
 

 KALLELSE  1 (4) 

2020-06-16 

Miljö- och konsumentnämnden, föredragningslista 2020-06-16  

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande  
situationen med Covid-19 inte öppna för allmänheten. 

Tid  Tisdag  16e juni 2020,  kl. 

Plats  Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås   

Kallas  Per Månsson (M)  
Lena Sänd  (S)  
Jan-Åke Carlsson (S)  
Cecilia Kochan (S)  
Catherine Tynes  Kjellbergh  (L)  
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M)  
Robert Strömbom (SD)  

Tobias Eng-Strömberg  (S)  
Jaana Ben Maaouia (S) 
Harry Kettil  (S)  
Alexander Andersson (C)   
Matti Oinas  (MP) 
Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (M)   
Lars  Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Miljöchef Agneta Sander  
Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef  Mirjam Keskifrantti  
Avdelningschef Annelie Johansson 
Avdelningschef Elin Johnsson 
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström  
Personalföreträdare  Anneli Nilsson  
Personalföreträdare Johan Linderstad  

Karl-Eric Nilsson (C)  Anette Bergqvist  
Ordförande   sekreterare  

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette  Bergqvist på 
mknamnd@boras.se  

mailto:mknamnd@boras.se


     
 

  

 
 
   

 

     

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

kl. 13.05

kl. 13.15

kl. 13.25

kl. 13.35

kl. 13.45

kl. 13.55

kl. 14.05

FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (4) 

2020-06-16 

Föredragningslista   Beslutsförslag 
 
1.  Sammanträdets öppnande    - 
 
2.  Närvaro  - 
 
3.  Val av protokollsjusterare    1.  Lena Sänd (S)  
 samt tid för protokollets justering   2. Robert Strömbom (SD)  

  3.  Cecilia Kochan (S)  
   2020-06-17  
 
 
4.  Nya och pågående Initiativärenden  
  
4.1 Pågående  
 
4.1.1 2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt    

            miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och  
            att översynen redovisas senast 2020-10-01.  

 
 
5.  Fastställande av föredragningslista  
  
 - 
 
6  Information   
  
6.1  Information – Gröna finanser & gröna obligationer  Till handlingarna  
    Susanne Arneborg  
 
6.2  Information –  Fokus på ansökningar och utebliven Till handlingarna  
 Tillsyn, tobak.  Sofia Lindberg  
 
6.3     Information –läget  angående invasiva växter  Till handlingarna  
 och status bekämpning  Matilda Chocron  
  
6.4  Information – Klimatanpassning  Till handlingarna  
    David von Sydow  
 
6.5  Information -Ärendehanteringsprocess  Till handlingarna  
 Miljöförvaltningen   Andreas Zalewski  
 
6.6   Information – Budget 2021  Till handlingarna  
    Kristina Reinholdsson 
 
6.7  Övrig information från förvaltningen inkl.  Till handlingarna  
 personalärenden   Agneta Sander  
 
  
7  Miljöbalkstillsyn  
 
7.1  Strandskyddsdispens  Viared 8:80  Godkänna med villkor  
 Ecos: 2020-1566  Matilda Chocron  
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7.2  Strandskyddsdispens  Bredareds-Fagerhult 1:26  Godkänna med villkor  
 Ecos: 2020-1016  Matilda Chocron  
 
7.3  Strandskyddsdispens,  Komlösa 5:15 & 5:6   Avslag  
 Ecos: 2020-166  Linnea Åsedahl  
 
7.4  Strandskyddsdispens,  Bosnäs 3:31  Godkänna med villkor  
 Ecos: 2019-3632  Linnea Åsedahl   
 
7.5  Strandskyddsdispens,  Halla 1:69  Godkänna med villkor  
 Ecos: 2020-1462  Linnea Åsedahl   
 
7.6  Strandskyddsdispens, Kinnarumma-Näs 1:14  Godkänna med villkor  
 Ecos: 2020-1041  Linnea Åsedahl   
 
7.7  Strandskyddsdispens, Kinnarumma-Sjöbo 2:5  Godkänna med villkor  
 Ecos: 2020-1444  Linnea Åsedahl   
 
7.8  Strandskyddsdispens, Torpa-Sjöbo 2:48  Avskriva ärendet  
 Ecos: 2020-1877  Matilda Chocron   
 
 
8  Livsmedelskontroll  
  
8.1  *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  Avskriva ärendet  
  Ecos:  2020-148  Livsmedelskontroll  
 
 
9  Alkohol & Tobak   
  
9.1  *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd  Avslag  
 Dnr:  01-2020-00004   Tillståndsenheten 
 
9.2  *Ansökan om  serveringstillstånd  Avslag  
 Dnr:  50-2020-00007   Tillståndsenheten 
 
9.3   *Åtgärd mot serveringstillstånd   Återkalla tillstånd  
 Dnr: 59-2020-00089   Tillståndsenheten 
 Omedelbar justering!  
 
9.4  *Längre serveringstider på uteserveringar    
 (vid Sandwalls plats?) under 2020 p.g.a.  Covid-19.  Tillståndsenheten 
 
 
10   Miljöstrategiska    
 
10.1  Detaljplan för Centrum,  Horngäddan 8 m.fl.  Tillstyrka  
 Ecos: 2020-1780  Johanna Johansson  
 
10.2  Detaljplan för  Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl.  Tillstyrka  
 Ecos: 2020-1838  Johanna Johansson  
 



 
                        

 
 

 
 
10.3  Detaljplan för  Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl.Tillstyrka med synpunkter  
 Ecos: 2020-1644  David von Sydow  
 
10.4  Detaljplan för  Centrum,  Morfeus 5 m.fl.  Tillstyrka med synpunkter  
 Ecos: 2020-1782  David von Sydow  
 
10.5  Detaljplan  för Sjöbo, Mörkhättan 11  Tillstyrka  
 Ecos: 2020-1871  Johanna Johansson  
  
 
11  Naturvårdsfonden   
  
11.1  Ansökan bidrag naturvårdsfond, Bosnäs 3:66  Godkänna  
 Ecos: 2020-1294  Linnea Åsedahl  
  
11.2  Ansökan bidrag naturvårdsfond,  Holmåsa 1:13  Avslag 
 Ecos:  2020-485  Linnea Åsedahl  
 
 
12  Administration  
 
12.1  Tillgänglighetsanpassning  Godkänna  
 Ecos: 2020-1848  Andreas Zalewski  
  
12.2  Gallring av handlingar  av tillfällig el. liten  betydelse  Godkänna   
 Ecos: 2020-1849  Andreas Zalewski  
 
12.3  Sommardelegation -strandskyddsdispens  Godkänna  
  Matilda Chocron  
 
12.4 Delegation  - tillsyn av smittskyddsåtgärder på   Godkänna  
 Serveringar 200701 – 201231   
 
12.5  Månadsuppföljning maj  2020  Godkänna   
 Ecos:  2020-769  Kristina Reinholdsson 
 
 
13   Kurser  och konferenser  etc.  
  
 Förrättningsarvode för  strategidagarna i Helsingborg 27-28/2 -20 ?  
 
 
14  Anmälningsärenden  
  
14.1  Delegeringsbeslut  maj  2020  Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser  Till handlingarna  
 * Arbete med cykelfrågor  
 * Inbjudan från civilminister Lena Micko till möte om konsumentstödet   
 * Unga kommunutvecklare, digital konferens 200703  
 * Luftmätningar i Borås 2019  
 * Sv. miljökommuners höstmöte 14-15 oktober  
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Tjänsteskrivelse  
Datum 

Sida  
1(4)  

Dnr  
2020-1566  2020-06-03 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Ansökan om strandskyddsdispens för Bostadshus med 
garage på fastigheten Viared 8:80   
Sökanden: 
Fastighet: Viared 8:80 

Sammanfattning  
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att riva och 

bygga ett nytt större hus samt  ett  garage  på fastigheten Viared 8:80. Ansökan om 
dispens  från strandskyddsbestämmelserna inkom den 28  april 202 0. Platsen för det  nya 
huset är på samma plats som det som sk a  rivas.   
 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från  strandskyddsbestämmelserna för  
bostadshus, med måtten 9 x 14 meter, på fastigheten Viared 8:80  vid Viaredsjön,  Borås 
kommun.  
 
Hela fast igheten får tas i an  språk som tomt  plats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen, tillika fastighetsgränsen, ska  enligt  bilaga 2, markeras  med staket, 
häck,  mur eller motsvarande. 
 

2.  De  tre  stora ekarna på fastigheten Viared  8:80 samt  de  tre st ora ekarna på 
fastigheten Viar ed 8:75 mar kerade  i kartan på bila ga 2 får ej tas  ned eller skadas. 
Skyddsavstånd på 15 gånger stamdiametern ska  hållas  vid grävningsarbeten och 
körning med  tunga maskiner. Inga byggnader  får placeras inom skyddsavståndet.   
 

3.  Strandskyddshandläggare  på Miljöförvaltningen ska  kontaktas  när trädens  
skyddsavstånd märkts upp i fält, men innan arbete  påbörjats 

 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap.  18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge  dispens  från förbuden i 15  § 

om det finns särskilda skäl  och dispens en avse r något annat än det som anges  i 18 a § 1 och   2.  

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
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Datum Dnr 
2020-05-26 2020-1566 

Redogörelse för ärendet    
har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att    riva 

och bygg a et t  nytt st örre hus samt    ett  garage  på fast igheten Via red  8:80. An sökan om   
dispens  från st randskyddsbestämmelserna inkom den 28     april 202 0. P latsen för det   
nya huse t är   på samma pla  ts som det    som sk a  rivas.   
 
Sökanden ha r under 201  9 sökt   dispens  för et t  hus på   samma fast ighet, Via red  8:80  
och et t  hus på den lilla fast    igheten jämte , Via red  8:75. Länsst yrelsen upph ävde 
kommunens  beslut om dispens    i den del    som gäller Via  red  8:75. Där för söke r  nu  
fastighetsägaren för att    få bygg a  ett  annat hus än det     befintliga på   Viared  8:80 så att   
det  blir  två nya hus på fast    igheten.   
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 4 maj och 3 se      ptember 201 9 besökt   
platsen.  Fastigheten ligge r vid Via  redsjön län gs med   Lyckebovägen. Ly ckebovägen går  
mellan fast igheten och sjön. Fa   stigheten grän sar till   en an nan fast ighet  med gammal   
ädellövskog  som delv is sk ötts  som pa rk samt   en lite n fast ighet  som nyt tjats  som 
tomtplats se dan 80-tale t ge nom att   man bygg t lus thus  och pla nterat  
rododendronbuskar där .  Den gamla väge  n löp er idag ba  ra fram   till  huset och  
fortsätter inte   ut  från  fastigheten län gre.   
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   det  planerade  huset ligge r ino m  Viaredsjön st randskyddsområde  som är  
200  meter frå n st randlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får inte    
nya bygg nader  uppföras, 
byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt  
grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, an läggningar 
eller an ordningar,  
åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren  för  djur- eller växtar ter.   
 
(7 kap 15    § miljöb alken). Mil jö- och konsume ntnämnden kan i ensk   ilda  fall ge   dispens 
från st randskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens     
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften  
 
 
Miljöförvaltningen bedömer att    huset kommer att    uppföras på en pla   ts som redan är     
ianspråktagen.   
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Datum Dnr 
2020-05-26 2020-1566 

På den aktu  ella pla tsen finns hö  ga na turvärden som sk  a  skyddas enligt   villkor i  
beslutet.  Livsvillkoren för   växt- och djurlivet   bedöms inte   påverkas och allmä  nhetens  
tillgång  till  strandområdet  försämras inte   av bygg nationen.  Dispens  är  förenligt  med  
strandskyddets sy fte.  
 
Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var den pr   ivata zo nen krin g  byggnaderna rå der  och 
var allemansr ätten gäller så sk   a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med  
staket, hä ck,  mur elle r  annan an ordning  som är   tydlig.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnaden är   förenlig me d gällan de  översiktsplan och  
kraven på lämp  lig  hushållning  med  mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och 4     
kap miljöb alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap miljöb   alken.   
 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-04-28 
Strandskyddsdispens för   Viared 8: 80, 20 20-02-25  
Länsstyrelsens beslu t om upph  ävande  av kommunal dispens    och än dring av villkor   
för Via red  8:80 och 8:7  5, 202 0-04-16  
 
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r 
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an bygg nationen  påbörjas.   
 
En karta hö  r till   detta beslu t och best  ämmer hur st  or den pr  ivata zo nen är   samt  vilka  
villkor som gäller för     dispensen. Det   är  bara ino m tomt platsen som ägar  en till   marken 
har sin pr  ivata zon   eller hemfridszon   och allemansr ätten inte   gäller. An läggningar  
utanför tomt platsen kan bli för   emål för   tillsyn enligt   miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller 
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring  
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva    bygglov  eller 
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.   
 
Det gamla huse  t är   utpekat  i en invent  ering  med ku lturhistorisk intress ant  byggnader.  
Strandskyddsprövningen ha r inte   tagit  hänsyn till   om det   finns an dra regle r  i P BL som  
inte  kan me dge bygg nation enligt   dispensen.   
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Datum Dnr 
2020-05-26 2020-1566 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7 15 8 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet  
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 § för   ordningen om  
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
 

Matilda Ch ocron   Agneta San der  
Handläggare    Miljöchef  
 
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta  
3.  Fotobilaga  
4.  Hur man överklagar    

 

Beslutet expedieras till    
Beslutet  delges  
Sökanden (inkl.   bilagor 1,2 ,3,4)   
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds  Län (v astragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl.  bilagor 
1,2,3)  
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Bilaga 1 Översiktskarta 

Viared 8:80 
Dnr. 2020-1566 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

Sida 
1(1) 

Dnr 
2020-1566 

Bilaga 2 Beslutska  rta med tomtplatsavgränsning och villkor      

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Foton från pla  tsbesök  

Foton från 4 maj 2019 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Tjänsteskrivelse  
Sida  
1(4)  

Datum Dnr  
2020-1016  2020-06-03 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för ersä  ttningsbyggnader 
på fastigheten Bredar  eds-fagerhult 1:26   

Bredareds-fagerhult 1:26 
Sökanden: 
Fastighet: 

Sammanfattning  
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att byt   a 

ut  befintligt fritidshus   på fast igheten mot et  t  nytt samt   att  riva och ersät  t befint liga  
komplementbyggnader  mot en   attefallsbyggnad på 25    kvadratmeter på fast  igheten 
Bredareds-fagerhult  1:26. Fö reträdare  för Mil jöförvaltningen ha r den 4 maj 202    0 besökt   
platsen.  Fastigheten best år  till  största dele n av en sk   ogsbeklädd br ant och blo  ckrik slänt  
ner mot Ör  esjö. Längs ner vid sjön finns en pla       tå var på bygg   naderna är   placerade.  
Uppifrån Lakhallsväge n  och ner till    sjön finns en enklare st    ig och   trappa ner till pla   tån 
med huse n.  Nere vid sjön finns ocks    å en lite  n  lägre  avsats som man komme   r  till  via en   
liten trap pa. Där   finns et t  litet  enkelt  båthus.  
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att    platsen redan tagit  s i an  språk på   ett  sätt 
som gör att    det  saknar  betydelse  för st randskyddets sy ften. Mi ljöförvaltningen bedömer   
att  byggnaderna kommer att    uppföras på en pla   ts som redan är     ianspråktagen. De n 
största dele n av fast  igheten bedöms inte    vara  ianspråktagen som tomt  plats. Stig en ner   
från Lakhallsväge n och na  turen nä rmast  den samt   upp ba kom  fritidshuset  bedöms 
ianspråktagen tills ammans med   de  gräsytor som är    på pla tån vid huse  n  och bå thuset.  
Det gamla ve  dskjulet  bedöms inte   ligga ino m  ianspråktagen tomt plats.   
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna för  
ersättningsbyggnad,  med  måtten ca 10    x 5 met  er, att efallsbyggnad om 25 kvadratme   ter 
samt  anläggning  parkering,  på fast igheten Bredareds-fagerhult   1:26 vid Ör  esjö, Borå s 
kommun.   
 
Endast det   område  som mar kerats på bifogad karta får tas i an       språk som tomt  plats.  

 
 
Villkor   
 

1.  Inga lövträd ut  anför tomt platsen får tas    ned elle r sk adas.   
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:matilda.chocron@boras.se
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Datum Dnr 
2020-05-13 2020-1016 

2.  De  stora ek ar och aspar    som st år  inom tomt platsen får ej    tas  ner om de    står  
längre  bort  än 2 met  er från   huset.   
 

3.  Den  stora ek en nä rmast  stranden får ej    tas  ner.   
 

4.  När  parkeringen  anläggs får inte    släntning ut   i na turmarken ut anför tomt platsen 
göras  
 

Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i 15    §  

om det finns särskil   da skäl   och dispens en avse r något ann  at än det som     anges  i 18   a §   1 och   2.  
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Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att   

byta ut   befintligt fritidshus   på fast igheten mot et  t  nytt som är    ca 5x10   meter samt   att  
riva och ersät  t befint liga kompleme ntbyggnader  mot en att  efallsbyggnad på   25 
kvadratmeter på fast  igheten Bredareds-fagerhult   1:26. An sökan om dispens    från  
strandskyddsbestämmelserna inkom den 24     mars  2020. Ritning,   karta och  
kompletterande besk rivning ha r bifogats   ansökan.   
 
Sökanden an ger att   ingen sprä ngning av berg kommer att      ske och att    ingen na turmark  
kommer  grävas  bort  annat  än  precis  där  husets  bakre  del  ska  placeras. Huse ts  främre 
del  kommer att   placeras på   pålar nere på gräsyt   an vid sjön och ba    kdelen pla ceras på   
en pla tå intill befint  lig st ig. Natu ren  under huse t komme r  att  behållas  som den är  .   
 
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 4 maj 20    20 besökt   platsen.  Fastigheten 
består  till  största dele n av en sk   ogsbeklädd br ant och blo  ckrik slänt ner mot Ör    esjö. 
Skogen best år  av st ora ek ar, gran ar,  aspar och bjö  rk samt   en hel del    småträd och sly    
som st år  som underve getation. Längs ner vid sjön finns en pla       tå var på bygg   naderna 
är  placerade.  Platån är   murad så att    den är   ett  par met er över Ör  esjös vatt enyta  
normalt.  Uppifrån Lakhallsväge n och ner till     sjön finns en enklare st    ig och trap  pa ner  
till  platån me d huse n.  Stigen går   i se rpentiner för att inte     vara  så br ant.  Den  översta  
delen av st  igen är   något  bredare  och st abila än den se   dan enklare st  igen.  Sista dele n är  
en gjut en bet ongtrappa.  Naturen  mellan väge n och huse  t är uppb  yggt  i te rrasser.  Nere  
vid sjön finns ocks   å en lite  n lägr e  avsats  som man   kommer  till  via en lite  n st entrappa. 
Där  finns et t  litet enke lt  båthus.  En ek a  och en fly  tbrygga är uppla  gd på   platån.   
 
Förslag till   beslut ha r kommunice rats med   sökanden.   
 
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   de  planerade  husen ligge r  inom Ör esjös st randskyddsområde  som är   200  
meter frå n st randlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får inte   
nya bygg nader  uppföras,  
byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r 
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t  
område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt  
grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, an läggningar  
eller an ordningar, 
åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren  för  djur- eller växtar ter.   
 
(7 kap 15 § miljöb    alken). Mil jö- och konsume ntnämnden kan i ensk   ilda  fall ge   dispens  
från st randskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens 
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens    
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
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Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för 

strandskyddets sy ften,  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnaderna kommer att    uppföras på en pla   ts som   
redan är   ianspråktagen.   
 
Den  största  delen av fast  igheten bedöms inte    vara  ianspråktagen som tomt  plats. 
Stigen ner frå  n Lakhallsväge n och na  turen nä rmast  den samt   upp ba kom  fritidshuset  
bedöms ian språktagen tills ammans med   de  gräsytor som är    på pla tån vid huse  n och  
båthuset.  Det gamla ve  dskjulet  bedöms inte   ligga ino m  ianspråktagen tomt plats.   
 
 
På den aktu  ella pla tsen finns hö  ga na turvärden och ino  m  tomtplatsen är   de  knutna 
framförallt till   de st ora träden. Livs  villkoren för växt-   och djurlivet   bedöms inte   
påverkas och allmä  nhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras inte   av bygg nationen. 
Dispens  är  förenligt  med  strandskyddets sy fte.  
 
Motivering till vill  kor  
För att   områdets kara ktär  och na turvärden sk a  bestå får inte    stora ek ar ino m  
tomtplatsen elle r st ora ek ar och aspa  r ut anför tomt platsen avve rkas.   
 
Släntning  eller fy llnad med   massor ut anför tomt platsen får inte    göras ef tersom det   
skadar na turmiljön.   
 
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnationen  är  förenlig me d gällan de  översiktsplan 
och omr ådesbestämmelser  och kraven på lämp   lig  hushållning  med mar k- och  
vattenresurserna som an  ges  i 3 och 4 kap miljöb     alken. Omr ådet är   inte 
riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap miljöb   alken.   
 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  inkom 20 20-03-24  
Situationsplan, 202 0-03-24 
Skrivelse,  2020-03-24  
Kompletterande,  skrivelse  2020-04-22 
Foton frå n pla tsbesök, 202 0-05-04  
Förtydligande  av an sökan 20 20-05-12  
 
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r  
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att 
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det  
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar 
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna.  
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an bygg nationen  påbörjas.   
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En karta hö  r till   detta beslu t och best  ämmer hur st  or den pr  ivata zo nen är   på 
fastigheten dvs . en tomt  platsavgränsning.  Det  är  bara ino m  tomtplatsen som ägar  en  
till  marken ha r sin pr  ivata zon   eller hemfridszon och allemansr   ätten inte   gäller. 
Privatiserande  anläggningar ut anför tomt platsen kan bli för   emål för   tillsyn enligt   
miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller 
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring  
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva    bygglov  eller 
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.  
 
På inskic kad karta finns en T-for    mad br ygga inr itad.  Denna dispens   ger  inte  rätt till   
att  ha  en br ygga. Om en br   ygga ha r fu nnits  sedan  1975 och kontinue  rligt  funnits  på 
platsen får den for   tsätta finna s  i samma st  orlek  och på   samma pla ts.  Ingen  
bedömning  eller ut redning ha r gjor ts ut ifrån om en br   ygga på pla  tsen är   tillåten elle r 
inte.   
 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7158 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet  
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 § för   ordningen om  
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
 

Matilda Ch ocron   Agneta San der  
Handläggare    Miljöchef  
 
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan med   Tomtplatsavgränsning  
3.  Foton som för  tydligar tomt platsen  
4.  Fotobilaga från   platsbesök  
5.  Hur man överklagar    
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Beslutet expedieras   till  
Beslutet  delges  

 
 (inkl.  bilagor 1,2 ,3,4   
 
För känn edom  
Hans  Jönsson (arkite kt)  exark@exark.se   
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (v  astragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl.  bilagor  
1,2,3)  
 

mailto:exark@exark.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1 Översiktskarta 

Bilaga 1 Översiktskarta 
dnr 2020-1016 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 
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Bilaga  2  Situationsplan  
med  tomtplats 
Dnr 2020-1016 
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Bilaga 3   

Förtydligande av tomtplats    

Stigen och trappan samt marken rakt upp till vägen bakom huset är ianspråktaget som 
tomtplats. Marken norr om stigen/trappan är utan förtomtplatsen. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Stigen och trappan är ianspråktaget som tomtplats, men marken i norr är utanför
tomtplatsen. 

