsammans med bryggornas begränsade storlek 
gör att bryggorna bedöms som enskilda.  
 
Ställningstagande  
Då bryggorna uppkommit innan 1975 har den laglig grund och omfattas 
inte av strandskyddet. I enlighet med framtagen lokaliseringsutredning så 
anser kommunen att dessa bryggor kan täcka det behov av bryggor och 
båtplatser som föreligger i södra delen av planområdet.  
 
MB 7 kap 18 c § 1 p – Då bryggorna redan finns där idag och största delen 
av bryggan har funnits på platsen sedan länge, så anses området redan tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte. Då bryggorna uppkommit innan 1975 har den laglig grund och 
omfattas inte av strandskyddet. 

5.3 Brygga e 
Byggår  
Innan 2009 
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Användningsområde 
Enskild brygga 
 
Ställningstagande vid granskningsförslag av detaljplanen 
Strandskyddet föreslogs upphävas i granskningen men Länsstyrelsen fann 
inte att det fanns skäl för ett upphävande av strandskyddet. 
 
Ställningstagande 
Bryggan föreslås inte få stöd till upphävande av strandskyddet i 
detaljplanen. Bryggan är av mindre omfattning och ett sentida tillskott som 
saknar skäl för upphävande. Istället hänvisas till andra gemensamma 
brygglösningar. 
 

6. Helhetsbild – bryggor där detaljplanen 
upphäver strandskyddet samt ger byggrätt till 
brygga. 

Denna inventering tillsammans med lokaliseringsutredningen har 
genomförts för att grundligt etablera förutsättningar för att kunna 
samordna bryggor och båtplatser inom planområdet. Slutsatserna i dessa 
ligger till grund för planförslaget.  
 
Lokaliseringsutredningen föreslår två platser som lämpliga att samordna 
större antal båt- och bryggplatser; Ängsholmsvägen och Skatvägen, vilket i 
denna inventering utgörs av Område 1 och Område 2.  
 
I och med slutsatserna i lokaliseringsutredningen samt i denna inventering 
så föreslås bryggorna 1e samt bryggorna 2b, 2d, 2e och 2f i Område 2 som 
lämpliga placeringar för gemensamma båtbryggor.  
 
I södra delen av planområdet föreslås strandskyddet upphävas för 
bryggorna 3b-d i detaljplan.  
 
Kommunen har i detaljplanens antagandehandlingar reviderat sitt 
ställningstagande från granskningshandlingen i enlighet med detta underlag.  
 
Medverkande 
Martin Malmgren, planarkitekt 
Malin Björklund, teamledare 
Jacob Lithammer, planchef 
Annika Sohlman, kommunekolog 
Charlotta Kjellström, naturvårdare 
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