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 Frånvarande ledamöter 

 Jan van der Horst (S) 

  

 Närvarande ersättare 

 Benny Nore (L) 

Johannes Wretljung Persson (MP) 

Akis Nicolaides (M) 

Paula Ottoson (M) 

Samuel Stengård (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Ulf Palm, kommunikationsstrateg 

Armin Kühnert, controller 

Marie Pellas, trafikplanerare 

Emma Rimbe, utvecklingsstrateg 

Fredrik Tengblad, planerare 

Marie Persson, planeringsstrateg 

David Söderblom Tay, biolog 

Alexandra Trollberg, trafikplanerare 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 134 Dnr TN 2021/00332-1.7.1 

Beslut - Yttrande över kungörelse - Vattenuttag Västerås 
Golfklubb 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och skickas till mark- och miljödomstolen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Särskilt yttrande 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Erik Degerstedt (M), Akis 

Nicolaides (M), Paula Ottoson och Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt 

yttrande enligt följande: 

Vi uppskattar att Västerås Golfklubb vill arbeta med hållbarhet och använda 

naturligt vatten som bevattning än dricksvatten. 

Ärendebeskrivning 

Den 29 april 2021 mottog tekniska nämnden en kungörelse från mark- och 

miljödomstolen avseende vattenuttag från Svartån. Kungörelsen är utformad 

så att tekniska nämnden bereds möjlighet att yttra sig över vattenuttaget. 

Det är Västerås Golfklubb som vill använda vatten från Svartån för 

bevattning av gräsytor. Golfklubben har använt vatten från Svartån i många 

år, så ansökan innebär ingen förändring, utan är ett sätt att förtydliga 

förutsättningarna för vattenuttag, särskilt under de perioder då vattenföringen 

är låg. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen besvarade kungörelsen med ett yttrande 

som skickades in den 31 maj, på sista svarsdag. I samband med inskicket 

uppmärksammades att förvaltningen inte har delegation att yttra sig i sådana 

här ärenden, då kungörelser inte tas upp i nämndens delegationsordning. 

Ärendet borde således ha lyfts till tekniska nämnden för beslut. 

Bifogat finns teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande i ärendet. 

Förvaltningen kommer skyndsamt att komplettera yttrandet till domstolen 

med protokollsutdrag samt eventuella ändringar/kompletteringar som 

föranleds av tekniska nämndens behandling av yttrandet.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1 juni 

2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och skickas till mark- och miljödomstolen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 