Tomtplatsen går i bergkanten 
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Bakom komplementbyggnaderna slutar tomtplatsen. 
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Bilaga 4 Foton    från platsbesök 4 maj 2020      

Huset fotograferat från vägen. En stig/trappa går ner till huset framför precis där fotot
är taget och fortsätter till vänster utanför bilden. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Vid det lilla röda förrådet vill sökanden höja marken för att göra en parkeringsplats att
nå till från vägen direkt. 
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Från det röda lilla förrådet går sedan en stig och enklare trappa ner till platån med huset 
vid sjön. 

Huvudbyggnaden vid sjön. En liten stuga på 20-25 kvadratmeter plus altan. 
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Bredvid stugan står en stor ek. 

Platå vid sjön med litet båthus och uppläggningsplats för eka. 
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Komplementbyggnader en bit ifrån huvudbyggnaden som sökanden vill byta ut mot 25 
kvadratmeter attefallsbyggnad. 

Bakom komplementbyggnaderna. 
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Stigen/trappan upp till det lilla förrådet. 

I slänten bakom komplementbyggnaderna finns ett gammalt vedförråd. 
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Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för väg på fastigheten     
Komlösa 5:6 och 5:15     

Sökande: 
Fastighet: 

Sammanfattning  
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att    

anlägga en väg över Komlösa 5:     6 till Komlösa 5:   15 där   vägen pla neras avslu tas me d 
en vändp lan/parkering.   är  fastighetsägare  till  Komlösa 5:6 . Omr ådet  
där  vägen  är  planerad best år  idag av st  enblock och avve  rkad sk og.  Miljöförvaltningen 
bedömer att   det  inte  är  skäligt  att  anlägga en väg på pla    tsen då det se   dan  tidigare  finns  
en dispens för att     bredda en befint  lig st ig och gör  a den framkomli  g  med bil på   
Komlösa 5:6   till  Komlösa 5:1 5.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  avslår an sökan om dispens    från  
strandskyddsbestämmelserna för att    anlägga en väg med     vändplats/parkering på  
fastigheterna Komlösa 5:6    och Komlösa 5:  15, Borå s  kommun.   
 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 15     §   
- Miljöbalken 7 kap. 18b     
 

Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att   

anlägga en väg över Komlösa 5:     6 fram till Komlösa 5:    15 där   den pla neras avslu tas  
med en vändp  lan/parkering.  Ansökan om dispens från     strandskyddsbestämmelserna 
inkom den 27    januari 202 0, karta bifogats    ansökan.  
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 17    mars  2020 besökt   platsen.  Komlösa  
5:15  är  en fast ighet  på  ca 1 90  0 m 2, Komlösa 5:  15 omges   till  söder och öste  r  av  
Komlösa 5:6 . Un der  2018 gavs   dispens  för att   bredda en befint  lig st ig och gör  a den   
framkomlig  med bil över Komlösa 5:    6 fram till Komlösa 5:1    5. De nna st ig är   belägen  

Komlösa 5:6 och 5:15 

mailto:linnea.asedahl@boras.se
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cirka 15   meter sy dost (när mare sjön) om det     område  som denna an  sökan avse r. 
Dispensen frå n 201 8 togs   i an språk och en grusv   äg  har an lagts som slu  tar  cirka 10   
meter inn an fast ighetsgränsen till   Komlösa 5: 15, rest erande  bit best år for tfarande  av 
stig som idag inte     är  framkomlig  för  bil men även denna del ingår       i dispense n från   
2018.  
 
Området för den pla   nerade  vägen som an  sökan avse r  består  idag av avve  rkad sk og 
med blo cksten.  
 
Risk  för avslag kommunice  rades 18   mars  och 7 ap  ril 20 20 till   sökanden och   
fastighetsägaren till   Komlösa 5: 6. Synpunkt er enligt   bilaga 4 inkom 30     mars  2020 från  
sökanden. Synpunkt erna me dförde  inte  att  bedömningen än drades. Ytt erligare  
synpunkter frå n sökanden inkom 21 ap    ril 20 20, bila ga 5.   De  inkomna sy npunkterna 
har inte   ändrat Mil jöförvaltningens bedömnin g, bemötande   av sy npunkterna finns i    
bilaga 6.   
 
Ägaren till   Komlösa 5:6 ,  , medde lade 17   april 202 0 att   det  förekommer 
felaktigheter  i det   första yt trandet  från  sökanden,  , me n  att  han väljer att    
inte  inkomma med   synpunkter.  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   den pla nerade  vägen ligge r ino m  Öresjös st randskyddsområde  som är   200  
meter frå n st randlinjen, upp på lan   d och ut    i vatt en.  Inom  strandskyddat omr åde  får 
inte  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt. Åtgärder som väse   ntligen för ändrar  
livsvillkoren för djur-   eller  växtarter får helle  r  inte  vidtas.  (7 kap 15 §     miljöbalken).  
 
Miljö- och konsume ntnämnden  kan i ensk  ilda fall ge    dispens  från 
strandskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens     
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- Anläggningen måst e för sin fu   nktion ligga vid vatt   en och behovet    inte  kan  

tillgodoses ut anför omr ådet,  
- Anläggningen behövs för att ut    vidga en på  gående ve rksamhet och   utvidgningen 

kan inte   tillgodoses ut anför omr ådet  
- Området behöver tas    i an språk för att tillg   odose  ett  angeläget allmä nt  intresse 

som inte   kan tillg odoses ut anför omr ådet  
- Området behöver tas    i an språk för att tillg   odose  ett  annat  mycket an geläget 

intresse  
 
Sökanden ha r an gett att   vägen måst e för sin fu   nktion ligga vid vatt   net. I dispense  n  
som gavs   2018 för att    bredda en redan befint   lig st ig över Komlösa 5:6     till  Komlösa  
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5:15  beskrev län sstyrelsen att   de bedömdes   vara  skäligt  behov att   ha en väg fram till     
fastigheten. Denna befint  liga dispens   och väg bedöms tillg   odose  behovet  av att   
komma fra m me d bil till    Komlösa 5: 15, yt terligare  en väg bedöms där   för inte   utgöra 
skäligt  behov. Att   anlägga en till    väg sk ulle även ta yt   terligare  mark  i an språk vilke t  
bedöms st rida mot st  randskyddets sy ften. Att   det  finns se rvitut  är  inte  skäl för att    ge 
dispens  då st randskyddet  och des s sy ften går   före  servitut, i dom 200   5-M 305 9 från   
Mark- och miljödo mstolen nekade s dispens för väg trots      att  servitut  fanns.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    de  övriga sk älen som får beakt   as  i pr övningen inte  
kan ut göra särskilt   skäl för dispens.    Det  finns ingen på  gående ve rksamhet på   
fastigheten och där  för bedöms inte    det  särskilda sk älet vara   tillämpbart.  Det särskilda  
skälet an gående myc ket an geläget intress e bedöms helle  r  inte  tillämpbart.  Enligt  
Naturvårdsverkets  handbok så inn  ebär et t  mycket an geläget intress e my cket spec iella 
omständigheter som är    mer elle r  mindre  unika till   sin kara ktär  vilket inte   denna åtgärd   
bedöms vara .  Miljöförvaltningen bedömer helle  r  inte  att  den pla nerade  vägen behövs  
för att   tillgodose  ett an geläget allmä nt  intresse.  
 
Miljöförvaltningen an ser att   den inskrän kning i ensk  ild rä tt som en nekad dispens      
innebär i det  ta fall inte    går län gre  än  vad som behövs för att      tillgodose  syftet  med 
förbuden i st  randskyddet  (7 kap 25    § miljöb alken).  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    åtgärden inte   är  förenlig me d kraven på en från      
allmän sy npunkt  lämplig  hushållning  med  mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3  
och 4 kap miljöb   alken samt   med  den för omr  ådet  gällande  översiktsplanen.   
 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-01-27  
Situationsplan, 202 0-01-27 
Platsbesök,  2020-03-17  
Inkomna sy npunkter, 202 0-03-30 
Inkomna sy npunkter, 202 0-04-21  
 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7 15 8 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet  
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 § för   ordningen om  
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
 

Linnea Åse dahl   Agneta San der  
Kommunbiolog   Miljöchef  
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4.  Inkomna sy npunkter  
5.  Inkomna sy npunkter  
6.  Bemötande  av sy npunkter  
7.  Hur man överklagar    



 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Komlösa 5:6 och Komlösa 5:15, dnr 2020-166 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 
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Befintlig väg och stig
till Komlösa 5:15

Placering av ny väg
enligt ansökan

Bilaga 2. Situationsplan  

Komlösa 5:6 och Komlösa 5:15, dnr 2020-166 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 
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Datum Dnr 
2020-03-17 2020-166 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Platsbesök 

Representanter  från  Miljöförvaltningen besökt e  fastigheterna Komlösa 5:1  5 och   
Komlösa 5:6   17  mars  2020.  
 
Vägen är   planerad att   sträcka sig   över Komlösa 5:  6 för att    sedan  nå in till    Komlösa 
5:15  där  den avslu tas med   en vändp lan/parkering.  Området där   vägen är   planerad  
består  idag av st  enblock och avve  rkad gran skog.  

Figur 1. Vägen är planerad att gå på ovansidan av skjulet, röd linje visar ungefärlig sträckning. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Figur 2. Området består idag av blocksten och avverkad granskog. 

Figur 3. Det finns idag en befintlig dispens för att bredda en stig som löper över Komlösa 5:6 till Komlösa 5:15. Stigen
har hittills inte förstärkts upp hela vägen fram. 
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Figur 4. Det finns idag en befintlig dispens för att bredda en stig som löper över Komlösa 5:6 till Komlösa 5:15. Stigen
har hittills inte förstärkts upp hela vägen fram. 

Figur 5. Området består idag av blocksten och avverkad granskog, röd linje visar ungefärlig sträckning av den planerade
vägen. 



Till  Miljökontoret                                                                                             Göteborg 2020 -03-29  

Diarienr  2020-166  

Härmed lämn ar vi synp  unkter på er  t fö rslag  till besl ut om avslag    på vår di  spensansökan att bygg  a väg   
på vår at befi ntliga ser vitut.  

Den di spens som söktes 2018 av Komlö     sa 5: 6 fö r  breddning  av sti g  fram til l 5: 15 söktes helt utan     vår  
vetskap.  Den söktes ej endast av den nämn      da anl edningen  i ans ökan, att vi ska kunn    a ta oss    fram  
med  bil til l  vår  fastighet 5: 15, utan   främst fö r  5:6 eg en fö rdel/ nyttjan de. Anledn ingen til l att 5:  6 själ v  
sökt di spens fö r en väg    över  till 5: 15 är en fö   rberedelse fö r  ett stort framtida bygg   projekt: att styck  a  
av til l ytte rligare 2 st tomter     och  då äve n  också bygg a hu s där.   

Det fan ns 2 st anl   edningar til l att vi var tvungna      att bygg a en bi  t väg /parkering som nu    finns:  

1.  Efter skogsavv erkningen på 5:  6, utan för den pri  vata hemfrids zonen, bl ev skadorna pga    
skogsmaskinernas brutal a framfar t så stora på sti    gen fram til  l vår   fastighet att det var en      
omöjlighet fö r oss   att ta oss    fram utan att behö   va riske ra  vår  hälsa. Vi   ansåg  att det var    
mycket bråds kande att bygg  a en bi  t väg /parkering fö r att vi skul   le ha möjl  ighet att ta oss     
fram på ett hu   mant sätt.   

2.  Då 5: 6 tog   anspråk  på vår an  dåvarande parke ring  (mot vår vil  ja) vid   stora las tbilstransporter  
med  material  för  att ha möjl  ighet att bygg  a en väg ner til    l stranden, trots utan     
strandskyddsdispens, var   vi ju   tvungna  att parke ra vår   bil någon   annanstans.  

Den pås tådda anl edningen  i 5: 6s ans ökan  att bredda sti  gen fö r att göra det möjl    igt fö r  5:15 att ta si   g  
fram me d bi l til l si n  fastighet bl ir  inte  längre aktuell om    vi får di  spens att bygg  a väg en på befi  ntligt  
servitut. Det bl  ir då själ  vklart ej hell  er aktuellt me  d  två paral lella väg ar fram til  l 5: 15.  

Vid väg bygge på befi  ntligt ser vitut komme r vi natu  rligtvis använd a det väg  material som nu    ligger på   
den korta bi  t väg /parkering och   självklart också åter  ställa mar ken/naturen  till vad den var     innan. Den   
nuvarande  korta bi t väg /parkering fö rsvinner  således.   

Att behö va gå in    i en lån  gdragen och   energikrävande fö rhandling  med  både  ägaren til l 5: 6 och   
Lantmäteriet om ett nytt väg    servitut när vi re   dan har ett    befintligt ser vitut fö r  väg, som vi re   dan har   
betalt fö r då det in   gick i pri  set då vi köpte fasti    gheten 5: 15, känns helt oriml   igt  

Vi  vill in te bl i in dragna  i ett stort bygg   projekt som har en my    cket negativ in  verkan  på natu ren.  

Att bygg a en väg ca 15 m hö      gre up p och   längre från sjö  n bo rde väl var  a po sitivt äve n  ur ett   
miljömässigt perspek tiv.  

 

Mvh  



                                                                                                                           Göteborg 2020 -04-20  

Till  Miljökontoret  

Diarienummer 2020 -166  

Härmed delger   jag er   ytterligare synp unkter och   förtydligar  min  tidigare  ansökan.  

I si tt fö rslag til l besl ut skr iver Li nnéa att ge    oss  dispens  för  väg  på befi ntligt ser vitut skul le in nebära  
ytterligare en väg    trots att jag tydli   gt påp ekade i min  a tid igare  synpunkter att det själ   vklart in te  blir  
aktuellt  då vi komme  r att använd  a det    vägmaterialet til l ny väg    och  återställa mar ken til l tid igare  
utseende dvs avv  erkad skog och    stenblock. Her r Ivar sson angav i    sin di spensansökan 2018   att skälet   
till breddn ing  av sti g  var  möjlighet att me  d  bil ta si  g  fram til l vår   fastighet komlö sa 5: 15.  Det skälet   
blir då in  te  längre aktuellt.   När  vi påb örjade anl ägga väg /  parkering, som vi var     tvungna  till(se  tidigare  
synpunkter) var   vi in te  medvetna om Her  r Ivar ssons stora bygg  projekt.  Men efte r samtal me  d  Linnéa  
har jag fått in   formationen att vi ej får ta bo      rt påb örjad väg /parkering.  Så mil jökontorets di spens av   
breddning  av sti g  2018  sökt av Her  r Ivar sson gör att vi lu    rats  påbörja väg   som vi bekostat och     
komlösa 5: 6 komme r att nyttja och     det hi ndrar all tså oss   till  dispens att bygg  a väg   på befi ntligt  
servitut som vi ön   skar.  Vi  kommer in te  att fo rtsätta det påb  örjade väg bygget.   

Anledningen til l att vi ans   öker om di  spens fö r  att bygg a väg   på vår t befi ntligt ser vitut är att fö   rhindra  
en pl anerad  framtida  avstyckning av komlö  sa 5: 6 som påver  kar natu ren och   allmänhetens  
framkomlighet negativt. Lagstö  d 1 kap mil   jöbalkens mål och    tillämpningsområde.  

Herr Ivar sson pl anerar fö r  ett stort bygg  projekt, att län  gre fram söka nytt strands    kyddsdispens fö r  att  
ha möjl ighet att styck  a av til  l  ytterligare 2 tomter    och  där bygg a  hus(finns do kumenterat,  kan fås på    
begäran) Vi   förstår att Her  r Ivar sson re dan nu   börjar  förbereda fö r  att göra detta proj   ekt möjl igt i   
framtiden  (inom 5 år)     genom att:   

1.Avverka och   sälja skog fö  r  att få området utan   för den pri  vata hemfrids zonen att se    
ianspråktagande ut så han     senare  kan ans öka  om ny di  spens  och  ange skäl: Att området är      
ianspråktaget på ett    sätt som gör att det in     te  är all emansrättsligt til lgängligt.  

2.2018 sökte di  spens fö r  väg  och  använde  skälet att vi komlö   sa 5: 15 ska ha möjl   ighet att me  d  bil ta   
oss  fram til l vår   fastighet, när det eg   entliga skälet är att han      själv ska kunn  a nyttja väg  en och   även  här  
kunna ange skäl vid     dispensansökan: Ge nom tex väg    eller ann an expl oatering är väl avsk   ilt från   
område närmast strandl  injen.  

Varför  skulle han   annars  olovligt avv erka all   skog? Varfö r  annars  vill man ha en väg      (som han   enligt  
sig  själv endast   var  till  för  vår  framkomlighet) nära si  tt bo stadshus när det fi   nns  ett  annat alternativet   
är att ha väg   en 15 m län   gre bo rt från han  s eg na hu s som vi ans   öker om.   

Som särsk ilda skäl fö  r  dispens anger   vi som tid  igare:  

Området  behöver tas i ans   pråk  för  att til lgodose ett   angeläget all mänt in tresse som in  te  kan  
tillgodoses utan för området. Nat  urvårdsverket fö rklaring: ’De t kan tex var   a åtgär der som betin  gas  av  
frilufts-,  naturvårds och   miljövårds in tressen.  För  att det ska var   a ett angeläge  t in tresse bö r  den  
planerade åtgär den  långsiktigt ge   fördelar  för  samhället.’ I detta fal   let fö r  att fö rhindra ett stort    
byggprojekt som in  nebär my cket  negativ expl oatering av natu  ren och   ta bo rt viktiga natu  rområden  
där all mänheten kan röra si   g  fritt.  Vi  vill ge   naturen en chan  s att åter  hämta si g  och  återgå til l rikt   
naturliv, fö rhindra  mer fö rstörelse och   negativ expl oatering av natu  ren.  Detta är lån  gsiktigt po sitivt  
för  samhället/naturen.  Matilda Ch ocron har i    flera tid ningsartiklar påp ekat vikte n  av att bevar  a  
urskog och   äldre  träd.  



Enligt er at tid igare besl ut 2018   diarienr 2018 -002307 är det bara in    om tomtpl atsen som ägar  en til l  
marken har si  n pri vata hemfrids zon och   allemansrätten in te gäll er. Her r Ivar sson visar tydli  gt ge nom  
sitt age rande  att han   inte  respekterar och fö  ljer er t besl ut, bruti t mot strands  kyddet.  Han har   
avverkat all   skog,  enligt di spensen fi ck  endast enstaka träd tas ner. Mil     jökontorets up pgift är bl  a att   
skydda och   bevara natu ren och   ej up pmuntra til l negativ expl  oatering av natu  ren.    

I Li nnéas fö rslag til l besl ut om avslag up   pger ho n lagstö d: Mil jöbalken  7 kap 15 ss och      18 b.    Att vår an  
väg  på befi ntligt ser vitut skul le hi ndra ell er avhål la all mänheten från att beträda ett område där den         
annars skul le fått färdats fritt ans    er jag in  te stämme r. En   väg  där skul le sn arare  underlätta fö r  
allmänheten att beträda området. En      väg  där skul le abs olut in te  väsentligen fö rändra li vsvillkoren fö r  
djur och växtar  ter,  skogen  är ju re  dan avv erkad och   förstörd.   

Varför  användes  inte  samma lagstö d 2018   då Fi lip Ivar sson sökte di  spens fö r  liknande  väg  då han   fick  
ansökan  för  beviljad?  Vi  upplever att lagen ej är li     ka fö r  alla och   att ni   särbehandlar och   fattar besl ut  
till Her r Ivar sson fö rdel.  Vi  antar att det beror på han     s kontakte r i Borås kommun, båd    e pri vat och   
affärsmässigt.  Vi  misstänker Jäv,   vilket vi ve  t fö rekommer i Borås    Kommun, vi hän  visar til l  
PROTOKOLL Samman trädesdatum Si da 2016 -04-19 4(12)   

Ni citer ar  lagstöd i er  a besl ut. Lagen är en tol    kningsfråga. Det fi  nns  fyra hu vudsakliga me toder fö r  att  
tolka lagtext:   

*Subsumtion(egentlig tol kning  eller bo kstavstolkning)-att tol ka lagtext uti  från ordal ydelsen.  
Svårigheten  här är att ve   ta hu r  man ska bestämma ett     ords betyde lse   

*Systematiskt tol kning- att tol ka lagens me  ning uti från dess syste  matik.  

*Subjektiv teleolo gisk tol kning-att tol ka lagen uti  från det syfte lagsti   ftaren had e när lagen sti   ftades.  

*Objektiv teleolo gisk tol kning-att tol ka lagen uti  från dess fu  nktion  i samhäl let.  

Vilken me tod använd er ni ?  

 

Mvh  
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Bemötande av inkomna synpunkter     
 

Det är   inte  lämpligt att   medge dispens   för tv å vägar intill vara   ndra,  detta gör det    
möjligt  att  ta i an  språk mer na  tur än nö  dvändigt  för att   uppfylla behovet   av att   ha en  
väg som är    framkomlig  med  bil till   fastigheten Komlösa 5:1  5.  

 
Ur  strandskyddssynpunkt  får man ta bo   rt väge n  och åte rställa omr ådet för den    
befintliga väge n.  Sökanden måst e dock   kolla upp om de     har rä tt att   återställa en väg   
som ligge r på nå  gon an nans fast ighet  utan  ägarens  tillstånd även om de     är  de  själva  
som ut fört  åtgärden.   

 
 Gällande  de nä mnda åtgärdern a som ev  entuellt  planeras sökas för    i framtiden:   Vi 

bedömer endast   de  åtgärder och är  enden som sökt  s för   och tar inte    med i   
bedömningen ev entuella framtida åtgärder. De     åtgärderna/ansökningarna  kommer 
bedömas ensk ilt ut ifrån lagst iftningen  om/när de   kommer  in. Stran dskyddspliktiga  
åtgärder som ut  förts ut an dispens   hanteras  i ensk ilda är enden.  

 
 Övriga inkomn a sy npunkter bedöms inte    beröra sakf rågan. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr  
2019-3632  2020-05-26 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för bostadshus och två     
komplementbyggnader på fastigheten Bosnäs 3:31      
Sökanden: 
Fastighet: Bosnäs 3:31 

Sammanfattning  
 har an sökt om st  randskyddsdispens för att    ersätta befint liga bygg nader 

på Bosnäs 3:3  1 med   ett  nytt bo stadshus  och nya kompleme  ntbyggnader.  
Bostadshuset och kompleme  ntbyggnaderna är   planerade  inom  tomtplats och det   
bedöms finna s  särskilt  skäl för att ge     dispens  för  dem.  Det  finns ingen beslu  tat  
tomtplatsavgränsning se dan tidig are.  Miljöförvaltningen bedömer att    inte  hela 
fastigheten är   ianspråktagen och att    den del   som är   trädbevuxen inte   ska  ingå i   
tomtplatsavgränsningen.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna för  
bostadshus  med  en ar ea på 54  0 m 2, en kompleme  ntbyggnad för ba  stu me d  en ar ea på   
15  m2  och en kompleme  ntbyggnad för för  råd med en ar   ea på 33 m   2, på fast  igheten  
Bosnäs 3:3 1 vid Bosjön, Borå   s  kommun.  
 
Endast det   område  som mar kerats på bifogad karta får tas i an       språk som tomt  plats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen sk a  åt no rr, öste r och söder, enligt     bilaga 2, mar  keras  med st aket,  
häck,  mur elle r motsv arande.  
 

2.  Mark ut anför tomt plats får inte pr   ivatiseras och sk  ötas  som trädgår d.  
 

3.  Komplementbyggnaden  för ba stu  i no rdvästra hö rnet  får inte   förses  med 
fönster åt no  rdväst  och no rdost.  

 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  

mailto:linnea.asedahl@boras.se
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Datum Dnr 
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- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i   15  
§  om det finns särskil   da sk äl  och dispens en avse r något ann  at än   det som   anges  i 18   a §   1 och  
2.  

