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Malmöinitiativet - Offentlig toalett vid Malmö Beach Arena i Västra hamnen,
EF20210066
TN-2021-916
Sammanfattning

Det har inkommit ett Malmöinitiativ som föreslår en offentlig toalett vid Malmö Beach Arena i
Västra hamnen. Området där Malmö Beach Arena ligger är klassat som strand och avsedd för
spontananvändning. Närmaste offentliga toalett ligger vid Scaniabadet, 400 meter från
beachvolleyplanerna. Förvaltningen gör bedömningen att behovet av offentlig toalett tillgodoses
genom toaletterna vid Scaniabadet.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
Att avslå initiativet samt
Att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsunderlag





Malmöinitiativ - Offentlig toalett vid Malmö Beach Arena i Västra hamnen, EF20210066
Förslag till yttrande TNAU 2021-12-02 Malmöinitiativ om offentlig toalett vid beach volleyplanerna i Västra hamnen
G-Tjänsteskrivelse TNAU 2021-12-02 Malmöinitiativ om offentlig toalett vid beach volleyplanerna i Västra hamnen

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-12-09

Ärendet

Det har inkommit ett Malmöinitiativ som föreslår en offentlig toalett vid Malmö Beach Arena i
Västra hamnen. Den toalettbyggnad som tidigare fanns på platsen var en leasingtoalett utan
ledningar för kommunalt vatten och avlopp. Den hade ett tillfälligt bygglov som gick ut 201907-12.
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Området där beachvolleyplanerna ligger är klassat som strand. Planerna är öppna för alla att
använda och är inte bokningsbara. Den volleybollförening som använder planerna för tävling
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ansöker om polistillstånd för dessa tillfällen, och om tillfälligt bygglov för förrådsbod som ställs
upp då. Det är möjligt för föreningen att även ansöka om tillfälligt bygglov för uppställning av
tillfälliga toaletter, så kallade bajamajor, vid tävlingarna.
Den närmaste offentliga toaletten ligger vid Scaniabadet endast 400 meter från
beachvolleyplanerna. Utifrån spontananvändandet av beachvolleyplanerna finns det idag inte ett
sådant underlag att fastighets- och gatukontoret bedömer det prioriterat att dra ut vatten och
avlopp och anlägga en offentlig toalett med så kort avstånd till Scaniabadet. Situationen såg
likadan ut 2019 och därför togs den tillfälliga toaletten bort utan vidare åtgärd när det tillfälliga
bygglovet gick ut.
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