
 

 

 

Lerum 2021-12-10 

Yttrande avseende ansökan från föreningen ”Badföreningen Aspedoppet” om 
förhandsbesked enligt PBL 2010-10:900 ”Kallbadhus” på fastigheten Torp 1:4 
Lerum 

 

Lerums Naturskyddsförening, LNF, lämnar följande yttrande över handlingarna i rubricerat ärende 
som annonserats i Lerums Tidning och GöteborgsPosten november 2021-11-19. 

LNF anser att ett positivt förhandsbesked till ansökt kallbadhus så som beskrivits i ansökan, ritningar 
och situationsplan som tillhandahållits oss av KomIn medborgarkontor, Lerums kommun 2012-11-22, 
ej skall beviljas! 

Skäl: 

Vi anser att byggplanen för kallbadhuset i väsentlig grad påverkar de allmänna intressena vid Aspen 
Badplats enligt vad som framgår av de ritningar/situationsplan som KomIn presenterat i ärendet. Vi 
yrkar att ansökan om förhandsbesked för uppförandet av kallbadhuset enligt inlämnad situationsplan 
avslås av orsaker enligt nedan: 

• Planen kommer innebära betydande påverkan och hinder för det i nuläget öppna 
och mycket uppskattade familjebadet vid sjön Aspens norra strand. 

• Badhuset kommer att påverka och störa landskapsbilden med utsikt mot Stora 
Bråta, Goråsbergen och Jonsered från badplatsen 

• Påverkan på allmänna friluftslivet genom ianspråktagandet av allmän kommunal 
badplats för detta ändamål strider mycket påtagligt mot det rörliga friluftslivets 
intressen. 

• Underlaget i ansökan som utgivits av KomIn är dessutom mycket ofullständigt i vad 
som beskrivs för grundläggning, ev. muddring, och dessutom på en situationsplan 
som inte stämmer överens med hur badpiren är arrangerad i nuläget med en större 
och en mindre sidopir (jämför satellitbild på exempelvis Hitta Lerum på lerum.se) 

• Påverkan på sjön Aspens ekologi, fiskbestånd etc. måste nogsamt utredas innan 
bygglov kan diskuteras!. Eftersom kommunalt VA avses anläggas  måste 
ledningssystem grävas/muddras ned på botten på en sträcka av ca drygt 150m, 
tillkommer ledningsgrävning på land vilket kommer att påverka bottenlivet och 
strandekologin. 

• Risk för påverkan vid anläggandet genom att gamla miljösynder i form av 
tungmetaller och toxiska ämnen kan frisättas till vattenmassorna vid 
ledningsläggning vilket inte kan uteslutas och bör i vilket fall utredas. 

• Slutligen anser Lerums Naturskyddsförening att detta projekt knappast kan vara en 
del av utvecklingen av Lerum till ”Landets ledande miljökommun”. 
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I övrigt hänvisar Lerums Naturskyddsförening till tidigare överklagande i ärendet 2020-10-13. 
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