 

Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att ersät   ta  

befintligt  bostadshus  och befint liga kompleme ntbyggnader  med nyt t bo stadshus  och 
två nya kompleme  ntbyggnader  på fast igheten Bosnäs 3:3  1. De   befintliga bygg naderna  
ligger delv ist  på kommunens   fastighet  Bosnäs 3: 30, de   nya bygg naderna sk a  endast 
vara  placerade på Bosnäs 3:3   1.   har även sökt    dispens  för att ut  öka en   
befintlig br ygga på Bosnäs 3:   31 men ha  r dra git  tillbaka den dele  n av an  sökan.  
 
Ansökan om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna inkom den 30     november 
2019. P laceringen av bygg  naderna var då pla   nerade pr ecis  intill fast ighetsgränsen och   
Miljöförvaltningen bedömde   att  placeringen inte   var lämp lig ef tersom åtgärdern a då  
skulle pr ivatisera ut anför tomt plats och kommunice  rade  därför ri sk för avslag.    Vid et t  
möte  samt via inskic  kade komplet teringar ha r sökanden ve  lat  visa att   placeringen intill  
fastighetsgränsen bö r beviljas.   De  inskickade komplet teringarna än drade inte   
Miljöförvaltningen bedömnin g. 15   maj 20 20 inkom    med ny  
situationsplan där   bostadshuset  är  placerat minst   2,5 me ter från   norra och östra    
fastighetsgränsen. Karta ha  r bifogats   ansökan,  kompletteringar me d st orlek och hö  jd 
har inkommit.   Bostadshusets no ckhöjd är   planerat  att  ha en plushöjd på +1    65,2  
meter över ha  vet  samt vara   utformat  så det   omger en inn  ergård, inn ergården pla neras 
vara  171 m 2  stor. Kompleme ntbyggnaden  för ba stu  planeras ha en plushöjd +1    64,6  
meter över ha  vet  och kompleme ntbyggnaden för för  råd pla neras ha en plushöjd på      + 
162,5 me ter över ha  vet. Ett   plank  i väst ra dele n av fast  igheten pla neras bin da iho p  
bostadshuset  med  komplementbyggnaden.  
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 13    december  2019 och 17    mars  2020 
besökt  platsen.  På  platsen finns idag et   t  fritidshus  och tv å kompleme ntbyggnader.  
Sydöstra dele n av fast  igheten är   till  viss del   bevuxen av träd, me   stadels  gran. 
Fritidshuset  och ena kompleme  ntbyggnaden  är  delvist  placerade på kommune  ns  
fastighet  Bosnäs 3:3 0. Vid st  randlinjen ut anför Bosnäs 3:3  1 fast ighetsgräns,  på Bosnäs  
3:30, finns mar  k  som idag br  ukas som trädgår  d samt   en lite n st rand som ha  r  
privatiserats.  Det  finns ingen tidig  are  dispens  för det ta och det    har inte   varit 
ianspråktaget  sedan för e  1975. Vid st  randen ligge r även den br   ygga pla cerad som   
sökanden i för  sta sk edet  sökte för att    förlänga och reno  vera.  Sökanden avse r  nu  
endast  att  underhålla br yggan.  
 
Förslag till   beslut ha r kommunice rats 7 maj 20   20. Sökan den   ville  då ha   
med den vändp  lats som finns på     fastigheten i tomt  platsavgränsningen för att ku   nna 
fortsätta an vända denna. Sökan  den infor merades  om att   den dele n av fast  igheten inte   
bedöms ingå i tomt   platsen men att    det  inte  påverkar  möjligheten att   fortsätta an vända 
vändplatsen även i framtiden.     Sökanden ville   även ha et  t för tydligande  av vilka delar    
av tomt platsen som sk  a  markeras. Sökan den fic k till sig    en för tydligande  karta samt  
foton me d tomt platsen inr itad,  bilaga 5.    har 26   maj 202 0 konfir merat  att  
samtliga åtgärder är    planerade  inom  den tomt platsavgränsning som visas    på de  
utskickade fotona och kartan   .  26  maj 20 20 inkom även     med  
information om att    den sit uationsplan som inkom 15     maj 202 0 är   den som är    aktuell 
för an sökan,  de  tidigare  inskickade sit uationsplanerna ingår   inte  längre  i an sökan.   
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Datum Dnr 
2020-05-26 2019-3632 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   de  planerade  bostadshuset  och kompleme ntbyggnaderna ligge r ino m  
Bosjöns st randskyddsområde  som är   200 met er från   strandlinjen. Ino m  strandskyddat 
område  får inte   nya bygg nader  uppföras,  byggnader  eller bygg naders  användning  
ändras elle r an dra an läggningar elle r an ordningar ut föras, om det    hindrar  eller avhå ller 
allmänheten från   att  beträda et t  område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt.  
Grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten för bygg  nader,  anläggningar elle r 
anordningar får inte    utföras,  åtgärder som väse  ntligen  förändrar livsv illkoren för djur-   
eller växtar ter får helle  r  inte  vidtas  (7 kap 15    § miljöb alken).  
 
Miljö- och konsume ntnämnden  kan i ensk  ilda fall ge    dispens  från 
strandskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b §     miljöbalken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26    §  
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för   djur- och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för  att  få dispens   
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften  
- behövs för   en an läggning  som för sin fu   nktion måst e ligga vid vatt   en och  

behovet  inte  kan tillg odoses ut anför omr ådet  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    bostadshuset  och kompleme ntbyggnaderna på   
Bosnäs 3:3 1 kommer att    uppföras på en pla   ts som redan är     ianspråktagen. P å den  
aktuella pla tsen för bo  stadshuset  och kompleme ntbyggnaderna finns inga hö   ga  
naturvärden.  Livsvillkoren för växt-   och djurlivet   bedöms inte   påverkas och  
allmänhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras inte   av des sa åtgärder. Dispens    är  
förenligt  med st randskyddets sy fte.  
 
Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var den pr   ivata zo nen krin g  byggnaderna rå der  och  
var allemansr ätten gäller så sk   a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med 
staket, hä ck,  mur elle r  annan an ordning  som är   tydlig.  
 
Då den no  rdvästra kompleme ntbyggnaden  är  placerad intill tomt  platsavgränsningen  
och nä ra st randlinjen bedöms det    skäligt  att  villkora om att    den 
komplementbyggnaden  inte  får för ses  med  fönster mot no  rdost  och no rdväst  för att   
inte  ge  ett  privatiserande  intryck ut anför tomt platsen.  Av samma an  ledning  samt  för 
att  inte  påverka växt-  och djurliv negat  ivt  bedöms det   även sk äligt  att  villkora om att    
mark  utanför tomt plats inte   får sk ötas  som trädgår d elle r på an  nat  vis  privatiseras.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    bostadshuset  och kompleme ntbyggnaderna är  
förenlig me d gällan de  översiktsplan och kraven på lämp    lig  hushållning  med  mark- 
och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och 4 kap miljöb     alken. Omr ådet är   inte 
riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap miljöb   alken.   
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Datum Dnr 
2020-05-26 2019-3632 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2019-11-30 
Platsbesök,  2019-12-13 och 20  20-03-17  
Situationsplan, 202 0-04-15 
Kompletterande uppgift er av mått    och ar ea,  2020-05-05  
Inkomna sy npunkter, 202 0-05-07 
Information om aktu  ell sit uationsplan,  2020-05-26  
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r  
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att 
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det  
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar 
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna.  
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an åtgärdern a på börjas.   
 
En karta hö  r till   detta beslu t och best  ämmer hur st  or den pr  ivata zo nen är   på 
fastigheten dvs . en tomt  platsavgränsning.  Det  är  bara ino m  tomtplatsen som ägar  en  
till  marken ha r sin pr  ivata zon   eller hemfridszon och allemansr   ätten inte   gäller. 
Anläggningar ut anför tomt platsen kan bli för   emål för tills  yn enligt   miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller  
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring 
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva    bygglov  eller  
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.  
 
För att   få gör a åtgärder ut  anför fast ighetsgränsen, inklusiv e underhå ll  av br yggan på  
Bosnäs 3:3 0, måst e sökanden få godkänn   ande  av fast ighetsägaren för st.  
 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   6 93 6 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2019. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet  
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 § för   ordningen om  
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
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Datum Dnr 
2020-05-26 2019-3632 

Linnea Åse dahl   Agneta San der  
Kommunbiolog   Miljöchef  

 
Bilaga  

1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan med   tomtplatsavgränsning  
3.  Situationsplan  
4.  Fotobilaga  
5.  Fotobilaga, för tydligande  av tomt plats  
6.  Hur man överklagar    

 

Beslutet expedieras   till  
Beslutet delg es  
Sökanden (inkl.   bilagor 1-6),    
 
För känne dom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (inkl.    bilagor 1-5),   
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Bosnäs 3:31 och Bosnäs 3:30, dnr 2019-3632 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Bilaga 2. Situation  splan med  
tomtplatsavgränsning  

Bosnäs 3:31 och Bosnäs 3:30, dnr 2019-3632 

Copyright Borås Stad

Fastighetsgräns 

Tomtplatsavgränsning 

Tomtplatsavgränsningen ska 
markeras enligt streckad linje 
med undantag för öppning av 
infartsväg. 

 
 
 
 

       
 
 
 
 

   
   

 

 
  

 
 

  

 
 

 

 

Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 
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TJÄNSTEANTECKNING 
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Datum Dnr 
2019-12-13 2019-3632 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens på Bosnäs 3:31 

Händelse Besök 

Platsbesök  utfördes 13   december  2019 av Linnea Åse   dahl. F astigheten är   ca 3 000    m2  
stor. P å fast igheten finns idag en uppställningsplats      för bila r, et t  bostadshus  och tv å 
komplementbyggnader.  Mellan uppställningsplatse n och bygg  naderna går et  t  stråk av   
blandskog, mes tadels  bestående  av gran   och bjö rk.  Fastigheten grän sar ej   till  Bosjön 
men  ligger dock myc  ket nä ra sjön, mar  ken mellan fast  igheten och sjön hö   r till   
fastigheten Bosnäs 3:3  0 och ägs av Borå    s  kommun. En del    av bo stadshuset  och den  
nordöstra kompleme ntbyggnaden ligge r på Bosnäs 3:   30. De n  brygga som sökande vill     
förlänga ligge r ocks å på Bosnäs 3:   30. Grä smattan på Bosnäs 3:3   1 st räcker sig   ner till  
sjön där   även en lite    strand är   anlagd.  En  del  av gräsmatt an samt   stranden är   förlagda  
på Bosnäs 3:3  0. Längs med    sjösidan finns et  t  staket  uppsatt, även st  aketet  står  på 
Bosnäs 3:3 0.  

Figur 1. Bostadshuset och de två komplementbyggnaderna. Den planerade byggnaden ska ersätta samtliga byggnader och
planeras sträcka sig från norra fastighetsgränsen och ungefär till där den närmsta komplementbyggnaden på bilden står
idag. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Datum Dnr 
2019-12-13 2019-3632 

Figur 2. En del av bostadshuset och ena komplementbyggnaden ligger på en annan fastighet. 

Figur 3. Västra sidan av bostadshuset. Foto taget mot sjön. 
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Datum Dnr 
2019-12-13 2019-3632 

Figur 4. Västra sidan av bostadshuset och ena komplementbyggnaden. Foto taget mot fastighetens infart. 

Figur 5. En del av bostadshuset och ena komplementbyggnaden ligger på en annan fastighet. 
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Datum Dnr 
2019-12-13 2019-3632 

Figur 6. En del av bostadshuset och ena komplementbyggnaden ligger på en annan fastighet. 

Figur 7. Bryggan och staketet som går längs med sjösidan ligger på en annan fastighet (Bosnäs 3:30). 
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Datum Dnr 
2019-12-13 2019-3632 

Figur 8. Bryggan och staketet som går längs med sjösidan ligger på en annan fastighet (Bosnäs 3:30). 

Figur 9. Bryggan och staketet som går längs med sjösidan ligger på en annan fastighet (Bosnäs 3:30). 

Figur 10. Bryggan och staketet som går längs med sjösidan ligger på en annan fastighet (Bosnäs 3:30) 
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Datum Dnr 
2020-05-25 2019-3632 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Fotobilaga 

Figur 1. Tomtplatsavgränsningen följer den trädbeklädda delen. Björken till höger är innanför tomtplatsavgränsningen. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2020-05-25 2019-3632 

Figur 2. Tomtplatsavgränsningen följer den trädbeklädda delen. 

Figur 3. Panoramavy över tomtplatsavgränsningen som följer den trädbeklädda delen. Björken till vänster är innanför
tomtplatsavgränsningen. 



  
 

      

Linnea Åsedahl 

Från: 
Skickat: den 15 maj 2020 14:34 
Till: Linnea Åsedahl 
Ämne: Re: Ärende 2019-3632 - Kommuniceringg inför förslag till beslut 

Hej, 
 
Höjder  enligt  följande:  
 
Huvudbyggnad:  nockhöjd ca +165,2 (skorstenar  ytterliggare  1m  =  ca +166,2)  
Bastu:  ca +164,6  
Förrådsbyggnad:  ca  +162,5  
 
Trevlig helg,  
 
Bästa hälsningar   
____________________________ 

  
Sent from my mobile/pad 

Från: Linnea Åsedahl <linnea.asedahl@boras.se> 
Skickat: Friday,  May 15,  2020  6:28:15 AM  
Till:   
Ämne: SV:  Ärende  2019-3632  - Kommuniceringg inför  förslag till beslut   
  
Hej,  
  
I och  med den tillkommande komplementbyggnaden insåg jag att ni inte inkommit med högsta höjd på samtliga  
byggnader  (bostadshus  och de båda komplementbyggnaderna). Komplettera  med det är ni snälla.  
  
Då tolkar jag det  som att ni drar tillbaka ansökan om  förlängning av  bryggan – stämmer det?  
  
Med Vänlig  Hälsning  
  
Linnea  Åsedahl  
Kommunbiolog,  Miljöstrategiska  avdelningen  
----------------------------------------------------------------------------- 
Borås  Stad  - Miljöförvaltningen  
Besöksadress:  Stora  Brogatan  45  
Postadress:  Miljöförvaltningen,  501  80  Borås  
Tel:  033-35  30  24  
Webbplats:  boras.se   
 
Borås  är en  Fairtrade  City  
För miljöns  skull,  skriv  inte ut detta  meddelande  
  
  
  

Från:    
Skickat: den 14 maj 2020  19:17  
Till:  Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se> 
Kopia: Linnea Åsedahl <linnea.asedahl@boras.se>  
Ämne: Re:  Ärende 2019-3632 - Kommuniceringg  inför  förslag till beslut  
  
Hej Miljöförvaltningen  (och Linnea),  
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-------------------------

Här kommer den slutliga versionen som  vi avser gå vidare med bygglov på. Ändringarna  gäller förrådet i  
huset samt en tillkommande komplementbyggnad. 
  
Vi ändrar också  vår ansökan vad avser bryggan - ni behöver inte avslå, vi  kommer att renovera bryggan 
inom samma mått  den har idag.  
  
Här de nya siffrorna:  
  
Huvudbyggnad:  ca  540kvm  BYA  (tidigare  529kvm)  
Bastu:  ca 15kvm  BYA  
Förrådsbyggnad:  ca  33kvm  BYA  (varav  8kvm  skärmtak/förrum)  
  
Vi är såklart tacksamma  för att ni gör ert  bästa för att få med detta på juni-mötet - vi är såklart sugna  på att  
få  börja med projektet.  
  
Bästa hälsningar  
____________________________________________________________ 

 
 

 

Från: Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se>  
Skickat: Thursday, May  7,  2020  11:22:53 AM  
Till:   
Ämne: Ärende  2019-3632 - Kommuniceringg  inför förslag till beslut   
  
Hej,  
 
Här är en kommunicering inför förslag till beslut  av strandskyddsdispens. Miljöförvaltningen lämnar er 
möjlighet att komma  in med synpunkter över bifogat förslag till beslut. Eventuella synpunkter kan lämnas 
per telefon, e-post eller brev och ska ha lämnats till Miljöförvaltningen senast den 21 maj 2020. Därefter 
kommer beslut att  fattas i ärendet.  
 
Markera era synpunkter  meddiarienummer 2019-3633. Har ni  inga synpunkter kan ni meddela  det för en 
eventuellt  snabbare  
handläggning.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Linnea Åsedahl  
Kommunbiolog, Miljöstrategiska  avdelningen 

Borås Stad - Miljöförvaltningen 
Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 30 00 
Webbplats: boras.se 

miljoforvaltningen@boras.se 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
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Borås är en Fairtrade City 
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande 
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Datum Dnr  
2020-1462  2020-05-25 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för tillb  yggnad på  
fastigheten Halla 1:69    
Sökanden: 
Fastighet: Halla 1:69 

Sammanfattning  
 söker  dispens  från  strandskyddsbestämmelserna för att    göra en  

tillbyggnad på en kompleme   ntbyggnad på fast  igheten Ha lla 1:6 9. F astigheten ha r ingen   
beslutad tomt plats se dan tidig are.  Miljöförvaltningen bedömer att    det  finns särskilt   skäl 
för att   bevilja dispens.   Miljöförvaltningen bedömer att    tomtplatsen behöver mar  keras  
med st aket, hä ck mur elle  r motsv arande  samt  att  beslutet sk a  villkoras  om att   mark  
utanför tomt plats inte   får pr ivatiseras elle r sk ötas  som trädgår d.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna enligt   
ansökan för tillby  ggnad, med   måtten 6 x 4,   4 met er, på fast  igheten Ha lla 1:6 9 vid   Frisjön, 
Borås  kommun.   
 
Hela fast igheten får tas    i an språk som tomt  plats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen sk a  åt öste r och söder, enligt     bilaga 3,   markeras  med st aket, hä ck,  
mur elle r  motsvarande.  
 

2.  Mark ut anför tomt platsen sk a vara   tillgänglig  för  allmänheten och får inte     skötas 
som trädgår d elle r på an  nat vis   privatiseras.  

 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i   15  §  

om det finns särskil   da skäl   och dispens en avse r något ann  at än det som     anges  i 18   a §   1 och   2. 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
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Datum Dnr 
2020-05-25 2020-1462 

Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att gör   a en  

tillbyggnad på   en kompleme ntbyggnad på fast  igheten Ha lla 1:6 9. An sökan om   
dispens  från st randskyddsbestämmelserna inkom den 202   0-04-19.  Ritning och karta   
har bifogats   ansökan.  
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 19    maj 20 20 besökt   platsen.  På fast igheten  
finns idag fy  ra kompleme ntbyggnader  och et t  bostadshus.  Tillbyggnaden avse r  den 
komplementbyggnad som är    belägen intill östra fast   ighetsgränsen. F astigheten ha r  
ingen beslu tad dispens   eller tomt plats se dan  tidigare  utan st randskyddet  har för  
samtliga bygg nader  behandlats i bygg  lovsskedet.  
 
Hela fast igheten ha r tagit s i an  språk som trädgår  d.  Även mar k  utanför fast ighetens  
gräns  på Ha lla 1:1   sköts som trädgår  d.  
 
Förslag till   beslut ha r kommunice rats till   sökanden. 26   maj 202 0 inkom   

 med sy npunkter krin g  villkoren, bila ga 5. Mil  jöförvaltningen ha r inte   ändrat  
sin bedömnin g  angående villkoren. Mil  jöförvaltningen an ser att   villkoren är   viktiga 
för att   det  ska  vara  tydligt  för allmä nheten var den får vis    tas samt   för att inte    påverka  
växt- och djurliv negat  ivt.  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   den pla nerade  tillbyggnaden ligge r ino m  Frisjöns st randskyddsområde  som  
är  200 me ter från   strandlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får  inte  nya bygg nader 
uppföras,  byggnader  eller  byggnaders  användning än dras elle r an dra an läggningar  eller  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt. Inte   heller  får grävn ingsarbeten elle r  
andra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, an läggningar elle r an ordningar, samt  
åtgärder som väse  ntligen  förändrar livsv illkoren  för djur-  eller växtar ter vidt as  (7 kap   
15  §  miljöbalken).  
 
Miljö- och konsume ntnämnden  kan i ensk  ilda fall ge    dispens  från 
strandskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens     
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    tillbyggnaden kommer att    uppföras på en pla   ts som  
redan är   ianspråktagen.   
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Datum Dnr 
2020-05-25 2020-1462 

På den aktu  ella pla tsen finns inga hö   ga na turvärden.  Livsvillkoren för växt-   och  
djurlivet  bedöms inte   påverkas och allmä  nhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras  
inte  av tillby ggnaden. Dispens   är  förenligt  med  strandskyddets sy fte.  
 
Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var den pr   ivata zo nen krin g  byggnaderna rå der  och  
var allemansr ätten gäller så sk   a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med 
staket, hä ck,  mur elle r  annan an ordning  som är   tydlig.  Miljöförvaltningen bedömer   
det  skäligt  att  villkora om att    mark  utanför tomt platsen inte   får sk ötas  som trädgår d 
eller på an  nat  sätt  privatiseras. Denna mar  k  har inte   varit  hävdad  sedan  före  1975.  
Mark som inte    ingår  i en tomt  platsavgränsning sk a  vara  tillgänglig  för  allmänheten. 
Mark som sk  öts som trädgår  d på verkar  även växt-  och djurliv negat  ivt.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnaden är   förenlig me d gällan de  översiktsplan och   
kraven på lämp  lig  hushållning  med  mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och 4    
kap miljöb alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap miljöb   alken.   
 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-04-19  
Situationsplan och ritnin  g, 20 20-04-19 
Platsbesök,  2020-05-19  
Inkomna sy npunkter, 202 0-05-26  
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r 
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an bygg naden på börjas.   
 
Det är   bara ino m  tomtplatsen som ägar  en  till  marken ha r sin pr  ivata zo n elle r  
hemfridszon och allemansr  ätten inte   gäller. An läggningar ut anför tomt platsen kan bli   
föremål för tills  yn enligt   miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller  
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring 
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva    bygglov  eller  
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.  
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Datum Dnr 
2020-05-25 2020-1462 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7 15 8 kron or enligt   kommunens  taxa för  
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på avgift en. Drö jsmålsränta  
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet 
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 §    förordningen om   
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta besl ut  kan överklagas ho  s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
 

Linnea Åse dahl   Agneta San der  
Kommunbiolog   Miljöchef  
 
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan  
3.  Tomtplatsavgränsning  
4.  Fotobilaga  
5.  Inkomna sy npunkter  
6.  Hur man överklagar    

 

Beslutet expedieras   till  
Beslutet  delges  
Sökanden (inkl.   bilagor 1-6),   
 
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (inkl.    bilagor 1-5),  
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Datum Dnr 
2020-05-19 2020-1462 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Platsbesök 

Tjänsteanteckning 
Platsbesök  utfördes 19   maj 20 20. Hela fast  igheten Ha lla 1:6 9 ha r tagit s i an  språk som  
tomtmark.  Även mar k ut anför fast igheten, på   Halla 1: 1, ha r sk ötts  som trädgår d och   
blivit  privatiserad.  

 

Figur 1. Vy över fastigheten. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2020-05-19 2020-1462 

Figur 2. Komplementbyggnaden som ska byggas ut. 

Figur 3. Vy över sjön från fastigheten. 
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Datum Dnr 
2020-05-19 2020-1462 

Figur 4. Den vänstra byggnaden på bilden är den komplementbyggnad som planeras byttas ut. 

Figur 5. Fastighetsgränsen går endast ca 1 m från komplementbyggnaden. Resterande mark ligger på Halla 1:1 och är
inte inom tomtplats. 
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Datum Dnr 
2020-05-19 2020-1462 

Figur 6. Mark på Halla 1:1 som privatiserats men som inte ligger inom tomtplats. 



Till Bo rås St ad     Halla 2020 -05-26  

Miljö- och kon sumentnämnden  

Linnea Åse ndahl  

 

Synpunkter över   förslag ti ll  beslut me d  Dnr 2020 -1462.  

