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 Frånvarande ledamöter 
 Eleonore Lundkvist (M), 2:e vice ordförande 
  
 Övriga närvarande 
 Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
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§ 23 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 

1. Arbetsutskottet utser Monica Stolpe Nordin (C) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 

2. Justering av protokoll sker senast 28 mars. 
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§ 24 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 
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§ 25 Dnr BN 2023/00137-2.4.3 

Information på beredning - Utbildning för byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen och arbetsutskottet för en kort diskussion om en extern 
utbildning kring att sitta i en myndighetsnämnd. Arbetsutskottet föreslår att 
det ska vara en separat aktivitet en förmiddag i samband med nämnd. 
Ordförande, i samråd med nämndsekreteraren tittar på förslag till datum. 
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§ 26 Dnr BN 2023/00138-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av industrilokal och skärmtak på 
fastigheten Elkraften 1 

Beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal och skärmtak på fastigheten 
Elkraften 1 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 

2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 111 140 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av industrilokal och skärmtak på 
fastigheten Elkraften 1. Fastigheten ligger söder om Nyängsvägen på 
Tunbytorp, som är ett karaktäristiskt industriområde.  

Sökanden, som är en leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och 
sjukvård, avser öka produktionen och därmed riva en äldre anläggning från 
1970-talet och ersätta med en ny. Ca 10 personer arbetar på anläggningen. 
Inom den nya robotlinjen kommer ingen personal att uppehålla sig utan de 
bemannade momenten är vid in- och utlastning av gasflaskor. Gasflaskorna 
transporteras på lastbilar och normal trafik är ca 5-7 lastbilar dagligen. 
Anläggningen tar sällan emot besökande och personer som besöker 
anläggningen parkerar på befintlig parkering som innehåller 20 
parkeringsplatser.  

Anläggningen utformas som en energieffektiv byggnad i 
sandwichkonstruktion med ett låglutande sadeltak och en hög sockel av 
betong för påkörningsskydd. Byggnaden har ett flertal takskjutportar i fasad. 
Färgsättningen består av en silverfärgad fasad, mörkgrå takpapp, en 
betonggrå sockel och blåa portar (RAL 5002) som accentuerar byggnadens 
ingångar. Utöver den nya byggnaden uppförs tre skärmtak på fastigheten. 

I direkt anslutning till byggnaden anläggs en påfyllningsplats på en upphöjd 
betongplatta med parkeringsyta för lastbil vid sidan av. Vid 
påfyllningsplatsen står det fyra gastankar i vit kulör (S 0500-N). Den nya 
anläggningen är placerad så att lastbilar enkelt kan angöra påfyllnadsplatsen 
för att sedan cirkulera i ett U runt anläggningen och lämna fastigheten via en 
separat utfart. 

Tillkommande byggnadsarea är 1760 m2, bruttoarea är 1735 m2 och 
öppenarea är 416 m2. 

En bullerutredning har inte ansetts behövlig då verksamheten redan är aktiv 
på fastigheten och är av ändamålsenlig karaktär enligt detaljplanen som 
medger användningen industriändamål. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

8 (13) 
AU Byggnadsnämnden 2023-03-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Anordning av fler bil- och cykelparkeringar bedöms inte nödvändigt då 
befintliga parkeringsytor uppfyller parkeringsbehovet för verksamheten som 
delvis är automatiserad (se övrig handling som inkom 2023-01-19). Ifall 
parkeringsbehovet ökar i framtiden finns det yta att anlägga fler 
parkeringsplatser.  

För fastigheten gäller detaljplan nr 874 K, fastställd den 13 juni 1986, samt 
detaljplan nr 609 J, fastställd den 13 mars 1975. Detaljplanerna medger 
användningen industriändamål på fastigheten. En bestämmelse anger att 
högsta byggnadshöjd är 10 meter. Ansökan stämmer inte med detaljplanen 
utan avviker gällande högsta byggnadshöjd.  

Ärendet har skickats på remiss till berörda remissinstanser och grannar. 
Ingen av dessa motsätter sig bygglovet.  