Synpunkterna gäll er de fö  reslagna vil lkoren.  

Villkor  1. Jag ans  er att endast tomtpl   atsen åt öster bö   r  markeras efte rsom den gr  änsen  går  
mot ett område som beträds av all      mänheten. To mtplatsen åt söd  er är belägen me   d  branta  
klippor  och  svårgenomtränglig ter räng me d tät sl  y, in get natu rligt område fö  r  allmänheten,  
se fo to.  

Villkor  2. Mark utan  för tomtpl atsen är til  lgänglig fö r  allmänheten. Det kli  ppta området har    
tidigare  använts som en sti   g ner mot väg   en i söd  er. Eftersom området in   te  sköttes så bl  ev  
det my cket sl y och   när Vattenfal l gr ävde ner kabel ge   nom området så bl   ev mar ken ganska   
plan och   slyt togs bo  rt.  Vi  krattade  till området och    sådde  gräs.  Eftersom gr annens  
gräsmatta, som li  gger i ans  lutning til l området, kli  pps  av en auto  mover så lät vi den göra       
jobbet äve n  på sti gen.  Syftet är att kunn   a använd a sti gen igen fö  r  allmänheten. Vi   försöker  
att til lgänglighetsanpassa sti gar och   områden, hål la un dan  längre gr äs, ön skemål från   
”byborna”  för  att min ska riske n  för  fästingar.  Att sti gen in te li gger på tomtpl  ats är väl känt i      
byn.  Vi  försöker  även  skapa fö rutsättningar  för  att kunn a hål la mördarsni glarna i schack    
genom att pl  ocka fö r  hand, in te  med  kemikalier.  Själva od lar vi en hel del gr     önsaker.  

Föreningen,  Halla Fri tidshusförening i Borås ek fö    rening,  ägare av Hal  la 1: 1, up pmanar si na  
medlemmar att hål  la sn yggt och   ordning  även  runt si na tomter .  Föreningen lägge r stor vikt    
vid  mångfalden i området, har dj    ur som betar i hagarna, är måna om ol        ika bi otoper, sätter   
upp my cket ho lkar fö r  fåglar, fl addermöss och   insektshotell.  Hela området,   Halla 1: 1, präglas   
av natu rsköna sti gar och mångfal  d där det aktuella området är en del.         Mycket arbete   läggs  
ned av fö  reningens me dlemmar fö r  att skapa goda fö   rutsättningar fö r  flora och fau  na och   
göra det til  lgängligt fö r  alla.  

Vid vår t telsamtal tid  igare i dag så up    pfattade jag att det han    dlade om gr  äsklipparen kli ppte  
gräset ell er om det sl   ogs me d  trimmer några gånge  r per säso  ng,  skillnaden är hårfi  n.  

Mitt fö rslag är:   

Villkor  1. En dast mar kering mot öster.    

Villkor  2. Stryk s efte rsom området är til   lgängligt och   det är väl känt fö    r  allmänheten och   
uppfattas in te som pri  vatiserat.  

 

Mvh  
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Datum Dnr  
2020-1041  2020-05-26 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för garage på    
fastigheten Kinnarumma-Nä s 1:4   
Sökanden: 
Fastighet: Kinnarumma-Näs 1:4 

Sammanfattning  
 har an sökt om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna för   att 

upprätta et t  garage  på  fastigheten Kinna rumma-Näs  1:4. Gar aget är   inte  planerat  
inom  tomtmark.  Platsen är   omgiven av bebyg  gelse till   öster,  väster och söder och det     
finns inga hö  ga na turvärden där   garaget  är  planerat.  Miljöförvaltningen bedömer att    
det  går att   bevilja dispens.   
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna för  
garage, me d  måtten 8 x 6 met    er, på fast  igheten Kinna rumma-näs 1:4   vid Svansjön ,  
Borås  kommun.   
 

 Endast  den yt a som gara  get  upptar får tas    i an språk för än  damålet.  
 
Villkor   
 

1.  Garaget och mar  ken runt gara  get  får inte   mot no rr och öste  r ut formas elle r 
utsmyckas på et  t  sätt  att  det  upplevs  privatiserande  av för bipasserande  
allmänhet.  

 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i   15 

§  om det finns särskil   da sk äl  och dispens en avse r något ann  at än   det som   anges  i 18   a §   1 och   
2.  

 

Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att uppr   ätta et t 

garage  på fast igheten Kinna rumma-Näs 1: 4.  Kinnarumma-Näs  1:4  ägs idag av en     
annan fast ighetsägare  men   har uppget t  att  han sk a  köpa denna del.   
Garaget sk a hö ra till   tomten på Kinna  rumma-Näs  1:14 som    äger.   

mailto:linnea.asedahl@boras.se
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Ansökan om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna inkom den 25     mars  2020.  
Ritning och karta ha   r bifogats   ansökan.  
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 27    april 20 20 besökt   platsen.  Området där   
garaget  är  planerat  är  placerat intill den grusv   äg som lede  r till   samtliga  tomter i   
området. Omr ådet best år  av grusplan och lövsly     Precis öste r om pla  tsen  finns en  
brant,  garaget  är  planerat nedanför   denna och sökanden ha   r uppget t  att  inga hö ga  
naturvärden kommer behöva på   verkas av åtgärden. Sökan   den ha r uppget t  att  ingen 
eller endast   minimal  sprängning kommer behöva ut   föras för   att  få pla ts me d  garaget.  
 
Placeringen av gara  get  är  ca 60   meter no rr om Svansjön  s  närmsta st randlinje.  
Området för det    planerade  garaget  är  till  öster,  väster och söder omgive   t av  
bebyggelse i for  m av bo  stadshus  med  tillhörande tomt er och kompleme  ntbyggnader.  
 
Förslag till   beslut ha r kommunice rats till   sökanden 4 maj 202   0, inga sy  npunkter  
inkom.  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   det  planerade  garaget ligge r ino m  Svansjöns  strandskyddsområde  som är   
200  meter frå n st randlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får inte   nya bygg nader 
uppföras,  byggnader  eller  byggnaders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt. Grä vningsarbeten elle r an dra  
förberedelsearbeten ut föras för bygg  nader,  anläggningar elle r an ordningar får inte   
utföras.  Åtgärder som väse  ntligen för ändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter får   
heller  inte  vidtas  (7 kap 15    § miljöb alken).  
 
Miljö- och konsume ntnämnden  kan i ensk  ilda fall ge    dispens  från 
strandskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b §     miljöbalken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26    §  
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för   djur- och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för  att  få dispens   
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften,  
- genom en väg,    järnväg,  bebyggelse,  verksamhet elle r an nan explo atering  är  väl 

avskilt  från omr ådet nä rmast  strandlinjen  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    platsen är   väl avsk ild  från  strandlinjen ge nom  
befintlig bebyg gelse och att    det  därmed finns särskilt    skäl för att    bevilja dispens.   
 
På den aktu  ella pla tsen finns inga hö   ga na turvärden.  Livsvillkoren för växt-   och  
djurlivet  bedöms inte   påverkas och allmä  nhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras  
inte  av bygg nationen.  Dispens  är  förenligt  med  strandskyddets sy fte.  
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Motivering till vill  kor  
För att   inte  påverka allmä nheten tillg änglighet  i omr ådet  får inte   garaget  och des s 
omgivande mar k mot no  rr och öste  r ut smyckas på   ett  sätt att   det  privatiserar  området  
och där med avhå ller allmä nheten.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnaden är   förenlig me d gällan de  översiktsplan och  
kraven på lämp  lig  hushållning  med  mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och 4     
kap miljöb alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap miljöb   alken.   
 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-03-25 
Situationsplan, 202 0-03-25  
Platsbesök,  2020-04-27  
Kontakt  med  fastighetsägaren,  2020-04-30  
Inskickade foton, 202  0-05-24  
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r 
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an bygg naden på börjas.   
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller  
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring 
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva    bygglov  eller  
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7 15 8 kron or enligt   kommunens  taxa för  
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta  
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet 
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 § för   ordningen om   
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
 

Datum Dnr 
2020-05-26 2020-1041 
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Datum Dnr 
2020-05-26 2020-1041 

Linnea Åse dahl   Agneta San der  
Kommunbiolog   Miljöchef  
 
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan  
3.  Detaljkarta  
4.  Fotobilaga  
5.  Hur man överklagar    

 

Beslutet expedieras   till  
Beslutet  delges  
Sökanden (inkl.   bilagor 1-4),    
 
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (v  astragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl.  bilagor1-
3)  
 

 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Datum Dnr 
2020-05-26 2020-1041 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Fotobilaga  

Figur 1. Garaget är planerat där det idag är grusplan och lövsly. 

Miljöförvaltningen 
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Figur 2. Garaget är planerat där det idag är grusplan och lövsly. Sökanden har uppgett att en liten del av stenarna/berget
kan behövas tas bort för att garaget ska rymmas. 

Figur 3. Garaget är planerat där det idag är grusplan och lövsly. 
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Figur 4. Garaget är planerat där det idag är grusplan och lövsly. 



  
  

 
  

     
 

  

 
    

 

  
    

 

Tjänsteskrivelse  
Sida  
1(4)  

Datum Dnr  
2020-1444  2020-05-25 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för förråd på fastigheten     
Kinnarumma-sjöbo 2:5   
Sökanden: 
Fastighet: Kinnarumma-sjöbo 2:5 

Sammanfattning  
 har an sökt om st  randskyddsdispens  för att ersät  ta et t befint ligt  förråd 

med et t  nytt.  Fastigheten är   bebyggd se dan  före  1975. F örrådet  är  planerat  på samma   
plats som det    gamla och där  med på redan ian   språktagen  mark. Mi ljöförvaltningen 
bedömer där för att   det  finns tillämpba rt  särskilt  skäl för   att  bevilja dispens.   
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna för   
ett  förråd enligt   ansökan,  med  måtten 5 x 5 met    er, på fast  igheten Kinna rumma-Sjöbo 
2:5  vid F risjön, Borå s kommun.    
 
Hela fast igheten får tas    i an språk som tomt  plats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen sk a  åt no rr och söder, enligt     bilaga 2,   markeras  med st aket, hä ck,  
mur elle r  motsvarande.  

 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i   15 

§  om det finns särskil   da sk äl  och dispens en avse r något ann  at än   det som   anges  i 18   a §   1 och   
2.  
 

Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att    ersätta et t 

befintligt  förråd med   ett nyt t på fast  igheten Kinna rumma-Sjöbo 2:5 . An sökan om   
dispens  från st randskyddsbestämmelserna inkom den 16     april 202 0. Ritning och karta    
har bifogats   ansökan.  
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Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 20    maj 20 20 besökt   platsen.  På fast igheten  
finns idag för  utom et t  fritidshus  en sjöbo d  och tv å för rådsbyggnader.  Fastigheten  
gränsar i väst  er till   Frisjöns st randlinje  och i öste  r till   den grusv äg  som lede r till  
tomterna i omr  ådet. I söder och no    rr grän sar fast igheten till   naturmark.  
 
Förslag till   beslut ha r kommunice rats 26   maj 20 20. 27   maj 202 0 infor merade   

om att   hon inte   har nå gra sy npunkter på för  slag  till  beslut.  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   det  planerade  förrådet  ligger ino m  Frisjöns st randskyddsområde  som är   
200  meter frå n st randlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får inte   nya bygg nader 
uppföras,  byggnader  eller  byggnaders  användning än dras elle r an dra an läggningar  eller  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt. Inte   heller  grävningsarbeten elle r an dra  
förberedelsearbeten ut föras för bygg  nader, an läggningar elle r an ordningar, samt  
åtgärder som väse  ntligen  förändrar livsv illkoren  för djur-  eller växtar ter får vidt  as  (7  
kap 15   §  miljöbalken).  
 
Miljö- och konsume ntnämnden  kan i ensk  ilda fall ge    dispens  från 
strandskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens     
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften  
 

Miljöförvaltningen bedömer att    förrådet  kommer att   uppföras på en pla   ts som redan   
är  ianspråktagen.   
 
På den aktu  ella pla tsen finns inga hö   ga na turvärden.  Livsvillkoren för växt-   och  
djurlivet  bedöms inte   påverkas och allmä  nhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras 
inte  av för rådet. Dispens   är  förenligt  med  strandskyddets sy fte.  
 
Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var den pr   ivata zo nen krin g  byggnaderna rå der  och 
var allemansr ätten gäller så sk   a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med  
staket, hä ck,  mur elle r  annan an ordning  som är   tydlig.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnaden är   förenlig me d gällan de  översiktsplan och  
kraven på lämp  lig  hushållning  med  mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och 4     
kap miljöb alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap    miljöbalken.   
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Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-04-16 
Situationsplan och ritnin  g, 20 20-04-16  
Platsbesök,  2020-05-20  
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r 
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an bygg naden på börjas.   
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller  
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring 
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva    bygglov  eller  
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7 15 8 kron or enligt   kommunens  taxa för  
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta  
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet 
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 § för   ordningen om   
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  

Linnea Åse dahl   Agneta San der  
kommunbiolog   Miljöchef  
 
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan  
3.  Fotobilaga  
4.  Hur man överklagar    
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Datum Dnr 
2020-05-25 2020-1444 

Beslutet expedieras   till  
Beslutet  delges  
Sökanden (inkl.   bilagor 1-4),    
 
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (inkl.    bilagor 1-3),   
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga1. Översiktskarta 

Kinnarumma-Sjöbo 2:5, dnr 2020-1444 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Bilaga 2. Situation  splan  

Fastighetsgräns 

Tomtplatsavgränsning ska 
åt norr och söder markeras 
med staket, häck, mur eller 
motsvarande. 

Placering av förråd 
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Datum Dnr 
2020-05-20 2020-1444 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Platsbesök 

Fotobilaga  

Figur 1. Vy över fastigheten. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Figur 2. Förrådet som planeras bytas ut. 

Figur 3. Förrådet som planeras bytas ut. Den andra komplementbyggnaden på fastigheten skymtas i bakgrunden. 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
        

 

 
               

Sida 
3(5) 

Datum Dnr 
2020-05-20 2020-1444 

Figur 4. Det finns en sjöbod på fastigheten. 

Figur 5. Bostadshuset med förrådsbyggnaden som ska bytas ut till vänster. Foto taget från sjösidan. 
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Figur 6. Fastigheten gränsar till Frisjön. 

Figur 7. De två komplementbyggnaderna på fastigheterna. Den vänstra planeras bytas ut enligt ansökan. 
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Figur 8. Vy över fastigheten. Förrådet som planeras bytas ut är det närmast i bild. 
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Datum Dnr  
2020-1877  2020-06-10 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Begäran  om stängselgenombrott på fastigheten     Torpa-
Sjöbo  2:2 och Torpa-Sjöb  o 2:48   

Sammanfattning  
I samban d med att    fastighetsägaren för Torp  a-Sjöbo  2:48 i ef  terhand  sökte 
strandskyddsdispens  för uppställning av ut   emöbler i bet  ong  inkom 
Naturskyddsföreningen Södr a Älvsbor g  med et t  yttrande  och som bila  ga till   yttrandet 
inkom de   med  en begära n om st  ängselgenombrott.  Vid et t  platsbesök  utanför  
fastigheten Torp a-Sjöbo 2:2   och 2: 48 den 1 juni 20    20 ku nde  det  konstateras  att  det 
smålandsstaket  som funnits   på  platsen se dan  minst  2015 ha r ra sat  på  en st räcka av ca    
10  meter. Då st  aketet  idag inte   utgör  något  hinder för allmä  nheten att   nå st randen 
behöver inte   något  stängselgenombrott  genomföras.  

Förslag till   beslut  
Miljö och konsume  ntnämnden  avskriver  ärendet  om begära n om st  ängselgenombrott 
på fast igheten Torp a-Sjöbo 2: 2 och Torp  a-Sjöbo 2: 48.   

Redogörelse för ärendet    
I samban d med att    fastighetsägaren för Torp  a-Sjöbo  2:48 i ef  terhand  sökte  
strandskyddsdispens  för uppställning av ut   emöbler i bet  ong  inkom 
Naturskyddsföreningen Södr a Älvsbor g  med et t  yttrande, och som bila   ga till   yttrandet  
inkom de   med  en begära n om st  ängselgenombrott på vad de     trodde var kommune  ns 
fastighet  Torpa-Sjöbo 2:2 . Fa stighetsägaren på Torp  a Sjöb o 2:4 8 ha de  dock  inhägnat  
sin fast ighet, men ingen inh   ägnad fann s  på Torp a Sjöb o 2:2 . Un der  2019 vann   
ärendet  om sökt   dispens  för ut emöblerna laga kraft och et    t  tillsynsärende mot    
fastighetsägaren ha r inlet ts.  Domstolen an såg  att  utemöblerna st år  på en pla  ts som  
ligger ut anför den pr  ivata zo nen.    

Vid et t  platsbesök  utanför fast igheten Torp a-Sjöbo 2: 2 och Torp  a-Sjöbo  2:48 den 1    
juni 20 20 ku nde  det  konstateras  att  det  smålandsstaket  som fu nnits  på pla tsen se dan 
minst  2015 ha r ra sat  på en st  räcka av ca 10     meter samt   att  utemöblerna st år  kvar och   
att  gräsmatta  klipps ut anför det   som domstole n an såg  vara  privat  zon.   

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
En tills ynsmyndighet får enlig  t Miljöba lken 26   kap  11§ förel ägga den som    håller stängs el  i ett   
område  av betydels e för frilufts  livet el ler i när  heten av ett    sådant  område  att ord na grind ar el ler and ra 
genomgångar som   behövs  för att allmänhe  ten skall   kunna komma till    mark  inom ett sådant områ   de  
som  omfattas av alle  mansrätten.  
Är det upp  enbart att ett    stängsel  endast är avse  tt att utes  tänga allmänhe ten från områ  det, får   
föreläggande  meddelas  om att ta bor   t det.   Vad  som  nu har sagts    om stängs el  skall tillämpas på   
motsvarande sätt när    det gälle r diken.   

Då st aketet  idag inte   utgör  något  hinder för allmä  nheten att   nå st randen behöver inte    
något  stängselgenombrott  genomföras. Om fast  ighetsägaren ön skar  sätta upp st  ängsel 
på den nu ra   sade  sträckan så krävs dispens     från  strandskyddsbestämmelserna. Att   
sätta upp st  aket så att    det  avhåller allmä nheten från et  t  område  där  de  har rä tt att  
vistas är   en för bjuden åtgärd enligt    Miljöbalken 7 kapite  l 15§.    

Motivering för   beslut 
I samban d med st  randskyddsärendena som rö  r fast igheten ha r det   framkommit att  
marken me llan väge n och st  randen sk a  vara  allmänt  tillgänglig. Då st  aketet  inte  utgör  
ett  fysiskt  hinder för allmä  nheten att   ta sig   till  stranden behöver tills  ynsmyndigheten 
inte  förelägga om st  ängselgenombrott.   

Underlag för beslut   
Yrkan om st  ängselgenombrott  från  Södra Älvsbor gs  Naturskyddsförening; 201 5-04-
26  
PM an gående Torp a-Sjöbo 2: 48 från   stadsjuristen;  2020-06-02 
Delegation frå n Länsst yrelsen att   handlägga är enden om st  ängselgenombrott Ls t dnr ,  
11.129-1905-76 och 11.  129-2522-77; 19 78-04-14  
Platsbesök;  2020-06-01  

Upplysningar 
Tillsyn enligt   strandskyddsreglerna kommer att    göras på de    åtgärder och an  ordningar  
som ligge r ut anför det   som an ses vara   tomtplats på fast  igheten Torp a-Sjöbo  2:48.   

Agneta San der  Matilda Ch ocron  
Miljöchef  Handläggare  

Bilaga  
1. Foton frå n pla tsbesök 
2. Begäran om st  ängselgenombrott 
3. PM an gående Torp a-Sjöbo 2: 48 
4. Hur man överklagar   
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2020-06-08 2020-1877 

Beslut skickas till 
Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg, ordförande Ingegerd Borg-Saviharju,
ibosav@msn.com (samt bilaga 1,2,3,4) 

För kännedom 
Olle Lindeblad, Skogsrydsvägen 53, 506 49 Borås (beslut samt bilaga 1,2,3,4) 

mailto:ibosav@msn.com
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Administrativt ärende 

Händelse Begäran om stängselgenombrott 

Tjänsteanteckning  
Foton frå n pla tsbesök  2020-06-01 vid Torp  a-Sjöbo 2: 48  
Närvarande: Handläggare Matilda Chocron och Stadsjurist Lars-Olof Danielsson 

Staket ut mot vägen på Torpa-Sjöbo 2:48 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Öppning i staketet ner mot den yta där allmänheten ska ha tillträde. 

Utemöblerna som fastighetsägaren inte fick dispens för då de ansågs vara placerade 
utanför den lagligt ianspråktagna delen av fastigheten. 
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Det trasiga staketet som idag inte utgör fysiskt hinder för allmänheten att nå stranden. 

Den klippta gräsmattan utgör den del av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48 som 
allmänheten har tillträde till enligt domar i strandskyddsärendena. 



PM Torpa-Sjöbo 2:48  2020-06-02  

Frågor kring strandskydd och stängselgenombrott avseende Torpa-
Sjöbo 2:48 

Bakgrund  
Rubricerad fastighet är  bebyggd med ett enfamiljshus.  Huset  var från början en mindre stuga men har  
byggts till i  omgångar, senast 2011. För samtliga tillbyggnationer har  det sökts och beviljats bygglov.  
Fastigheten är långsmal och ligger mellan Skogsrydsvägen och Öresjö. Befintliga byggnader  är  
belägna på fastighetens södra del medan den norra halvan är obebyggd.  

Dåvarande fastighetsägarna ansökte 2011 om att få stycka av den norra delen av fastigheten och att  
bebygga den med ytterligare ett  enfamiljshus. Det söktes dispens från strandskyddsreglerna för denna 
byggnation. Någon dispens gavs inte. Fastighetsägarna  överklagade men både Länsstyrelsen och  
Mark- och Miljödomstolen, MMD, avslog överklagandena.  Mark- och miljööverdomstolen meddelande 
inte  prövningstillstånd,  varför domen från MMD  vann laga kraft. I den domen anges att någon 
tomtplatsavgränsning inte gjorts i samband med de olika beviljade byggloven  och därmed beviljade 
dispenserna från strandskyddet. MMD slår dock  fast att tomten får anses innefatta  den delen av  
fastigheten som redan är bebyggd, d v s den södra delen. Det  uttalas  vidare att uppsättande av  
trädgårdsmöbler i betong och plåt på den norra delen  av fastigheten,  utan beviljad 
strandskyddsdispens, innebär inte att den delen av fastigheten lagligen har tagits i anspråk på sådant  
sätt att strandskyddet  är utsläckt.  

2015 ansökte nuvarande fastighetsägare om dispens för att få lov  att  ha sina redan befintliga 
trädgårdsmöbler i betong och plåt på fastighetens norra del och att  det skulle göras en  ny 
tomtplatsavgränsning,  innefattande även den norra delen av fastigheten.  Ansökan avslogs även 
denna gång och fastighetsägaren överklagade utan framgång. I april  2019 beslutade Mark- och 
miljööverdomstolen att inte meddela prövningstillstånd, varför avslaget då vann laga kraft. I  maj 2019 
skickades en anmodan  till fastighetsägaren att ta bort  trädgårdsmöblerna och visa det  genom att inge 
fotodokumentation. Någon sådan dokumentation har inte ingetts och fastighetsägaren har inte heller  i  
övrigt  inkommit med något  svar i  anledning av anmodan.  

I samband med det andra strandskyddsärendet  inkom Naturskyddsföreningen med ett  yttrande. I det  
yttrandet bifogades en bilaga benämnd ”Yrkan om stängselgenombrott”. I  yrkandet angavs  att ägaren 
av Torpa-Sjöbo 2:48 hade  inhägnat  del av den av kommunen ägda fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2  
tillsammans  med en servitutshavare. Ordföranden i föreningen yrkade om stängselgenombrott på 
kommunägd mark, Torpa-Sjöbo 2:2. Även om sökt  strandskyddsdispens  för trädgårdsmöblerna sedan  
länge  har  avslagits,  vann  beslutet inte laga kraft  förrän i april  2019. Om fastighetsägaren hade vunnit  
bifall till sin talan, med dispens beviljad för trädgårdsmöblerna och en tomtplatsavgränsning 
innefattande hela fastigheten, hade förutsättningarna för ett stängselgenombrott saknats. Någon  
handläggning av den frågan påbörjades således inte innan frågan om strandskyddsdispens hade 
vunnit laga kraft.  

Vid besiktning utanför fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48 den 1 juni  2020 kunde konstateras att aktuella 
trädgårdsmöbler alltjämt  finns kvar på fastighetens  norra del, att en stor del av den  norra delen av 
fastigheten har ansats med klippt gräsmatta och flaggstång samt att en större del  av  det staket som  
fanns  mellan vägen och fastighetens norra del  har blivit förstört  och på en sträcka om ca 10 meter nu 
saknas. Enligt uppgift från fastighetsägaren,  vid en muntlig förberedelse inför tingsrätten i mål där  
denne ansökt om  kränkningsersättning för utebliven handläggning av ovan angiven ansökan om  
stängselgenombrott, trampades staketet ner eller förstördes på annat sätt redan hösten 2015.  



 2 
Eftersom  stora delar av det staket som sökande avsåg i sin ansökan och som sökanden trodde 
inhägnade även kommunal mark till stor del är borta idag, saknas numera allt behov  av  ett  
stängselgenombrott. Ärendet om stängselgenombrott torde därför nu kunna skrivas av,  där beslutet  
delges sökande samt skickas även till nuvarande fastighetsägare till Torpa-Sjöbo 2:48.  

När nu båda de tidigare aktuella dispensärendena  har vunnit laga kraft, där ansökningarna om  
dispens har avslagits,  blir  frågan om tillsyn enligt  26 kap Miljöbalken av  strandskyddsreglernas 
efterlevnad  aktuell.  Då kommer  frågan upp om vilka åtgärder som vidtagits på den norra delen av  
Torpa-Sjöbo 2:48 och som  kan stå i strid mot strandskyddsreglerna i 7 kap Miljöbalken, såsom uppfört  
kvarvarande staket längs tomtgränsen, uppförda trädgårdsmöbler i betong och plåt, anläggande av  
gräsmatta och placering av flaggstång. Det enda som  hittills  gjorts i  denna del  är  en anmodan till  
fastighetsägaren, i maj 2019,  att  ta bort de trädgårdsmöbler han inte fick dispens  att ha på fastigheten.  
Denna anmodan har emellertid inte medfört någon effekt.  Även om tillsynen inte skulle  leda till någon 
ytterligare anmodan eller föreläggande,  bör i sådana fall  fattas ett avskrivningsslut i  frågan, eftersom  
en anmodan redan har skickats ut avseende trädgårdsmöblerna till fastighetsägaren.  

Sammanfattningsvis torde  ärendet om stängselgenombrott nu kunna avskrivas, eftersom  
stängslet/staketet till stor del är  borta.  Ett tillsynsärende enligt strandskyddsreglernabör  dock öppnas  
och beslut fattas,  oavsett om tillsynen föranleder  något föreläggande eller ej.  

Borås  

Lars-Olof Danielsson  

Stadsjurist  
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Datum Dnr  
2020-148  2020-05-28 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enlig t livsmedelslagen   
Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden beslu tar att avsk  riva är endet  gällande 
livsmedelssanktionsavgift  för Vin Till    Mat  i Väst,   organisationsnummer 
Alingsåsvägen 2. Det  ta inn ebär att   Vin Till Ma  t  i Väst inte    ska  betala 
livsmedelssanktionsavgift  på 2 50  0 kr.    

Ärendet  
I an mälan som inkom till Mi    ljöförvaltningen den 26    september  2019 sk ulle  
verksamheten på börjas den 1 oktober     vilket  är  mindre  två ve ckor ef ter  att  anmälan 
inkommit till   Miljöförvaltningen. På grund av det    ta st artades en ut  redning  om  
livsmedelssanktionsavgift.     

Efter kommunikationen om livsm   edelssanktionsavgift  har Vin Till Ma   t  i Väst lämn  at 
in följan de  synpunkter.   

Flytten av ve  rksamhet blev   försenad och st  artade  inte  förrän mitt en av oktober.    
Enligt en sms  -konversation  den 19   oktober sk ulle de   flytta det   sista den 20    oktober 
vilket  gör att de st   artade  verksamheten se nare än tv  å ve ckor ef ter  det  att  registrering  
av livsme delsverksamhet  inkom till Mil  jöförvaltningen.   

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Verksamhetsstarten för för  etaget blev   försenad och st  artade  inte  enligt  inkommen  
anmälan. Verksamhet en på börjades alltså ef  ter det   att  14 dagar   gått  från  det  att 
anmälan inkom till Mil   jöförvaltningen. Mil jö- och konsume ntnämnden an ser att de    
omständigheter som Vin Till Ma    t  I Väst an  gett som   skäl till   varför en sanktionsavgif  t 
inte  ska  tas  ut  är  tillräckliga.  Det  finns där för ingen grund för på    förande  av  
sanktionsavgift enligt   39c  § livsm edelsförordningen.   

Beslutsunderlag  
Kommunikation livsme delssanktionsavgift 
Yttrande   

Agneta San der  
Förvaltningschef  
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Datum Dnr 
2020-05-28 2020-148 

Beslut skicka s till   
Vin till mat i väst      AB  
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Diarienr.  
01-2020-004

 
Datum 
2020-06-02 

Miljöförvaltningen 033-35 30 00 
tillstandsenheten@boras.se 

Ansökan om  försäljningstillstånd av  tobaksvaror   
  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från  med enskild firma, 

, om  tillstånd att  tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid  
försäljningsställe Godis i Dalsjöfors, Storgatan 24, Dalsjöfors.   

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).

Sammanfattning 

 med enskild firma, ,  ansöker om tillstånd att tills vidare  
bedriva detaljhandel med  tobaksvaror vid försäljningsställe Godis i Dalsjöfors, 
Storgatan 24, Dalsjöfors.  

Utredningen har visat på en ekonomisk misskötsamhet. Det finns anmärkningar om  
allvarliga brister i bokföringen från revisor för räkenskapsåret som slutar 2017-08-31, 
för bolag vari betydande inflytande finns. Samma bolag har ett förbrukat aktiekapital  
och är i likvidationspliktigt skick, eftersom aktiebolagslagens regler om  
kontrollbalansräkning och kontrollstämma inte följts. Vid en sammantagen  
bedömning finner tillståndsmyndigheten att sökanden inte uppfyller lämplighetskravet  
i 5 kap. 2 § LTLP. Ansökan ska därför avslås.   

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.   

Miljöförvaltningen 
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 Miljöförvaltningens bedömning 
Allmänt 
Enligt 5 kap. 1 § LTLP får endast den som har tillstånd bedriva detaljhandel  med 
tobaksvaror. Ett  tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker 
om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett  försäljningsställe, ska tillståndet 
avse försäljningsstället.  

Enligt  5 kap. 3  § LTLP  meddelas  tillstånd  för detaljhandel av den kommun där 
försäljningsstället är beläget. 

Enligt 5 kap. 6 § LTLP ska den som bedriver tillståndspliktig försäljning av 
tobaksvaror eller gränsöverskridande distansförsäljning utöva särskild kontroll 
(egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten. 

Den sammantagna bedömningen av lämpligheten är att firman inte visat att den lever 
upp till LTLP:s högt ställda, personliga såväl som ekonomiska, lämplighetskrav för att 
beviljas tobaksförsäljningstillstånd. Det kan utifrån vad som framkommit i 
utredningen inte heller i tillräcklig grad göras sannolikt att firman kommer att bedriva 
verksamheten i enlighet med LTLP:s bestämmelser. Ansökan om 
tobaksförsäljningstillstånd ska därför avslås. 

TILLSTÅNDSENHETEN 

Agneta Sander  
Förvaltningschef 

Beslut skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 

Datum Diarienr. 
2020-06-02 01-2020-00004 
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Datum Dnr 

50-2020-00007 2020-06-01 

Tillståndsenheten, 033-35 87 70 
till stan dsen h eten@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap  

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avslår 
, ansökan om tillstånd att året runt till slutet sällskap servera vin och 

spritdrycker i Cafe Festligheten, Viskastrandsgatan 5, Borås. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
, ansöker om tillstånd att året runt till slutet 

sällskap servera vin och spritdrycker i Cafe Festligheten, Viskastrandsgatan 5, Borås. 

 har lämplighetsprövats i 
enlighet med alkohollagens 8 kap. 12 §. Några brister kring den personliga och 
ekonomiska lämpligheten har inte påträffats vid utredningen. , 
styrelsemedlem och kursansvarig, har avlagt kunskapsprov vid tre tillfällen utan 
godkänt resultat. Föreningen önskar varken låta annan styrelsemedlem avlägga 
kunskapsprov och inte heller inkomma  med en ny ansökan som möjliggör fortsatta 
provtillfållen för . Vidare uppfyller föreningen inte kravet om att 
tillhandahålla  tillredd mat. Den sammantagna bedömningen utifrån detta är att 
sökanden inte uppfyller lämplighetskraven i 8 kap. 12 § alkohollagen.Föreningens 
ansökan om  stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap ska därför avslås. 

Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
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Datum Dnr 

2020-06-01 50-2020-00007 

Niclas Björkström 
Tillförordnad avdelningschef 

Bilagor till beslut 

Hur beslutet överklagas 

Beslut skickas till 

Sökanden  
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Polismyndigheten 
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Dnr  
59-2020-089

Datum 
2020-06-05 

Marlene Tenbrink, 033-35 81 79 
marlene.tenbrink@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd mot  serveringstillstånd  

Förslag till beslut  
- Miljö- och konsumentnämnden återkallar 

,  serveringstillstånd i Cheers, Allégatan 20, Borås. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- 9 kap. 18  § första  stycket tredje punkten alkohollagen (2010:1622)

Sammanfattning  
,  har stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten i  Cheers, Allégatan 20, Borås, sedan 2016.  Bolaget inkom 2020-03-05 
med en anmälan om ändring av personer med betydande inflytande till  
tillståndsmyndigheten.  

Alla handlingar har inte inkommit till tillståndsmyndigheten för att kunna göra en 
fullständig utredning av den ägarförändring som skett i bolaget. Den utredning som  
tillståndsmyndigheten ändå kunnat göra av lämpligheten har visat på brister kring den 
personliga och ekonomiska lämpligheten, såsom skönsbeskattning, skulder till det  
allmänna, aktiebolag  i  likvidationspliktigt skick, utebliven årsredovisning  och arbete  
utan arbetstillstånd. Därtill kommer att tre förändringar av personer med betydande  
inflytande i bolaget skett under drygt ett halvårs tid utan att anmälas till  
tillståndsmyndigheten, i enlighet med 9 kap. 11 § alkohollagen.  Utredningen har visat  
allvarliga brister i flera avseenden samt en utbredd ekonomisk misskötsamhet. Mot  
denna bakgrund anses bolaget inte längre uppfylla kravet om lämplighet i 8 kap. 12 § 
alkohollagen. Åtgärd mot  serveringstillståndet i Cheers ska därför komma ifråga. Vid 
en sammanvägd bedömning av de brister och den misskötsamhet som utredningen 
visat kan någon annan åtgärd än återkallelse av serveringstillståndet i Cheers inte  
komma ifråga. Varning utgör inte en tillräckligt ingripande åtgärd.  

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-06-05 59-2020-00089 

Kommunicering 
Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

Agneta Sander 
förvaltningschef 

Bilagor  till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Beslut skickas till 
Tillståndshavaren   

 
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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Datum Dnr  
2020-1780  2020-06-01 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Centrum, Horngäddan     8 m.fl.   - samråd   
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden  (BN 2015 -399)  

Sammanfattning  
Syftet me d det aljplanen är   att  möjliggöra bygg andet av nyt  t po lishus, hä kte  och 
liknande  funktioner,  men ocks å kontor i Centrum.     En mott agningsstation vid   
Brodalsmotet  tillåts ocks å i pla  nen,  då det   kan frigör a ce ntral  mark  på an dra pla tser  i 
staden. Ett   gångstråk sk apas ocks å mellan Res  ecentrum och Borå  shallen.  Västra  delen  
av pla nområdet kommer att    reserveras  för jär nvägsreservat till   dess att  
Götalandsbanans  lokalisering är   klar.   
 
Sanering  av mar ken komme r  att  krävas liksom åtgärder för     att  hantera ri sker från   
farligt gods och luft   föroreningar.  Anpassningar gör s  för  att  säkerställa god  
tillgänglighet till   området även vid sk   yfall.   
 
Nya  träd pla nteras  på  andra st ällen i omr  ådet  när träd tas    ned för att    göra pla ts för   
mottagningsstation.  Sedumtak pla neras på pa  rkeringshustaken som lokaliseras mot    
RV40.   
 
En ce ntral  placering med   god tillg änglighet till   kollektivtrafik, samt   närhet  till  gång-
och cy kelbana tills ammans med   planerade  trafikåtgärder på Var  bergsvägen och  
utbyggnad av en ny vägpor    t  under RV40 löser tillg   ängligheten till   området idag.   
Tidigare mar kparkeringar för läggs i pa  rkeringshus  mot RV40.   Till 204 0 kan dock fle   r 
trafikåtgärder krävas. Av den an    ledningen bö r möjlighet en att   ta fram   en grö n resplan   
eller mob ilitetsplan för de    kommande  arbetsplatserna i omr  ådet övervägas.    
 
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  föreslås tills tyrka for tsatt  planarbete.   
 
 

Ärendet  
Syftet me d det aljplanen är   att  möjliggöra bygg andet av nyt  t po lishus, hä kte  och 
liknande  funktioner,  men ocks å kontor i Centrum.     En mott agningsstation vid   
Brodalsmotet  tillåts ocks å i pla  nen,  då det   kan frigör a ce ntral  mark  på an dra pla tser  i  

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-05-18 2020-1780 

staden. P lanområdet  ligger intill Riks  väg 40   och Broda lsmotet, br edvid Gina Tricot  -
huset och omfatt  ar cirka 17    500 kv adratmeter. Ett   gångstråk sk apas ocks å me llan  
Resecentrum och Borå  shallen.  
 
Västra dele n av pla  nen  kommer  att  reserveras  för jär nvägsreservat till   dess att  
Götalandsbanans  lokalisering är   klar. Då mar  ken är   förorenad komme r  sanering  av 
marken krävas. Åtgärder, för     att  hantera riske rna från   farligt gods på RV40 samt     
luftföroreningar,  kommer att   vidtas. Fa saden kommer att    brandskyddas  och pla cering  
av ve ntilation regle ras.   
 
Bullret  överstiger inte   65 dBA enligt    2019 år s  bullerkartläggning och enligt   
planbeskrivningen klara s  därför kraven för små lägenhet    er om max    35  kvadratmeter.  
Häktet rä knas dock   inte  som bo stad ef tersom det   rör sig   om kor tare  vistelser.   
 
Lågpunkter och instängda omr   åden i pla  nområdet sk a  undvikas,  för  att  tillgänglighet 
ska  klaras  även vid sk  yfall. F ördröjningsmagasin sk a  skapas för dagvatt  enhantering.   
Träd komme r  att  tas bo rt  på  de  ytor  där  mottagningsstationen sk a  placeras; me n  nya 
träd pla nteras  på an dra st ällen i omr  ådet. Omr ådet bedöms även for   tsatt  utgöras av   
hårdgjorda yt or. Sedu mtak sk a  placeras på pa  rkeringshustaken mot RV 40.      
 
Grundvattnet och jor  den  har pr ovtagits.  Sanering  av mar ken krävs då på   visade ha lter 
av alifatisk a kolväte n och PA  H översk rider gällan de  riktvärden för känslig    
markanvändning  i en pr  ovpunkt. Övriga   ämnen som på  träffats undersk rider 
Naturvårdsverkets  generella riktvärden för    känslig mar kanvändning  och mindr e  
känslig mar kanvändning.   
 
De  föreslagna trafikåtg ärderna  kommer troligen inte    att  räcka år   2040 enligt  
planbeskrivningen om befolkninge  n  behåller nuvara nde  resvanor  och 
befolkningstillväxten följer pr  ognosen.  Åtgärderna ut görs  av omb yggnad av  
Varbergsvägen med   ombyggnation av korsni  ngar till   rondeller,  samt  utbyggnad av ny    
vägport  under väg 40    som för binder Pete rsbergsgatan. Dock   bidrar  planen,  i sig,   till 
ökade för utsättningar  för än drade resv anor,  eftersom omr ådet ligge r ce ntralt  precis  
bredvid Res ecentrum.  Gång och cy  kelvägen län gs Broda lsgatan för längs  också till  
området. Tidigare mar  kparkeringar för läggs i pa  rkeringshus  mot RV 40.     
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Miljöförvaltningen se r  positivt  på lokalisering av ar   betsplatser i et  t  centralt  läge  med 
god tillg änglighet med   kollektivtrafik, cy kel och gång. P   latsens  lokalisering inn ebär  
dock  utmaningar med   att  hantera riske r, framtida sk  yfall, för orenad mar k  och sk apa 
en ene rgisnål tran sportplanering.  Dessa frågo r ha r ha nterats i pla  nen.   
 
Trafiksituationen på verkas inte   enbart  av denna det  aljplan ut an  även an dra pla ner  
som är   på gång ino  m  centrum och hur trafiksy   stemet pla neras i rest  en av st  aden. 
Görs  åtgärder direkt   eller indir ekt  på an dra st ällen i st  aden som gy  nnar  en ökad   
bilanvändning  kan även denna pla   ts få en ökad belast    ning.  Det blir   dock  svårt att  
reglera ino m  ramen för denna det   aljplan. Även om tillg   ängligheten är   god me d  
kollektivtrafik, cy kel och gång kommer ocks    å pa rkeringsmöjligheterna me d bil vara   
goda för de an   ställda i omr  ådet. Till 20  40 kan där  för fle r  trafikåtgärder krävas. Av den     
anledningen bö r möjlighet en att   ta fram en grö   n resplan elle  r mob ilitetsplan för de   
kommande ar betsplatserna i omr  ådet  övervägas.  En sådan pla  n ha nterar resor   till  och  
från jus t det ta spec ifika omr åde.   
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Datum Dnr 
2020-05-18 2020-1780 

Agneta San der  Johanna Jo hansson  
Miljöchef  Miljöutredare  
 

Bilaga  
Planhandlingarna och pla  nkarta  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumhorngaddan8medf 
lera.5.180e3b59158af501fdde0542.html   
 

Beslut skicka s till   
Samhällsbyggnadsnämnden  
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling
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Datum Dnr  
2020-1838  2020-06-01 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Södra Sjöbo   , Mjölskivli ngen 9 m.fl    
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden  (BN 2016 -1151)  

Sammanfattning  
Detaljplanens  syfte  är  att  skapa för utsättningar  för ny fle  rbostadsbebyggelse  och pa rk 
på befint lig indust rimark. Trädp lanteringar kommer finna  s  mellan huse n.  
Mjölskivlingen 9,1 0, 12   och 16   samt  Torpa-Sjöbo 2: 1 omfatt as.   
 
Miljöförvaltningen se r  positivt  på omvan dling  av omr ådet  enligt  planförslaget  då 
förslaget  bidrar till   boende i kollek  tivtrafiknära omr åde  och där   exploateringen  
kommer  innebära att   förorenad mar k sanera s. De   boende får ocks  å nä rhet  till  
grönområde.   
 
Planbeskrivningen behöver komplet  teras med   ytterligare  text  om ek osystemtjänster.  
Länken me llan omr ådet som ha  r klass 4 enligt     Grönområdesplanen upp till    parken i  
norr fy ller en funkt  ion för djurlivet  . Denna fu  nktion behöver ocks  å besk rivas  i  
planhandlingarna.   
 
Stadens  tätast trafike rade  kollektivtrafiklinje  passerar  planområdet.  Bilpool  kan vara  
ett  bra kompleme nt  till  kollektivtrafiken för denna lokalisering. De    tta sk ulle ku nna  
bidra till   att  flera väljer att    resa kollek tivt, cy kla och gå. Val av pa     rkeringslösningar kan  
också på verka hur resandet    blir  till  och från   området.  
 
Det är   en br ist att   det  inte  finns ut redningar för hela pla   nområdet inför   samråd och   
därför kan yt  terligare  frågor som behöver ha   nteras  dyka  upp i se  nt  skede  inför 
granskning.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  föreslås tills tyrka for tsatt  planarbete.   
 

Ärendet  
Detaljplanens  syfte  är  att  skapa för utsättningar  för ny fle  rbostadsbebyggelse  och pa rk  
på befint lig indust rimark. Trädp lanteringar kommer finna  s  mellan huse n. 
Mjölskivlingen 9,1 0, 12   och 16   samt  Torpa-Sjöbo 2: 1 omfatt as.   
 

Miljöförvaltningen 
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Den  tänkta explo ateringen inn ebär en omvan  dling  av indust riområde  till 
bostadsområde. Omr ådet är   anslutet  till  värme, el   och te le.  Utrymme  ges i   
detaljplanen för att    öka kapa citeten vid befint  lig tran sformatorstation.   
 
Genom nä rheten till   kollektivtrafik  linje 1,   som är   den tät ast trafike rade  i Borå s, och  
cykelväg kan omr  ådet bidr a till   att  lokalt miljömå l,  etappmål 4d nå  s, och att    fler  går,  
cyklar och åker kollek   tivt. Pa rkering sk a  lösas på den eg   na fast igheten och tillåt  s även   
under mar k.   
 
Släckvatten sk a  förhindras  från att   nå känsliga omr  åden som Viskan. Be   byggelsen sk a  
också ut formas så att    lågpunkter och instängda omr   åden undviks   och mar ken 
höjdsätts  så att   vatten ha r möjlighet   att  rinna ut   från  byggnader.  Dagvatten komme r  
att  behöva för dröjas  då jär nväg finns i nä   rheten. Pl anhandlingarna ge r  exempel på  
gröna lösnin gar på tak    eller pa rkeringsgarage  med  gröna bjä lklag.   
 
Gröna yt or  planeras mellan huse  n och runt omr   ådet  i for m  av trädp lanteringar. I det    
norra omr ådet pla neras en pa  rk.  Utöver den pla  nerade  parken finns ocks  å 
Trollskogen,  Kypeområdet  och Rya Åsar    inom  600 met er.   
 
Risk- och bullerfrå gorna me d an ledning  av nä rhet  till  väg och jär  nväg redogör s  för i   
planhandlingarna och an  ses  hanterbara.  Då mar ken är   förorenad ha r  
planbestämmelser inför ts som inn  ebär att   startbesked inte   får ge s för grundlä  ggning  
av bygg nad för rän mar ken uppfylle r kraven för Natu   rvårdsverkets  riktlinjer.    
 
Utredningar för den södra     delen av pla  nområdet komme r  att  göras  inför 
granskningsskedet.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
 
Övergripande synpun kter  
Miljöförvaltningen se r  positivt  på omvan dling  av omr ådet  enligt  planförslaget  då  
förslaget  bidrar till   boende i kollek  tivtrafiknära omr åde  och där   exploateringen 
kommer  innebära att   förorenad mar k sanera s. De   boende får ocks  å nä rhet  till  
grönområde.   
 