Avvikelsen, som gäller de fyra gastankarna, bedöms som liten och förenlig 
med planens syfte. Detaljplanen medger användningen industriändamål och 
verksamheten på fastigheten är av ändamålsenlig karaktär. Avvikelsen är av 
begränsad omfattning och är nödvändig för att den pågående verksamheten 
ska kunna fortgå även i framtiden. Resterande delar av anläggningen 
uppfyller detaljplanens byggnadshöjd. Placeringen av anläggningen med 
tillhörande gastankar inne på fastigheten bedöms inte utgöra någon 
olägenhet. I placeringen har man tagit hänsyn till att in- och utlastning ska 
fungera på bästa sätt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Bygglov för nybyggnad av industrilokal och skärmtak på fastigheten 
Elkraften 1 beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
2. Enligt fastställd taxa är bygglovsavgiften 111 140 kronor. 
3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Sökande 
Kontrollansvarig 
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§ 27 Dnr BN 2023/00129-3.5.1 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av klubbhus samt 
sjögullsbekämpning på fastigheten Tärnö 1:9 

Beslut 

1. Dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kapitlet 15 § 
Miljöbalken (MB) lämnas för sjögullsbekämpning enligt ansökan med stöd 
av 7 kapitlet 18 b § MB punkt 3 och 5. (Åtgärderna kring klubbhuset bedöms 
ej vara dispenspliktiga.) 

2. Med stöd av 7 kapitlet 18 f § MB föreskrivs att den yta som får tas i 
anspråk för åtgärden är begränsad till ramarnas yta i vattnet under tiden som 
åtgärden pågår.  

3. Dispensen tidsbegränsas till att gälla tills den 30 juni 2027 med stöd av 16 
kapitlet 2 § MB. 

4. Dispensen förenas med villkor med stöd av 16 kapitlet 2 § MB:  

- Deponera inte klippt vass i vattnet eller på stranden.  

- Forsla bort den slagna vassen från området så fort åtgärden är slutförd.  

- Drivmedel m.m. till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten kring 
verksamhetsområdet inte förorenas. 

5. Avgiften fastställs till 6 300 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan omfattar flera delar:   

Befintlig klubbstuga för Torshälla segelsällskap byggs ut med ca 70 kvm. En 
trappliknande yta anläggs framför som kommer att fungera som altan och 
sittplats. Ingången till stugan kommer också bebyggas med en liten altan och 
ramp för tillgängligheten. Samt sjögull som upptäckts på platsen kommer 
bekämpas genom utläggning av ramar för att kväva bort den.  

Torshälla Segelsällskap som söker och äger fastigheten är en ideell förening 
som bildades 1926. Ön Lövskär som ansökan omfattar har varit klubbholme 
för föreningen sen långt innan föreningen fick holmen i gåva den 8 juli 1953. 
Lövskär ligger i Mälaren och omfattas av generellt strandskydd 100 m, 
riksintresse yrkesfiske och riksintresse rörligt friluftsliv Mälaren med öar 
och strandområden. 

Sjögull är en invasiv vattenväxt som har börjat sprida sig i framför allt västra 
Mälaren. Sjögull breder ut sig i grunda vatten med täta bestånd som både 
påverkar annat växt- och djurliv, det rörliga friluftslivet och yrkesfisket. 
Beståndet är begränsat på platsen och det är viktigt att bekämpa det i tidigt 
skede innan det kan bre ut sig ännu mer.  
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Bedömning åtgärderna kring klubbstugan 
Området som ansökan omfattar är en allemansrättsligt tillgänglig holme, 
känd som klubbholme och öppen för besökare sen långt innan 1953. Hela 
området får beträdas fritt och klubbstugan är helt öppen för allmänheten 
under tiden medlemmarna kan komma dit med båt och vara på plats, 
huvuddelen från ca april till oktober med hänsyn till isläggningen.  

Sett till att kravet på dispens för ändringar av byggnader och anläggandet av 
anordningar föreligger endast i de fall åtgärden innebär att allmänheten 
upplever sig förhindrade att besöka området, så bedöms åtgärderna kring 
klubbstugan inte kräva någon dispens för att få utföras då de inte påverkar 
allemansrättslig tillgång till området.  