Natur  
Miljöförvaltningen vill att    funktionen av trädr  aden samt   de  gröna yt orna som pla  neras  
inom  planområdet besk rivs  i pla nhandlingarna.  Denna grö na län k  mellan omr ådet 
som ha r klass   4 enligt   Grönområdesplanen,  upp till   parken i no  rr,  fyller en fu  nktion  
för djurlivet   och är   inte  enbart  där  för att   bidra till   allmän trivse l. Träden behöver   
också få bli st   ora och blo  mmande  trädslag som gy  nnar po llinatörer är   att  föredra,  som  
exempelvis lön n,  lind och körsbä  r.   
 
Planbeskrivningen behöver komplet  teras med   ett  stycke  om ek osystemtjänster. 
Exempel på hur det   ta kan besk  rivas  är;   
 
”Ekosystemtjänster  
Den  park som an  läggs kommer att    ha hö gre  värde som bio  logisk miljö och ut   göra en  
bättre  rekreationsmiljö än dagens    befintliga pa rkyta som ut  görs  av en pa  rkering.  
Genom grö na lösnin gar kopp lade  till  fördröjning  och renin g  av dagvatt en ino m  
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planområdet kan ek  osystemtjänsterna öka yt  terligare i omr  ådet. P lanbestämmelser 
finns ocks å att det    ska  finnas  en trädp lantering  som kopp lar iho p befint liga grö nytor  
och sk apar  ett  fungerande  stråk för djurlivet  . ” ”    

Tillgänglighet  
Viktiga målp unkter  nås  inom  en ha lvtimme  med  både  buss, cy kel och bil från    
planområdet;  men bilen är snab   bast. Omr ådet ha r god tillg  änglighet me d  
kollektivtrafik  med linje 1 som     är  den tät ast trafike rade  busslinjen i Borå  s. Borå s Stads   
parkeringsregler ge r  möjlighet  till  lösningar som bilp  ool an slutet  till  området som är    
ett  bra kompleme nt  till  buss  och som kan minska bero    endet  av en eg  en bil. De  tta 
skulle ku nna bidr a till   att  flera väljer att    resa kollek tivt, cy kla och gå.    
Parkeringslösningar  kan på verka hur resandet blir     till  och från   området. 
Parkeringsköp i et  t  parkeringshus  är  en billigar e  lösning  än pa rkering under mar  k  för  
exploatören.  Ett  annat  alternativ  är  att  arbeta med pla  cering av pa  rkeringar ino m 
området så att    busshållsplatserna och cy  kelparkering är   närmast  de  boende.   

Det är   viktigt  att  parkeringsfrågan ha nteras  på et t br a sät t, för att    undvika många   
uppställda bila r på gatan.    

Buller  
Om bullerut redningen för den sis   ta dele n omr ådet vis ar att nå  gon del   av omr ådet i   
framtiden kommer att    vara  bullerstört bö r infor mation om det  ta finna s  på pla nkartan.  

Fortsatt arbete   
Det är   en br ist att   det  inte  finns ut redningar för hela pla   nområdet inför   samråd och   
därför kan yt  terligare frågo r som behöver ha   nteras  dyka upp   i se nt  skede  inför 
granskning.  

Agneta Sander Johanna Jo hansson  
Miljöchef Miljöutredare  

Bilaga 
Planhandlingarna och plankartan 

https://www.boras.se/ 
trafikochstadsplanering/ 
stadsplaneringochsamhallsutvec  
kling/detaljplanering/ 
pagaendeplanarbete/ 
sjoboplanuppdrag/ 
sodrasjobomjolskivlingen9mfl.5.  
4fe0629f159b702a8501a82b.html 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/sjoboplanuppdrag/sodrasjobomjolskivlingen9mfl.5.4fe0629f159b702a8501a82b.html
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Datum Dnr  
2020-1644  2020-06-01 

David von Sydow, 033-35 30 37 
David.vonSydow@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Lind  ebergshult 1:252 m.fl.    
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden  BN 2012 -366  

Sammanfattning  
Detaljplanen sy ftar till   att  omvandla et t  större sk ogsområde till   ett  bostadsområde 
med bla ndad bebyg gelse om cirka 60     bostäder. Vida re  syftar pla nen till   att  säkerställa  
tillgängligheten för gångtrafik till     angränsande  rekreationsområden. 
Miljöförvaltningen ha r sy npunkter gällan de  att  planbeskrivningen bö r besk riva hur   
trafikutredningens för slag  för bä ttre  cykelförbindelser kan ge  nomföras  eftersom 
området an nars  riskerar  att  bli bilb uret.  Miljöförvaltningen ha r sy npunkter på hur    
kompensationsåtgärder för ingr  epp i grö  nområdesplanen ha nteras  i pla nförslaget. 
Miljöförvaltningen ha r sy npunkter på hur ingr   epp i torv-   och my rmark  kommer  
påverka vatt enföring  inom  planförslaget  samt  nedströms  planområdet.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  föreslås tills tyrka for tsatt  planarbete  under 
förutsättning att   nämndens  synpunkter beakt as.  
 

Ärendet  
Detaljplanen sy ftar till   att  omvandla et t  större sk ogsområde till   ett  bostadsområde  
med bla ndad bebyg gelse om cirka 60     bostäder. Vida re  syftar pla nen till   att  säkerställa 
tillgängligheten för gångtrafik till     angränsande  rekreationsområden.  En befint lig  
verksamhet kvarst år ino m  planområdet.  Naturmarken i omr  ådet ut formas för att   
skapa kopp lingar till   omgivande na tur för rekreation, för bio    logisk mångfald och    
hantering  av dagvatt en.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Miljö- och konsume ntnämnden  föreslås tills tyrka for tsatt  planarbete  under 
förutsättning att   nämndens  synpunkter beakt as.  
 
Trafik/Mobilitet  
Planbeskrivningen bö r besk riva hur trafikut  redningens för slag  för bä ttre 
cykelförbindelser kan ge  nomföras  eftersom omr ådet  annars  riskerar  att  bli bilb uret  
 

Miljöförvaltningen 
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  Trafikutredningen visar att    området  i huvu dsak komme r  att  bli bilb uret då det   
är  långt till   kollektivtrafik  (1,5 km) .  

  Förutsättningar för for  tsatt  arbete  med  planen var att    skapa goda möjlighet  er  
för cy kel, men;   det  förslag  som inklude ras i pla  nen (G C  mellan omr ådet och  
skolan) avst yrks i Trafikut  redningen då man menar att      avståndet för visso  
minskar, men den för   eslagna cy kelförbindelsen till   skolan komme r  att 
upplevas  som otrygg . Trafikut redningen för slår ist ället  bättre  separering  på  
befintlig GC, br  edare  cykelbana och cy  kelparkeringar  vid buss hållsplatserna i  
Sjömarken.  

  Planhandlingarna bö r besk riva cy kelparkering i an  slutning till   busshållplatser  
om det   anses ge nomförbart och bö  r för tydligas  i pla nbeskrivning om  
genomförandet.   

  Det bö r fra mgå i pla  nbeskrivning  att  GC (k ompensationsåtgärd)  till  skolan 
skall vinte rväghållas.  

 
Natur   
Planbeskrivningen an ger att   kompensationsåtgärder sk a  vidtas  då yt or  som ingår   i 
grönområdesplanen tas   i an språk. Det   skrivs  även att   dessa kompensationsåtg ärder  
ligger ut anför pla nområdet och där  med inte   tas  med  i aktu ell pla n.  Det sk all ha nteras  i 
planarbetet så att    kompensationsåtgärder inte   sedan  uteblir,  antingen ge nom åtgärder i    
plan elle r i avtal med     exploatör. Det   behöver även framgå vad kompensationsåtg    ärder 
är  kompensation för .  
 
Vatten/klimatanpassning  
Då pla nområdet ha r st ora yt or  torv och myrmar  k  kommer  ingrepp i den st   rukturen 
ha på verkan på vatt  enföring  i omr ådet  och nedst röms.  Det behöver yt  terligare  
utredas, konsek venser för hur det     påverkar  planen samt   vattenföring  nedströms.  
 
Det bö r ej   heller  hänvisas  till  en ”de taljerad översv ämningskartering”  då nå gon sådan  
ej  finns.  
 

Agneta San der  David von Sydow    
Miljöchef  Handläggare  
 

Bilaga  
Planhandlingar 
https://www.boras.se/detaljplan/Lindebergshult  
 

Beslut skicka s till   
Samhällsbyggnadsnämnden  
 

https://www.boras.se/detaljplan/Lindebergshult
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Datum Dnr  
2020-1782  2020-06-01 

David von Sydow, 033-35 30 37 
David.vonSydow@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Morfeus 5 med flera       
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden  BN 2017 -1955  
 

Sammanfattning  
Planens  syfte  är  att  möjliggöra för   ett  högre  bostadshus  på 19-24   våningar elle r 
alternativt  fem vånin gar elle r  lägre, på den ob   yggda yt an öste r om Knallet  orget.  En  
byggnad på 19-24    våningar inn ebär et t  tillskott  på drygt   120  lägenheter i ce  ntrum. 
Torgets södra   del  ska  lyftas upp för att     ansluta bä ttre  till  Stadsbron,  vilket  kan ge   ett  
bättre  flöde  för gång-  och cy keltrafik mot Lilla Brogatan   .  Då pla nområdet är   beläget i  
närheten av Viskan ge   r  ett  upphöjt  torg samt idigt et t  naturligt  skydd mot   
översvämningar.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  föreslås tills tyrka for tsatt  planarbete  under 
förutsättning att   nämndens  synpunkter beakt as.  
 

Ärendet  
Planens  syfte  är  att  möjliggöra för   ett  högre  bostadshus  på 19-24   våningar elle r  
alternativt  fem vånin gar elle r  lägre, på den ob   yggda yt an öste r om Knallet  orget.  En 
byggnad på 19-24    våningar inn ebär et t  tillskott  på drygt   120  lägenheter i ce  ntrum.  
Med tanke   på  byggnadens  placering vid den väst   ra ent rén till   den historiska  
kvartersstaden  samt  dess hö jd som gör    den sy nlig  på  långt hå ll  är  gestaltningen av   
högsta vikt . Den ar  kitektoniska kv aliteten sk a  vara  hög  och bygg naden måst e pa ssa in  
i kvarte ret.  Vidare  är  syftet att   skapa nya lokalyt  or i ce  ntrum och me  r  liv på   
Knalletorget.  Torgets södra   del  ska  lyftas upp för att     ansluta bä ttre  till  Stadsbron, 
vilket  kan ge   ett  bättre  flöde  för gång-  och cy keltrafik mot Lilla Brogatan   .  Då  
planområdet är   beläget i nä  rheten av Viskan ge   r  ett  upphöjt  torg samt idigt et t 
naturligt  skydd mot översvämningar  .  

Miljöförvaltningens synpunkter   
Miljöförvaltningen ha r delt agit  i för ekommande  planarbete. 
Det sk a  i pla nkartan framgå att    fastigheten ligge r  i et t  bullerutsatt  område.  
 
Miljöförvaltningen se r  positivt  på hur pla  nen ha nterar översvämningsriske r  med den   
förhöjning  av torget   det  innebär, samt   förslag  på åtgärder i Mo   bilitets  -och  
parkeringsutredningen.  Det  ska  i pla nkartan framgå att    bottenplan ha r ri sk för   

Miljöförvaltningen 
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översvämning och ej    får inn efatta bo städer elle r an nan vikt ig infr astruktur.  Det bö r  
även fra mgå  att  stomme är   konstruerat  för  att  klara  översvämning.  

Agneta San der  David von Sydow    
Miljöchef  Handläggare  
 

Bilaga  
Planhandlingarna  
https://www.boras.se/detaljplan/morfeus  
 

Beslut skicka s till   
Samhällsbyggnadsnämnden  
 
 

https://www.boras.se/detaljplan/morfeus
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Datum Dnr  
2020-1871  2020-06-01 

Johanna Johansson 033-35 31 37 
Johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ändring av detaljplan för Sjöbo, M örkhättan 11  
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden  (BN 2018-463)  

Sammanfattning  
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande  fastigheten  
Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två  
fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället för en större. 
Ändringen av detaljplanen berör enbart fastigheten Mörkhättan 11, i övrigt sker inga  
förändringar i detaljplanen.  

Miljöförvaltningen har yttrat sig  om undersökning av betydande miljöpåverkan där vi inte  
hade några synpunkter på förslaget. Vi har inte heller några synpunkter gällande  
samrådsförslaget då det innebär en liten ändring.   

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete.  

Ärendet  
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande  fastigheten  
Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två 
fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället för en större. 
Ändringen av detaljplanen berör enbart fastigheten Mörkhättan 11, i övrigt sker inga  
förändringar i detaljplanen.  

Miljöförvaltningens  synpunkter  
Miljöförvaltningen har yttrat sig om undersökning av betydande miljöpåverkan där vi inte  
hade några synpunkter på förslaget. Vi har inte heller några synpunkter gällande  
samrådsförslaget då det innebär en liten ändring. Fastigheten ligger i tertiär skyddszon för  
vattentäkt, berörs inte av  buller eller några särskilda restriktioner gällande naturvärden.   

Miljöförvaltningen 
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Agneta Sander  Johanna Johansson  
Miljöchef  Miljöutredare  

Bilaga  
Planhandlingarna och plankarta  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detalj 
planering/pagaendeplanarbete/sjoboplanuppdrag/sjobomorkhattan11.5.17f4d05a16ffe96f 
85325910.html  

Beslut skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnd 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/sjoboplanuppdrag/sjobomorkhattan11.5.17f4d05a16ffe96f85325910.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/sjoboplanuppdrag/sjobomorkhattan11.5.17f4d05a16ffe96f85325910.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/sjoboplanuppdrag/sjobomorkhattan11.5.17f4d05a16ffe96f85325910.html
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Datum Dnr  
2020-1294  2020-05-14 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Beslut om bidrag ur     Borås Stads naturvårdsfond    
Sökande:    
Fastighet:  Bosnäs 3:1   

Sammanfattning  
 ansöker om bidr  ag ur na  turvårdsfonden för ar  rendekostnader, 

fårstängsel, st ängsling, hyrn ing  av fy rhjuling,  hyrning  av grävmaskin samt    drivmedel på   
fastigheten Bosnäs 3:1  . Fa stigheten ägs av Borå   s  stad och    ska  arrendera  
marken om ha  n får bidr  ag.   ansöker om et  t bidr ag på 85 600     kronor,  
som eg en insats   beräknas  stängslingen till   ca 16 0 man timmar.  Arbetsgruppen för  
naturvårdsfonden rekommende rar Mil jö- och konsume ntnämnden att bevilja an   sökan  
med 82   500  kronor.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  beviljar   ansökan me d  82  500  kronor  
för st ängsling  för ar rendekostnader, fårstängse l, st ängsling, hyrn ing  av fy rhjuling samt   
hyrning  av grä vmaskin.  
 
Projektet  ska  utföras i enlighe  t med   ansökan och det  ta beslu t.  Åtgärderna sk a  påbörjas 
inom  två år   och avslu tas ino m fe m år . Få rhagarna sk a finna s  kvar och sk  ötas  i minst   fem 
år  efter  avslutat pr ojekt.  Återbetalningsskyldighet  föreligger om åtgärdern  a inte ut  förs 
enligt  detta beslu t. Åte rbetalningsskyldighet  föreligger inte i det     fall kommune n  inte  
skulle for tsätta uppr ätta ar rendeavtal för omr  ådet.  
 
Villkor   

  För att   få ut   bidrag vid   projektstart  ska  ett  arrendeavtal vara   upprättat me d  
kommunens  markavdelning.  

  Minst tv å st ättor sk a  upprättas så att    allmänheten ha r möjlighet   att  vistas i  
området.  

 
Av bidr aget bet alas  60 000   kronor ut på an   givet  konto ef ter  meddelande  om pr ojektstart  
och 22   500  kronor ef ter  slutbesiktning av pr  ojektet.  Anmäl projekt start och   
projektslut t ill milj öförvaltningen.  
 

Ärendet  
 har an sökt om bidr  ag ur na  turvårdsfonden för   arrendekostnader,  

fårstängsel, st ängsling, hyrn ing  av fy rhjuling,  hyrning  av grävmaskin samt    drivmedel för  
en su mma  på 85   500  kronor,  på Bosnäs 3:  1. Som eg  en insats   beräknas st ängslingen till   
ca 160   mantimmar.   ska  arrendera mar ken av Borå  s st ad  i sy fte  att  hålla  
fårbetning i omr  ådet.  

mailto:linnea.asedahl@boras.se


 
Ett  platsbesök  utfördes 16   april 20 20 där   Karl-Erik Nilss on, Kat rin An dersson och  
Börje  Fritzson från   beredningsgruppen samt   Linnea Åse dahl från   Miljöförvaltningen  
och sökanden    närvarade.  visade  runt i omr  ådet och besk  rev  
vad som pla  nerades. En del    av omr ådet  har blivit   röjt  från  sly  och ungt räd av Te  kniska  
förvaltningen under bö  rjan av 20  20. Te kniska för valtningen ha r uppget t  att  de  inte  avser 
att  fortsätta rö jning i omr  ådet under 20  20 ut an  det  kommer  tidigast sk e under 202  1.  
Området best år  till  stor del   av ek skog med   mycket inslag av odlin   gsrösen, st enmurar 
och en del    död ve d. I en del     av omr ådet  växer ha sselbestånd. I det    område  som inte   
blivit  röjt  finns en del    slyuppslag  av triviallöv.   
 
Området är   utpekat  som klass   II i kommunens na   turdatabas.  Klassningen grundar   sig 
bland an nat  i de ek  hagar och bet  esmarker med   odlingsrösen och ha  sselbestånd som   
finns i omr  ådet. I klass  ningen besk rivs  även en rik epify   tflora me d rö dlistade ar ter samt  
många gro va träd. Det    finns fle rtal  inmätta särskilt   skyddsvärda träd i omr   ådet av bla  nd  
annat  av ek   och lind. Omr  ådet är   även ut pekat  som foss il  åkermark.  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Projektet  uppfyller sy ftet  och kraven för an   vändning av me  del ur na  turvårdsfonden. 
Bidraget  går  till  enskild och omfatt  ar na turvårdsåtgärder.  
 
Betning i omr  ådet  kommer gy nna den bio  logiska ar tmångfalden. De sk  yddsvärda träden   
i omr ådet behöver ut  rymme och ljus    för  att  må br a. Ste nmurarna och odlin  gsrösena 
kommer  bli mer solbely  sta vilke t  gynnar ar ter av bla  nd an nat  grod- och kräl djur  som ha r  
sådana ha bitat  som livsmiljöe r. Även ar  ter knut na till   död ve d kan på  verkas po sitivt  av  
ökat solljus.    
 
Projektet  bidrar till   att  uppfylla det   nationella miljömå len Ett ri  kt odlin gslandskap och   
Rik bio logisk mångfald samt    det  lokala miljömå let  Hållbar na tur.  
 
Beredningsgruppen för na  turvårdsfonden rekommende rar Mi ljö- och 
konsumentnämnden att   bevilja an sökan med   82  500 kron or för st  ängsling för   
arrendekostnader, fårstängse l, st ängsling, hyrn ing  av fy rhjuling samt   hyrning  av 
grävmaskin.  
 

Linnea Åse dahl   Agneta San der  
Kommunbiolog   Miljöchef  
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan  
3.  Fotobilaga  

 

Beslut skicka s till   



 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Bosnäs 3:1, dnr 2020-1294 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 
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Karl-Eric  Nilsson, Katrin An  dersson och Börje Fr   itzson från   beredningsgruppen 
samt  Linnea Åse dahl från   Miljöförvaltningen besökt e  Bosnäs 3:6 6 16   april 202 0. 
Fastigheten ligge r mellan sjön Skintan och sjön Äktas      jön.   visade  runt  
i omr ådet och berä  ttade  om det   planerade  projektet.   
 
Området ha r klass   II (my cket  högt na turvärde) enligt   kommunens na turdatabas.  I 
området finns även fle   rtal  inmätta särskilt   skyddsvärda träd, bla  nd an nat  flera jätt eträd  
av ek   och nå gra hå lträd.  Det  finns en del    hassel  i omr ådet, samt   mycket sly uppslag  av 
bland an nat  asp och bjö  rk.  Området är   utpekat  som fossil   åkermark, mar kerna är   
gamla odlin gs/hagmarker  som idag är    trädbevuxna,  det  finns fle rtal  gamla 
odlingsrösen och st  enmurar  i omr ådet.   
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Datum Dnr 
2020-04-16 2020-1294 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, Ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden 

Händelse Platsbesök 

Figur 1. En grusväg går till viss del genom det planerade området för betning, vägen kommer dock inte ingå i hagarna
utan marken delas upp på båda sidor vägen. Betningen är planerad på kommunens mark, en del av området har röjts 
från ungträd. 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-04-16 2020-1294 

Figur 2. En grusväg går till viss del genom det planerade området för betning, vägen kommer dock inte ingå i hagarna
utan marken delas upp på båda sidor vägen. Det finns många äldre träd i området, mestadels ek. 

Figur 3. Det finns flertal äldre träd i området, mestadels ek. Det finns även mycket odlingsrösen och stenmurar. 
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Datum Dnr 
2020-04-16 2020-1294 

Figur 4. En del av området har röjts från ungträd. 

Figur 5. En del av området har röjts från ungträd. Det finns även en del död gammalved i området, på bilden syns
stående död ved. 
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Datum Dnr 
2020-04-16 2020-1294 

Figur 6. Det finns många gamla ekar i området. 

Figur 7. Närmare sjön övergår miljöerna till våtmark. 
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Figur 8. Det är annan miljö närmare sjön. 

Figur 9. Det finns många gamla träd i området. 
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Datum Dnr 
2020-04-16 2020-1294 

Figur 10. I en del av området går idag en stig/mindre väg som utgår från grusvägen. planerar att
bygga några stättor över stängslet så att området även i fortsättningen kommer vara lättillgängligt för allmänheten. 

Figur 11. I en del av området går idag en stig/mindre väg som utgår från grusvägen. planerar att
bygga några stättor över stängslet så att området även i fortsättningen kommer vara lättillgängligt för allmänheten. 
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Datum Dnr 
2020-04-16 2020-1294 

Figur 12. I en del av området går idag en stig/mindre väg som utgår från grusvägen. planerar att
bygga några stättor över stängslet så att området även i fortsättningen kommer vara lättillgängligt för allmänheten. 

Figur 13. Det finns en hel del hassel i området. 
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Datum Dnr  
2020-485  

 

2020-05-11 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Fastighetsbeteckning:  Holmåsa 1: 13  
Sökande:    

Sammanfattning  
 har an sökt om bidr  ag ur na  turvårdsfonden för   biodling  (fem bikupor ,  

inköp av ut  rustning samt   fem bisamh ällen)  på  fastigheten Ho lmåsa 1:1 3.  
ansöker om bidr  ag på 22 500     kronor.  
 
Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekommende  rar Mi ljö- och konsume ntnämnden  
att  avslå an sökan.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  avslår   ansökan om bidr  ag ur   
naturvårdsfonden för bio  dling.  
 

Ärendet  
 har lämn at  in en an  sökan om bidr  ag ur na  turvårdsfonden  för bio dling  

på fast igheten Ho lmåsa 1:1 3.  söker  bidrag för fe  m bikupor , inköp av    
utrustning samt   fem bisamh ällen.  Ansökan inkom 20  20-02-20. Risk   för avslag   
kommunicerades 9 mar  s  2020 där   Miljöförvaltningen ef terfrågade ifall sökanden ku   nde 
bidra me d et t  kombinationsprojekt  för  att  uppnå en hö  gre  naturvårdsnytta.  Sökanden  
har inte   inkommit med   något  ytterligare  förslag.  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Arbetsgruppen för na  turvårdsfonden rekommende rar Mi ljö- och konsume ntnämnden 
att  avslå an sökan för bio  dling.  Beredningsgruppen ha r nedpr ioriterat bidr ag för bio  dling  
under 202 0 och st  äller där för  högre  krav på   visad na turvårdsnytta i samban  d me d 
biodling  än tidig are.   

Agneta San der   Linnea Åse dahl  
Miljöchef    Kommunbiolog  
 

Beslut skicka s till   

mailto:linnea.asedahl@boras.se
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Datum Dnr  
2020-1848  2020-05-27 

Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden protokoll från 23 september 2018 och framåt  ska  
tillgänglighetsanpassas.  Likaså ska  nämndens  föredragningslistor  och protokoll  
tillgänglighetsanpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads webbplats.   
 
Miljö- och konsumentnämnden tillhandahåller även ca. 2000 inspektionsrapporter  
från livsmedelsinspektioner som finns på Borås Stads webbplats.  
Inspektionsrapporter från 23 september 2020 och framåt ska tillgänglighetsanpassas. 
De gamla inspektionsrapporterna ska  undantas från att tillgänglighetsanpassas.  
 
Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för  Miljö- och konsumentnämnden 
förvaltning med stöd av 12  § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig  
service:  
 

- Inkomna handlingar   
- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar  
- Inspektionsrapporter från livsmedelsinspektioner (Ca. 2000st)  

Ärendet  
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service  
2018:1937 i kraft. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)  
2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga  
myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa  
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital service  
som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under  
aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som  
har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital service som  
tillhandahålls av  en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under  tredje  
parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav.  
 
Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter,  
beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt  
sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar  även privata aktörer, som med  
offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-05-27 2020-1848 

och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med 
tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som  
finansiering av högskoleutbildning på grundnivå  eller avancerad nivå eller för  
utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital offentlig service blir  mer 
tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning.  
 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.   
- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt  

tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020  

 
Men anledning av ovanstående ser  Miljö-och konsumentnämnden ett behov att se  
över hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om  
tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som tillhandahålls av 
en offentlig aktör genom  en teknisk lösning som står under aktörens kontroll ska följa  
tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats.  
 
Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det vill säga; Vid 
bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat den 
offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär  på uppgifter och resurser  samt  
uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade  
fördelarna för personer med funktionsnedsättning.   
 
Miljö-och konsumentnämnden gör bedömningen att inkomna handlingar till  Miljö-
och konsumentnämndens förvaltning ska undantas kravet på tillgänglighets-
anpassning,  Miljö-och konsumentnämnden kan inte påverka hur handlingar skickas in  
till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och verkar i  Borås.   
 
De handlingar som  Miljö-och konsumentnämnden framställer själva ska dock 
anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av  
handlingar på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade,  
detta framförallt inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli  
omfattande och undantas  också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de som  
har en funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas på  ett sätt  
som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen,  
likaså ska ske  med protokollet.  Miljö- och konsumentnämnden tillhandahåller även 
ca. 2000 inspektionsrapporter från livsmedelsinspektioner som finns på Borås  Stads  
webbplats. Inspektionsrapporter från 23 september  2020 och framåt ska  
tillgänglighetsanpassas. De gamla inspektionsrapporterna ska undantas från att  
tillgänglighetsanpassas.  
 
 
I enlighet med Kommunstyrelsens  rekommendationer ska  samtliga nämnder  i Borås  
Stad fatta beslut i likhet med Kommunstyrelsens  beslut  för att få en samsyn  om 
tillgänglighetsanpassningen inom Staden innan 23 september 2020.   
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Agneta Sander  Niclas Björkström  
Miljöchef  Avdelningschef  
 
 

Beslutet expedieras till  
1.  Kommunstyrelsen  

Datum Dnr 
2020-05-27 2020-1848 
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Datum Dnr  
2020-1849  2020-05-27 

Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller l iten betydelse  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller  
liten betydelse  enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut  
för handlingar av tillfällig  eller ringa betydelse.  
 

Ärendet  
I kommunal verksamhet  uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten  
betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna 
handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den  egna nämnden. I detta 
gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana handlingar  
av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som  vare sig behöver hållas ordnade  
eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen  
(2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna  
handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar.  
 
Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i  
sitt dagliga arbete snarare  än handlingar i  kommunens bakomliggande IT-miljö. Detta  
gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade  handlingar av tillfällig eller liten  
betydelse.   
 
 
 
 
Agneta Sander   Niclas Björkström  
Miljöchef      Avdelningschef  
 
 

Bilagor  
Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig ell er liten betydelse  
PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse  
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:andreas.zalewski@boras.se


dffdfddf 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Sida  
1(12)  

Datum Referens 
2020-04-01 2020-00338 2.1.3.1 

Gallring  av  handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse  

Innehåll  
Inledning .................................................................................................................... 1  

Tillfällig eller liten betydelse?  .................................................................................. 2  

Allmänt förekommande handlingar ....................................................................... 3  

Posthantering  ............................................................................................................ 6  

E-posthantering  ........................................................................................................ 7  

Telefoner och surfplattor  ........................................................................................ 8  

Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor  ............ 9  

Spår av internet- och datoranvändning  ............................................................... 10  

Skrivare..................................................................................................................... 11  

Sociala medier  ......................................................................................................... 12  

 

Inledning  

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut  

fastställt av den egna nämnden.  Nedanstående gallringsbeslut möjliggör  gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse.  De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på  de 

handlingar som en  tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga a rbete  

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att  

därefter åtföljas av kapitel  som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse?  

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta  
gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som  

regleras i 5 kap. 1 §  4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta  

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel  cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde  och  inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig  eller liten betydelse. Det spelar med andra  

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.   
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Allmänt förekommande handlingar   

Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  och  exempel  Vem  gallrar?  

Inkomna  eller  expedierade  Vid  inaktualitet    Förfrågningar  om  kontaktuppgifter,  Funktionsbrevlådor,  gemensamma  
framställningar,  förfrågningar  och   blanketter,  mötestider,  allmän  brevlådor  eller  inkorgar:  
meddelanden  av  tillfällig   information  och  liknande.    Gallras  av  administratör,  registrator  
betydelse  eller  rutinmässig  eller  annan  ansvarig.  
karaktär  

Enskilda  anställdas  brevlådor  eller  
inkorgar:  
  Var  och  en  ansvarar  för  att  gallra.  

Inkomna  synpunkter  av  tillfällig Vid  inaktualitet  Under  förutsättning att  de  inte  Den  som  hanterar  den  aktuella  
betydelse  eller  rutinmässig föranleder  en  åtgärd  av  betydelse.  Då handlingen.  
karaktär  samt  svar  på  dessa  ska  synpunkterna  hanteras på annat  

sätt,  till  exempel  i  förvaltningens 
diarium.   
 

Handlingar  som  har  inkommit  för  Vid  inaktualitet  Förutsatt  att  handlingarna  inte  har  Funktionsbrevlådor,  gemensamma  
kännedom   föranlett  någon  åtgärd  och  att  de  även  i  brevlådor  eller  inkorgar:  

övrigt  har  liten  betydelse  för    Gallras  av  administratör,  registrator  
verksamheten.  eller  annan  ansvarig.  
  Vissa  cirkulär,  inbjudningar,  Enskilda  anställdas  brevlådor  eller  

nyhetsbrev,  PM,  mötes- inkorgar:  anteckningar  och  liknande.  
  Var  och  en  ansvarar  för  att  gallra.  

Inkomna  handlingar  som  inte  Vid  inaktualitet  Avsändaren  ska,  inom  ramen  för  den  Funktionsbrevlådor,  gemensamma  
berör  myndighetens  allmänna  serviceskyldigheten  enligt  6 brevlådor  eller  inkorgar:  
verksamhetsområde,  eller  som  och  20  §§  förvaltningslagen  (2017:900),    Gallras  av  administratör,  registrator  
är  meningslösa  eller  om  möjligt  ges  sådan  hjälp  att  han  eller  eller  annan  ansvarig.  
obegripliga  och  eventuella svar  hon  kan  ta  till  vara  sina  intressen.  
på  dessa  Enskilda  anställdas  brevlådor  eller  

inkorgar:  
Var  och  en  ansvarar  för  att  gallra.  
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Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  och  exempel  Vem  gallrar?  

Kopior  och  dubbletter  som  inte  Vid  inaktualitet    Kopior  på nämndprotokoll.  Den  som  har  skapat,  distribuerat,  
har  någon  funktion  då  det  finns     Exemplar  av  tryckta  publicerat  eller  förvarar  kopian.  
arkivexemplar  hos  myndigheten   verksamhetsberättelser.  
med  samma  innehåll    Elektroniska  kopior  som  delas  på  

intranät,  projektarbetsplatser  och  
likande.  

Handlingar  i icke-autentiserad  form  Vid  inaktualitet  Exempelvis  ej  undertecknad  handling Den  som  hanterar  den  aktuella  
och  som  har  ersatts  av  senare  som  ersatts  av  undertecknat  exemplar  i  handlingen.  
inkomna  autentiserade  handlingar  de  fall  sådana  formkrav  finns.   
 

Handlingar  som  endast  Vid  inaktualitet    Kopia  av  en skrivelse  som  skickats  Den  som  skickar  kopian.  
framställts  för  överföring,   till  den  som  begärt  kopian.  
utlämnande,  eller  spridning  av  
handlingar  

Inkomna  filer  som  inte  kan  Omgående  Avsändaren  ska  om  möjligt  upplysas  Den  som  tagit  emot  filen.  
öppnas  om  detta  och  uppmanas  att  skicka  filen  

i ett  standardformat.  

Felaktiga  uppgifter  i register  Efter  rättning   Den  som  rättar.  
vilka  tillkommit  genom  skrivfel,  
räknefel  eller  motsvarande  

Register,  liggare,  listor  och Vid  inaktualitet  Förutsatt  att  de  saknar  betydelse när  det  Den  som  ansvarar  för  registret,  
andra tillfälliga förteckningar  gäller att  dokumentera myndighetens liggaren,  listan eller  den  tillfälliga  
som har  tillkommit  för  att  verksamhet,  att  förstå ett  ärendes  förteckningen.  
underlätta  myndighetens  beredning  och  beslut,  att  återsöka     
arbete  handlingar eller  att  upprätta  samband   

inom  arkivet.  
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Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  och  exempel  Vem  gallrar?  

Användarinstruktioner  Vid  inaktualitet  När  den  ersätts av  en  ny  eller  inte  längre Tjänsteförvaltaren.  
 behövs  för  användning eller  drift  av  IT-
 systemet.  

 
Avser  instruktioner,  manualer,  mallar  och  
rutinbeskrivningar  riktade  till  användare.   
 

Fotografier,  ljud- och  Vid  inaktualitet  Under  förutsättning att  de inte  har  Den  som  hanterar  fotografiet  eller  
bildupptagningar  betydelse  för  att  dokumentera  upptagningen.  
 verksamheten  eller  tillför  ett  ärende  

sakuppgift.  

Presentationer  och  bildspel  Vid  inaktualitet  Under  förutsättning att  de inte  har  Den  som  hanterar  presentationen 
 betydelse  för  att  dokumentera  eller  bildspelet.  

verksamheten  eller  tillför  ett  ärende  
sakuppgift.  
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Posthantering   

Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  Vem  gallrar?  

Handlingar  som  endast  tillkommit  Vid inaktualitet  Under  förutsättning  att  de  inte  längre  Den  som  ansvarar  för  den enskilda  
för  kontroll  av  postbefordran  behövs  som  bevis  för  att  en  försändelsen  eller  posthanteringen  i  

försändelse  har  inkommit  till  eller  verksamheten.   
utgått  från  myndigheten  och  att  de 
inte  påförts  anteckning som  tillfört  
betydande  sakuppgift  
  Inlämningskvitton  
  Kvittensböcker  för  avgående  post  

eller  listor/motsvarande  
  Elektroniska  register  eller  

dokument  med  samma  funktion  
  Mottagnings- och  

delgivningsbevis.  
Fullmakter  för  postöppning  Vid  inaktualitet   Den  som  innehar  fullmakten.  

Postlistor  Vid  inaktualitet   Den  som  administrerar  postlistan.  
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E-posthantering  

Se även  kapitlet  Allmänt  förekommande handlingar.   

Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  Vem  gallrar?  

Skräppost  eller  meddelanden  som  Omedelbart   Skräpposthanteringssystemet  eller  
innehåller  virus  användaren.  

Ska  också  meddelas  Dataservice.  Se  
intranätet  för  vidare  instruktioner.   

E-postlistor  Vid  inaktualitet  Den  lista  som  användaren  Användaren.  
hanterar  i sin  in- och  utkorg.   
Uppgifter  tas  bort  i samband  med   
gallring  och  rensning  av  e-post.   

 
 

7 



 

  

 

  

Telefoner och surfplattor  

Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  och  exempel  Vem  gallrar?  

Listor  över  inkomna  eller  Vid  inaktualitet  Samtalslistor  i  mobiltelefon  och  Varje  anställd  ansvarig  för  att  
utgående  samtal   motsvarande.  hantera  sina  listor.  

Handlingar  som  inkommit  till  Vid  inaktualitet  Under förutsättning  att  de inte Användaren.  
myndigheten  i  form  av   tillför  ett  ärende  sakuppgift  eller  
ljudmeddelande  i  röstbrevlåda,  behövs för  att  dokumentera 
telefonsvarare  eller  motsvarande   verksamheten.  Då  ska 

tjänsteanteckning  göras och  
tillföras övriga  handlingar  i  
ärendet  eller dokumentationen.  
 
  SMS el ler  andra  meddelanden  i  Vid  inaktualitet  Under förutsättning  att  de inte Användaren.  

text  eller  bild  inklusive   tillför  ett  ärende  sakuppgift  eller  
eventuella  bilagor  (bilder,  behövs för  att  dokumentera 
skärmdumpar  etc)  verksamheten.  Då  ska 

tjänsteanteckning  göras och  
tillföras övriga  handlingar  i  
ärendet  eller dokumentationen.  
 

Historik  och  elektroniska  spår  som  Vid  inaktualitet   Användaren.  
lagras  då  olika  program  (appar)    
används  på telefon  eller  surfplatta  
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor  

Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  Vem  gallrar?  

Konversationshistorik   Vid  inaktualitet  Under förutsättning  att  de inte Användaren.  
 tillför  ett  ärende  sakuppgift  eller  

behövs för  att  dokumentera 
verksamheten.  Då  ska 
tjänsteanteckning  göras och  
tillföras övriga  handlingar  i  
ärendet  eller dokumentationen.  
 
Snabbmeddelanden  via  till  
exempel  Skype,  Lync,  MSN,  
Adobe  Connect  och  likande.  
 

Kontaktlistor  Vid  inaktualitet  När  kontaktuppgifterna  inte  Användaren.  
 behövs  längre.  

 
Uppgifter  om  kontakter  som  
hanteras  när  funktioner  för  
snabbmeddelanden,  webbmöten  
med  mera  används.  
 
 
 

Kontaktuppgifter  och  Vid  inaktualitet  Profiluppgifter  på projekt- Användaren.  
profilinformation    arbetsplats,  nätverk  eller  forum.  

Meddelanden,  inlägg  och  Vid  inaktualitet  Meddelanden  och  inlägg  på   
liknande  samarbetsytor  som  Teams  eller  

liknande.  
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Spår av internet- och datoranvändning  

Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  Vem  gallrar?  

Elektroniska  spår  som  visar  vilka  Vid  inaktualitet  Webbhistorik:  Tidigare  Datoranvändaren.  
webbsidor  som  har  besökts   besökta  webbplatser.   

Kopior  av  webbsidor  som  lagras  i  Vid  inaktualitet  Temporary  Internet  Files.  Datoranvändaren.  
syfte  att  åstadkomma  snabbare    
åtkomst  

Lösenord  Vid  inaktualitet  Filer  som  webbplatser  sparar  Datoranvändaren.  
 lokalt  på  datorn  för  att  spara  

personliga  inställningar.  

Formulärdata  Vid  inaktualitet  Filer  som  webbplatser  sparar  Datoranvändaren.  
 lokalt  på  datorn  för  att  spara  

personliga  inställningar.  

Cookies  Vid  inaktualitet   Filer  som  webbplatser  sparar  Datoranvändaren.  
 lokalt  på  datorn  för  att  spara   

personliga  inställningar.  

Tillfälliga elektroniska  spår  som  Vid  inaktualitet  Sessionskakor  (Session  Cookie).  Sker  med  automatik.  
sparas  för  att  underlätta    
internetanvändning  eller  När  applikationen,  webbsidan  eller  
kommunikation  webbläsaren  stängs  ner.  

Spår  efter  användning  i  olika  typer  Vid  inaktualitet  Exempel:  thumbs.db.  Datoranvändaren.  
av  systemfiler   

Temporära  filer   Vid  inaktualitet   Datoranvändaren.  
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Skrivare   

Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  och  exempel  Vem  gallrar?  

Temporära  filer  Vid  inaktualitet   Den  som  administrerar  skrivaren  och  
hanterar  inställningar.  

Loggar  Vid  inaktualitet   Den  som  administrerar  skrivaren  och  
 hanterar  inställningar.  
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Sociala medier  

Handlingstyp  Gallring  Kommentarer  och  exempel  Vem  gallrar?  

Kommentarer  och  inlägg,  som  inte  rör  Vid  inaktualitet   Personer  som  administrerar  det  
verksamheten,  på  sociala medier  aktuella  kontot.  

Kommentarer  eller  meddelanden  av  Vid  inaktualitet   Personer  som  administrerar  det  
stötande  eller  kränkande  karaktär   aktuella  kontot.   
som  inkommer  via  sociala medier  

Direktmeddelanden  Vid  inakutalitet  Under förutsättning  att  de inte Personer  som  administerar  det  
tillför  ett  ärende  sakuppgift  eller  aktuella  kontot.  
behövs för  att  dokumentera 
verksamheten.  Då  ska 
tjänsteanteckning  göras och  
tillföras övriga  handlingar  i  
ärendet  eller dokumentationen.  
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Diarienr Anläggning/Fastighet ÄrendeRubrik BeslutsDatum Delegationsnr 
2020-113 Klagomål miljöskydd - Klagomål på bristfällig sophantering på Kv  2020-05-04 2020-230
2019-3170 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 2020-05-04 2020-231 
2020-161 Klagomål hälsoskydd - Klagomål på fimpar 2020-05-05 2020-232 

Rapport om undersökning av förorening - Förorenade Områden,  
Information Om Upplag Av Kreosotinpregnerade Ledningsstolpar På 

2019-3766 Fastigheten Bäckabo 1:25 2020-05-05 2020-233 
2020-1548 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-05 2020-234 
2020-1549 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-05 2020-235
2019-3648 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Ventilation 2020-05-05 2020-236 
2020-1569 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-05 2020-237 
2020-1567 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-05 2020-238 
2020-310 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-05 2020-239 
2019-3648 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Ventilation 2020-05-05 2020-240
2020-1570 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-06 2020-241 
2020-766 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-06 2020-242 
2020-1631 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-06 2020-243 
2020-1530 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-06 2020-244 
2020-1210 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-06 2020-245
2020-1516 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-06 2020-246 

, 
2020-261 Registrering av livsmedelsanläggning 2020-05-06 2020-247 
2020-1575 Remiss alkoholservering - Ansöker om utökat serveringstillstånd.  2020-05-07 2020-248 
2020-877 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-07 2020-249 
2020-639 Administrativt ärende - TESTÄRENDE  2020-05-08 2020-250

 
2020-922 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-08 2020-251 
2020-639 Administrativt ärende - TESTÄRENDE  2020-05-08 2020-252 
2020-1603 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-11 2020-253 
2020-1651 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-11 2020-254 
2020-1410 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-05-11 2020-255



 
2020-1686 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-05-11 2020-256 
2020-1213 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-05-11 2020-257 
2020-1286 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - ansökan WC 2020-05-11 2020-258 

 
2020-337 Registrering av livsmedelsanläggning 2020-05-11 2020-259 
2020-1694 ,  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-12 2020-260

,  
2020-1682 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-12 2020-261 
2020-1273 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-05-12 2020-262 
2020-1601 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-12 2020-263 
2020-316 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-12 2020-264 
2020-1409 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-12 2020-265
2020-1719 Anmälan av skrotning av cistern 2020-05-13 2020-266 
2020-1411 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-13 2020-267 
2020-1378 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-14 2020-268 
2020-891 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - ansökan WC 2020-05-14 2020-269 
2020-1708 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-15 2020-270
2020-1712 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-15 2020-271 
2020-1411 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-15 2020-272 
2020-1767 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-05-18 2020-273 
2020-1571 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-18 2020-274 

Anmälan om ändring av lokaler - Ändring av lokal för Sven  
2020-1434 Eriksonsgymnasiet 2020-05-18 2020-275
2020-1750 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-20 2020-276 
2020-1515 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-20 2020-277 
2020-1515 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-20 2020-278 

,  
2020-591 Ansökan om dispens - Extra/förlängda körtider 2020 2020-05-20 2020-279 
2020-399 Registrering av livsmedelsanläggning - Matmäklare 2020-05-22 2020-280

,  
2020-1560 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-22 2020-281 



2020-1491 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-22 2020-282 
2020-1673 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-05-22 2020-283 
2020-1402 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-22 2020-284 
2020-1323 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-22 2020-285 
2020-993 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-05-22 2020-286 

Anmälan om ändring av lokaler - Ändring av lokal för Sven  
2020-1434 Eriksonsgymnasiet 2020-05-22 2020-287 
2020-1807 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-05-25 2020-288 
2020-1499 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-25 2020-289 
2020-1135 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-26 2020-290 

Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn,  
2018-3022 Provtagningsplan 2020-05-26 2020-291 
2020-1589 Händelsestyrd tillsyn - om anläggning 2020-05-27 2020-293 
2020-1814 Remiss alkoholservering 2020-05-27 2020-294 
2020-1815 Remiss alkoholservering 2020-05-27 2020-295 
2020-1808 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-27 2020-296 

 
2020-148 Sanktionsavgift livsmedel 2020-05-28 2020-297 
2020-1817 Klagomål - Nedskräpning 2020-05-28 2020-298 
2020-1664 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-05-28 2020-299 

 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2020-659 Ägarbyte 2020-03-30 2020-05-28 2020-300 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2020-05-05 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2020-00158 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2020-05-08 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00050 
Ändrat tillstånd, delvis bifall 2020-05-20 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00165 
Ändrat tillstånd, bifall 2020-05-28 Ändrat tillstånd 34-2020-00148 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-05-07 01-2019-00077 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-05-08 01-2019-00146 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-05-08 01-2019-00095 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-05-26 01-2019-00139 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 



 
 

-----------------------------------------------------------------------------

Från: Johanna Johansson 
Till: Miljö- och konsumentnämnden 
Kopia: Caroline Stenvall 
Ärende: För kännedom: Borås på plats 22 av 40 i Kommunvelometern - arbete med cykelfrågor 
Datum: den 2 juni 2020 11:07:48 

Resultatet i sin helhet här: 
https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/05/boras-stad-kommunrapport-
kommunvelometern-2020.pdf 
https://cykelframjandet.se/kommunvelometern/ 
 
Borås ligger på plats 22 av 40 kommuner totalt men plats 12 av 14 större kommuner. 
Åtgärder där Borås kan förbättra sig ytterligare jämfört med andra ”större kommuner” är 
exempelvis investering i infrastruktur och informations och kommunikationsinsatser.  
 