Bedömning Sjögull 
Bekämpningen av Sjögull görs på två sätt; dels genom att täcka bestånden 
med ramar med ett ljustätt material, dels genom vasslåtter. Att utföra dessa 
åtgärder bedöms väsentligen förändra växtlivet på platsen (vilket också är 
syftet) och därmed är det dispenspliktigt.  

För åtgärden att kväva Sjögullet bedöms den tillfälliga inskränkningen av 
allemansrätt och rörligt friluftsliv försumbar. Riksintresse yrkesfiske bedöms 
fullständigt förenligt med åtgärden då sjögullet förhindrar ett yrkesmässigt 
fiske.  

Skäl för dispens för bekämpning av Sjögull bedöms vara dels behovet av 
åtgärden att finnas vid vattnet, detta då det inte går att utföra bekämpning av 
sjögull på någon annan plats (7 kapitlet 18 c § punkt 3 MB). Dels är det ett 
mycket angeläget allmänt intresse att bekämpa sjögullet då det har för stora 
biologiska konsekvenser vad gäller övergödning, undanträngning av 
inhemska arter samt påverkan på yrkesfiske och turism (7 kapitlet 18 c § 
punkt 5 MB). 

Åtgärden i sig påverkar inte allemansrätten annat än att det under tiden 
ramarna är ute så kommer det inte gå att färdas på just den platsen. Fri 
passage är fullt möjlig runt omkring ramarna. Ingen tomtplatsavgränsning är 
därför aktuell, ramarna får dock läggas ut och ta ytan som behövs för att 
bekämpa sjögullet runt Lövskär i anspråk under tiden som åtgärden pågår.  

Sett till behovet av att kunna ta sig till platsen tidsbegränsas dispensen till 
den 30 juni 2027. Då har mer än 3 år gått plus extra tid för att avlägsna 
ramar, sjömärken mm.  

Det bedöms det nödvändigt att förena beslutet med villkor för vassklippning 
för att minimera påverkan på växt- och djurliv med stöd av 16 kapitlet 2 § 
MB.   

- Deponera inte klippt vass i vattnet eller på stranden.  

- Forsla bort den slagna vassen från området så fort åtgärden är slutförd.  

- Drivmedel m.m. till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten kring 
verksamhetsområdet inte förorenas. 
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Slutligen bedöms inte åtgärden strida mot strandskyddets syften enligt 7 kap 
26 § MB. Vid en intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen  

bedöms ingen konflikt uppstå då platsen använts för allemansrättsligt 
tillgängligt fritidsändamål i snart 80 år. Ansökan bedöms vara helt i linje 
med strandskyddets syften och de allmänna intressena för natur och 
friluftsliv även om bekämpningen av sjögull tillfälligt innebär en påverkan 
på växt- och djurliv på den berörda platsen. 

Tillbyggnaden kräver bygglov vilket hanteras i ett separat ärende BY 2022- 
1793. 

Barns bästa bedöms vara tillfredsställt genom att klubbholmen kommer att 
fortsatt vara allemansrättsligt tillgänglig och byggnaden tillgängliggörs för 
rörelsehindrade på ett helt annat sätt än tidigare. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut:  
1. Dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kapitlet 15 § 
Miljöbalken (MB) lämnas för sjögullsbekämpning enligt ansökan med stöd 
av 7 kapitlet 18 b § MB punkt 3 och 5. (Åtgärderna kring klubbhuset bedöms 
ej vara dispenspliktiga.) 
2. Med stöd av 7 kapitlet 18 f § MB föreskrivs att den yta som får tas i 
anspråk för åtgärden är begränsad till ramarnas yta i vattnet under tiden som 
åtgärden pågår.  
3. Dispensen tidsbegränsas till att gälla tills den 30 juni 2027 med stöd av 16 
kapitlet 2 § MB. 
4. Dispensen förenas med villkor med stöd av 16 kapitlet 2 § MB:  
- Deponera inte klippt vass i vattnet eller på stranden.  
- Forsla bort den slagna vassen från området så fort åtgärden är slutförd.  
- Drivmedel m.m. till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten kring 
verksamhetsområdet inte förorenas. 
5. Avgiften fastställs till 6 300 kronor. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
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§ 28 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor vid detta sammanträde. 
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§ 29 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde den 
30 mars 2023. 

 