Även om nämnden inte ansvarar direkt för cykelfrågor knyter det an till många av våra frågor 
som ex. Energi- och klimatstrategi, koldioxidbudget, miljömål, fysisk planering. 
Med vänliga hälsningar 
Johanna Johansson 
Miljöutredare 

Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljöstrategiska avd. 
Besöksadress: Fullmäktigehuset, Stora Brogatan 45, 1 tr 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 31 47 
Webbplats: boras.se 

Borås är en Fairtrade City 
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande 

mailto:johanna.johansson@boras.se
mailto:mknamnd@boras.se
mailto:caroline.stenvall@boras.se
https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/05/boras-stad-kommunrapport-kommunvelometern-2020.pdf
https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/05/boras-stad-kommunrapport-kommunvelometern-2020.pdf
https://cykelframjandet.se/kommunvelometern/
https://boras.se


 

 

 
 

 
 

Från: Borås Stad 
Till: Ulf Olsson; Miljöförvaltningen; Miljö- och konsumentnämnden
Ärende: VB: Civilminister Lena Micko inbjuder till möte 200612 kl. 10.00-11.30 om konsumentstödet. Mötet hålls 

digitalt via Skype. 
den 27 maj 2020 06:48:36 Datum: 

Bilagor: image003.png 
Inbjudan till Skype-möte den 12 juni 2020 om konsumentstödet.pdf 

Inkommit till kommunens epostbrevlåda 

Från: Anneli Johansson <anneli.johansson@regeringskansliet.se> För FI OFA KO 
Skickat: den 26 maj 2020 15:59 
Till: Annika Wilow Sundh, Jönköping <annika.wilow-sundh@jonkoping.se>; Borås Stad 
<boras.stad@boras.se>; Civilutskottets vice ordförande <larry.soder@riksdagen.se>; Emma Hult 
<emma.hult@riksdagen.se>; Eskiltsuna kommun <eskilstuna.kommun@eskilstuna.se>; Faluns 
kommun <kontaktcenter@falun.se>; Finsam <finsam@forsakringskassan.se>; Funktionsrätt 
Sverige <info@funktionsratt.se>; Gävle kommun Konsument Gästrikland 
<gavle.kommun@gavle.se>; Göteborgs kommun 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; Hyresgästföreningen 
<forbundsordforande@hyresgastforeningen.se>; Härryda kommun <kommun@harryda.se>; 
Jönköpings kommun <kommunstyrelse@jonkoping.se>; Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
<kicki.westerstahl@konsumenternas.se>; Konsumenternas Energimarknadsbyrå nr 1 
<anna.carlen@energimarknadsbyran.se>; Konsumenternas försäkringsbyrå nr 1 <anna-
karin.baltzari-danfors@konsumenternas.se>; Konsumentverket Cathrin Lundqvist 
<cathrin.lundqvist@konsumentverket.se>; Konsumentverket Cecilia Tisell 
<cecilia.tisell@konsumentverket.se>; Konsumentverket Johan Seger 
<johan.seger@konsumentverket.se>; Konsumentverket Marija Borenius 
<marija.borenius@konsumentverket.se>; Konsumentverket Mia Ohlsson 
<mia.ohlsson@konsumentverket.se>; Konsumentvägledarnas förening 
<christine.fransholm@eskilstuna.se>; Kristianstads kommun <kommun@kristianstad.se>; LO 
<anna.fogelberg@lo.se>; Malmö kommun <kommunstyrelsen@malmo.se>; Nacka kommun 
<registrator@nacka.se>; Norrköpings kommun <norrkoping.kommun@norrkoping.se>; PRO 
<johanna.hallen@pro.se>; Rinkeby-Kista kommun <rinkeby-kista@stockholm.se>; Ronneby 
kommun <stadshuset@ronneby.se>; Skellefteå kommun <kundtjanst@skelleftea.se>; SKR 
<info@skr.se>; SPF Seniorerna <info@spfseniorerna.se>; info <info@svenskakyrkan.se>; 
Sveriges Konsumenter <info@sverigeskonsumenter.se>; Sveriges Stadsmissioner 
<info@sverigesstadsmissioner.se>; Södertälje kommun <sodertalje.kommun@sodertalje.se>; 
Telekområdgivarna nr 1 <mattias.grafstrom@telekomradgivarna.se>; Uppsala kommun 
<uppsala.kommun@uppsala.se>; Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal 
tjänst (BUS-föreningen) <asa@busforeningen.se> 
Ämne: Civilminister Lena Micko inbjuder till möte 200612 kl. 10.00-11.30 om konsumentstödet. 
Mötet hålls digitalt via Skype. 

Hej! 

Denna mejl är ställd till 
kommunstyrelsens ordförande och ordförande/chefer för berörda organisationer. 

Vänligen se bifogade inbjudan från civilminister Lena Micko 
till möte fredagen den 12 juni 2020 kl. 10.00-11.30 om konsumentstödet. 

mailto:boras.stad@boras.se
mailto:Ulf.Olsson@boras.se
mailto:Miljoforvaltningen@boras.se
mailto:mknamnd@boras.se
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Mötet hålls digitalt via Skype. 

Anmälan ska ske till Anneli Johansson, 
till mejladressen: fi.ofa.ko@regeringskansliet.se 
eller 
per telefon: 08 - 405 25 23, 
senast fredagen den 5 juni 2020. 

Varmt välkomna till detta möte! 

Med vänliga hälsningar 

Anneli Johansson 
Enhetsassistent/Kanslisekreterare 
Finansdepartementet 
Avdelningen för offentlig förvaltning 
Konsumentenheten 
103 33 Stockholm 
Tel. 08 - 405 25 23 
Mobil 070 - 297 53 09 

mailto:fi.ofa.ko@regeringskansliet.se


 

Bjuder in till en digitalkonferens för 

att presentera sitt arbete.  

När? 3 Juli kl: 09.00-11.00  

Vart? Teams.  

Anmäl  dig  här.  

Sista anmälningsdag: 24/6.  

Varmt välkommen!  

Maja Karlsson,  Ungdomsstrateg.  

maja.karlsson@boras.se/ 0768-88  82 02  

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=92d8db6b2664
mailto:maja.karlsson@boras.se
https://09.00-11.00
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Anette Bergqvist 

Från: Miljöförvaltningen 
Skickat: den 4 juni 2020 14:01 
Till: Agneta Demker; Agneta Sander; Ahmad Hallak Hanash; Alexander Thorén; Alice 

Wetterholm; Andreas Zalewski; Anette Bergqvist; Anna Karlsson; Anna Karlsson; 
Anna Ljunggren; Anna Löwdahl; Anna Strömvall; Anneli Nilsson; Annelie Gustafsson; 
Annelie Johansson; Anthoula Papakosta; Björn Florén; Carin Christensen Schlosser; 
Caroline Stenvall; Charlott Rånge; Charlotta Movitz Dahlgren; Christina Källberg; 
David von Sydow; Elin Johnsson; Emilia Olofsson; Eva Forsgren; Eva Gustafsson; 
Evelina Öhman; Frida Winbom; Hans-Erik Linnros; Henrik Nygren; Ilse Postma; Ina 
Ekström; Ingrid Edvinsson; Jennie Schürer von Waldheim; Johan Linderstad; Johanna 
Bäckström; Johanna Johansson; Johannes Stolt; John Hamnelid; Josefin Wilén; Karin 
Görjevik; Karolina Karjatkar Öberg; Katarina Andrén; Katarina Eriksson; Kristin 
Adolfsson; Kristina Dahlbäck; Kristina Reinholdsson; Laila Bador; Lena Jonsson; Linda 
Gustafsson; Linda Karlsson; Linnea Åsedahl; Lisa Nilsson; Louisa Borthwick; Maria 
Borén; Maria Pouliopoulos; Maria Steinmetz; Marianne Klasson; Marléne Lakhall; 
Marlene Tenbrink; Matilda Chocron; Meryl Hammar; Mikael Lund; Mikaela Lilleste; 
Mirelle Kervatin; Mirjam Keskifrantti; Nicklas Selin; Niclas Björkström; Peter 
Engström; Petra Lennartsson; Pia Aspegren; Roger Johansson; Sanna Olsson; Sevil 
Selimov; Sofia Lindberg; Sofia Persson; Sofia Törnqvist; Thomas Widholm; Vaida 
Petrosiute; Zygmunt Cieslak 

Ämne: VB: Välkomna: Unga kommunutvecklare 2020 presenterar sitt arbete 
Bifogade filer: UKU 2020 Digital konferens.pdf 

Från: Maja Karlsson <maja.karlsson@boras.se> 
Skickat: den 4 juni 2020 13:46 
Ämne: Välkomna: Unga kommunutvecklare 2020 presenterar sitt arbete 

Välkommen:  Unga  kommunutvecklare  2020  presenterar  sitt  arbete  
 
I  sommar  arbetar  47  ungdomar  som  unga  kommunutvecklare  med  att  utveckla  kommunen  utifrån  14  olika  
uppdrag.  Unga  kommunutvecklare  är  ett  feriearbete  och  en  metod  för  att  öka  ungas  inflytande.  
Uppdragen  och  arbetsuppgifterna  varierar  från  år  till  år.  I  år  står  8  förvaltningar  för  de  olika  uppdragen  och  
uppdragen  handlar  bland  annat  om  klimatet,  stadens  föreningsliv,  Barnkonventionen,  400  anledningar  till  
att  vara  lärare  och  cool  teknik  för  äldre.  
 
Med  anledning  av  den  rådande  situationen  blir  årets  presentationer  via  Teams.  En  inbjudan  med  
anmälningslänk  finns  i  bifogad  fil.  
 
När?  3  Juli  kl:  09.00-11.00  
Vart?  Teams.   
Anmälningslänk  finns  i  bifogat.  Sista  anmälningsdag  24/6.   

Varmt välkommen, 

Maja Karlsson 
Ungdomsstrateg 

Borås Stad - Stadsledningskansliet - Kvalitet och utveckling 
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https://09.00-11.00
mailto:maja.karlsson@boras.se


      
 

    
  

  
 

               
     

 

Kungsgatan 55 - 501 80 Borås 
033-358202 
0768-88 82 02 
boras.se 
facebook.com/borasstad 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
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   2020 – 06 - 03  

Per Månsson, ledamot av  Luft i Västs styrelse.        

Johan  Linderstad, miljökommunikatör på Miljöförvaltningen   

 

 

 

Kommunstyrelsen Borås   

 

 

Information om luftkvalitetsvärden för Borås efter  2019 års Luftmätningar.  

 

Borås  ingår som en  kommun  av 38 kommuner tillsammans med 25  företag  i  luftvårdsförbundet  ”Luft  
i väst” som svarar för kartläggning samt samordningen av de undersökningar som skall göras för att  
kontrollera att  miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet  uppfylls i västra Sverige. Mätningarna har 
genomförts sedan  2002  och kommer att genomföras  de närmaste åren i  enlighet med förbundets  
kontrollstrategi med mätprogram.  

 

Sammanfattning  

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet  (NFS 2016:9) är det definierat vilka 
krav som ställs i samverkansområden som vårt  Luft i Väst.   

Man har vid mätningarna ett Nedre utvärderingströskel (NUT), ett Övre Utvärderingströskel (ÖUT)  
samt Miljökvalitetsnormen  (MKN)  som är de  värdetrösklar man använder sig av vid inhämtandet och  
bearbetningen av luftvärdena.   

Vid de kontinuerliga mätningar av partikelhalter (PM10)  och kvävedioxider som genomförs på 
Kungsgatan vid Stadshuset, så framgår det vid  2019 års rapport  att  Borås överskrider vissa fastställda 
gränser. Överskridandet av vissa gränsvärden  innebär att man måste  fortsätta med  kontinuerliga 
mätningar av luftkvalitén i Borås,  krav som redan nu uppfylls. Borås är långt ifrån  att nå miljömålen  
gällande luftkvalitén,  men  även långt ifrån att överskrida miljökvalitetsnormen  som är en  form av  
minsta krav som skall uppfyllas. Skulle  miljökvalitetsnormen (MKN)  överskridas skulle  man sannolikt  
behöva göra ingrepp i stads- och trafikplaneringen.  

 Om man skulle  se  luftvärdena  som  ett stoppljus, så är det  optimala att  vara på grönt ljus, dvs  
miljömålen uppfylls. Att överskrida nedre  och  övre utvärderingsgränsen är som  att ligga på gult ljus  
(lite där Borås befinner sig  nu). Nära eller överskridande av  MKN är som att hamna på rött ljus,  vilket  
är ett allvarligt tecken på dålig luftkvalité  och tydligare åtgärder måste genomföras för att förbättra 
luftsituationen  

 

 

 

 



 

Mätresultat för 2019.  

För Borås har luftkvaliteten mätts under 2019 för partiklar PM  10 och PM  2,5 (partikelstorlek  µm 10  
resp. µm  2,5/  m3) i gaturummet  (Kungsgatan utanför Borås Stadshus) samt NO2 (Kvävedioxid) på  
samma ställe.  Mätningar av dessa gjordes även tidigare år och i år har även  metallerna arsenik (As),  
bly (Pb), kadmium (Cd)och  nickel (Ni)  samt polyaromatiska kolvärden  8PAH, inklusive benso(a)pyren,  
för vilken en miljökvalitetsnorm finns) utförts  som  ett månadsmedelvärde på PM 10filtren från  
partikelprovtagningen under 2019. Resultatet av  mätningarna 2019 för PM 10 har givit att Borås  
överskridit den nedre utvärderingströskeln (NUT)  med 51 dagar och  maxgränsen  är 35 dagar.  Detta  
skedde  även 2018 då med 60 dygn  samt  även tidigare2017,  2014 och 2009 med36,  44 resp.  42 dygn.  
ÖUT har ej  överskridits under 2019 för PM10.   

Gällande PM  2,5 har inget  överskridande  skett under 2019 i Borås.  
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Dygnsmedelvärden  av PM10  (µg/m3) i Borås  under  2018 och 2019 jämfört  med MKN, ÖUT och NUT  
för PM10  som dygnsmedelvärde.                

 

Ovan illustreras de dygnsvisa partikelhalterna under 2018  och 2019 i Borås. Haltnivån var generellt  
högre  januari 2019  jämfört med  under 2018.  Under mars  - maj 2018 var halterna förhöjda jämfört  
med  2019,  men det bör påpekas att instrumentet  var på årlig service under tre veckor i mars  2019.  
Den tidiga och  varma, nederbördsfattiga sommaren är den troliga orsaken  till de  högre halterna 
under våren  2018. Under sommarperioden juni  –  september  var  halterna  under 2018 och 2019  
relativt lika, vilket  kopplar till att  mängden nederbörd  var likvärdig under denna period de båda åren i  
Borås, totalt 349 mm 2018 och 351 mm  2019.   
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Dygnsmedelvärden av  NO2  (µg/m3) i Borås gaturum under 2019 och 2018 jämfört med miljökvalitetsnormen och  
utvärderingströsklarna för dygnsmedelvärde.  

 

Årsmedelvärdet av NO2 vid Kungsgatan i Borås,  25 µg/m3, låg strax under NUT för årsmedelvärde  
(26 µg/m3) under 2019. Den övre utvärderingströskeln (ÖUT) (48  µg/m3) för dygnsmedelvärde  
överskreds under 19 dygn jämfört  med  tillåtna sju dygn och ÖUT för NO2  överträddes därmed i Borås  
gaturum. Även ÖUT som timmedelvärde  överträddes, genom  312 timmars  överskridande av 72  
µg/m3 jämfört  med godkända 175 timmar.  

Årsmedelvärden av  metaller och benso(a)pyren (B(a)P) i Borås gaturum uppvisade halter långt under  
miljökvalitetsnormen (MKN) och dess utvärderingströsklar. Årsmedelvärdet för B(a)P låg strax under 
miljömålet.  
 

Slutsatser för 2019:s  mätningar.  
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Antal dygns överskridande av nedre utvärderingströskeln (NUT) för dygnsmedelvärden av PM10 i Borås gaturum  
(Kungsgatan) under åren 2012  –  2019.  

 



Generellt kan sägas att  mätningarna i Borås  visar att  värdena ligger under miljökvalitetsnormerna.  
Faktorer som något mindre nederbörd de senaste  åren samt ökad andel  tung trafik på Kungsgatan  
(ökat  med  10  % de senaste  två åren) kan dock ha bidragit till att Borås kommit närmare gränsen för 
miljökvalitetsnormerna.  

En fortsatt utveckling i samma riktning kan betyda att  Borås  snart  måste  vidta åtgärder för att  
förbättra luftkvalitén.   

 

Samtliga diagram tagna från Svenska Miljöinstitutets skrivelse  ”Mätningar av luftföroreningar I Västra  
Götalands län 2019, Nr U 6282,  Maj  2020.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Inbjudan till  

Sveriges miljökommuners Höstkonferens i Stockholm 14  –  15 oktober  2020  

Konferensens tema är ”Kommunernas roll i klimatomställningen”  och kommer bland annat att  
handla om hur kommunerna kan bidra till att Sverige  når de nationella målen för  

klimatomställningen och vad som är på gång inom tillsynen.  

 
Sveriges miljökommuner vill med vårmötet stimulera till strategiska diskussioner  och 

erfarenhetsutbyte. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i 

kommunerna.  
 
 

Datum: 14 –  15  oktober  2020  

Plats:  Stockholm Elite Carolina Tower, Eugeniavägen 6, Stockholm  

Kostnad:  3 500 kr sek  exklusive moms, (Gäller medlemmar i Sveriges miljökommuner, 

övriga priser se anmälan)  
 

Anmälan:  länk till anmälningssidan  

 

 

Varmt välkomna till höstmötet!  
 

 
Johan Büser  
Ordförande  
Sveriges miljökommuner  

 

  www.sverigesmiljokommuner.se  
(Tidigare FAH  - Kommunerna och Miljön)  



 

 
 

Höstmöte  i Stockholm  14-15 oktober  2020  

Tema Kommunernas  roll i  klimatomställningen  

Dag  1  Onsdagen den 14  oktober  
 
08.30-10.15  Studiebesök  
 
 Vi besöker den närliggande havsviken  Brunnsviken.  Representanter från  

Miljöförvaltningen i Stockholms Stad  berättar om  kommunens arbete  för  bättre  
vattenkvalitet i viken.  Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken, fällning av fosforrikt  
bottensediment, tillsyn  av  båtklubbsverksamhet  och utredning av läckage av  
miljögifter  från en båtuppläggningsplats  

 
Program  
 
10.00-10.30  Registrering,  kaffe  och  mingel  
 
10.30-10.45  Inledning   
 
 Johan Büser, Ordförande i Sveriges miljökommuner.  
 
10.45-11.30  Kommunernas roll i ett fossilfritt Sverige  
 
 Peter Söderberg, Kommunikationsansvarig Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige  

 
11-30-12.15  Viable Cities som innovationsprogram för svenska klimatkommuner  

 
 Allan Larsson, Ordförande i Viable Cities, Vice ordförande i EU Mission Board  on  

climate neutral cities  

 
12.15-13.15  Lunch  
 
13.15-14.00  Sveriges  väg  mot netto noll utsläpp  –  vilken roll spelar Bio-CCS?  
 
 Fabian Levihn, Forsknings- och utvecklingschef Stockholm Exergi  
 
14.00-14.45  Kommunernas roll i  klimatomställningen  
 
 Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman  

 
14.45-15.15  Kaffe och mingel  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://14.45-15.15
https://14.00-14.45
https://13.15-14.00
https://12.15-13.15
https://11-30-12.15
https://10.45-11.30
https://10.30-10.45
https://10.00-10.30
https://08.30-10.15


 

 
15.15-16.15  Tillsyn av energihushållning  –  hantera klimatfrågan  inom miljötillsynen  
 
 Martina Berg, Samordnare tillsynsvägledning Energimyndigheten och Malin Karlsson, 

Projektledare Länsstyrelsen Västra Götaland berättar  om tillsynsvägledning  och 
redogör för Incitamentsprojektet som finansierats av Europeiska regionala  
utvecklingsfonden.  Projektet har drivits av Energimyndigheten och landets 
länsstyrelser och har bland  annat tagit fram  stödmaterial som kan användas inom  
energitillsyn.  

 
16.15-16.45  Årsmötesförhandlingar  

 
16.45  Avslutning för dagen  
 
19.00  Middag på restaurang Stallmästaregården  

 
Dag  2  Torsdagen  den 15  oktober  
 
08.30-09.00  Aktuellt från  Sveriges Kommuner och Regioner  
 
 Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKR  
 
09.00-09.45  Naturvårdsverkets  strategiska arbete inom tillsynsområdet  
 
 Jenny Jonsson, Handläggare strategiska  tillsynsfrågor Naturvårdsverket.  

 
09.45-10.15  Kaffe och mingel  
 
10.15-11.00  Miljötillsynsutredningen, vad har hänt och hur påverkas kommunernas arbete?  

 

 Marie Becker, Kansliråd  Miljödepartementet, Miljöprövningsenheten  

 
11.00-11.45  Vad säger  Klimatpolitiska  Rådets nya rapport om klimatarbetet och  

utsläppsutvecklingen  i  Sverige?  
 
 Katarina Eckerberg, professor Umeå Universitet, ledamot av Klimatpolitiska Rådet  

 
11.45-12-45  Lunch  
 
12.45-13.30  Effektivisering genom införande av digitala processer  i ärendehanteringen   
 
 Jelinka Hall, Avdelningschef och Marcus Sundmalm, Digital utvecklingsledare, 

Samhällsbyggnadskontoret Värmdö kommun  

 
13.30-14.15  Presentation  av  arbetet med nationell dricksvattensamordning  
 
 Melle Säve-Söderbergh,  Kansliet för nationella dricksvattensamordningen  och Hanna 

Dufva, områdeschef Livsmedelsverket  
14.15-14.30  Summering av dagarna  och framåtblickar  
 
 Johan Büser, ordförande i Sveriges miljökommuner.  
 
14.30  Avslutning och kaffe  

https://14.15-14.30
https://13.30-14.15
https://12.45-13.30
https://11.00-11.45
https://10.15-11.00
https://09.45-10.15
https://09.00-09.45
https://08.30-09.00
https://16.15-16.45
https://15.15-16.15
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Från: Miljöförvaltningen 
Till: Anette Bergqvist
Ärende: VB: Sveriges miljökommuner bjuder in till höstmöte i Stockholm 14-15 oktober 2020 
Datum: den 8 juni 2020 10:39:54 
Bilagor: Inbjudan Sveriges miljökommuner Höstmöte i Stockholm 14-15 oktober 2020 (7).pdf 

Med Vänlig Hälsning 

Anna Strömvall 
Receptionist 

Borås Stad - Miljöförvaltningen 
Besöksadress: Sturegatan 42 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 30 00 
Webbplats: boras.se 

Borås är en Fairtrade City 
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. 
För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 

Från: Sveriges miljökommuner <info@sverigesmiljokommuner.se> 
Skickat: den 8 juni 2020 10:37 
Till: Sveriges miljökommuner <info@sverigesmiljokommuner.se> 
Ämne: Sveriges miljökommuner bjuder in till höstmöte i Stockholm 14-15 oktober 2020 

Sveriges miljökommuner (fd FAH - Kommunerna och miljön) bjuder in till  
höstkonferens i Stockholm 14 - 15 oktober 2020.  
 
Konferensens tema är ”Kommunernas roll i klimatomställningen” och kommer bland annat 
att handla om hur kommunerna kan bidra till att Sverige når de nationella målen för 
klimatomställningen och vad som är på gång inom tillsynen. 
 
Sveriges miljökommuner vill med höstmötet stimulera till strategiska diskussioner och 
erfarenhetsutbyte. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med 
miljöfrågor i kommunerna.   
 
Inbjudan med program och anmälningslänk bifogas. 
 
Varmt välkomna! 
 
Var vänlig och vidarebefordra denna inbjudan till den nämnd i kommunen som ansvarar 
för miljö- och hälsoskyddsfrågorna. 
 
Nils Alesund 
Ansvarig för Sveriges miljökommuners kansli 

Sveriges miljökommuner 
C/O Alesund 
Flystaslingan 29
163 46 SPÅNGA 

mailto:Miljoforvaltningen@boras.se
mailto:anette.bergqvist@boras.se
https://www.boras.se/pub



 


 


 


 


 
 


 


Inbjudan till 


Sveriges miljökommuners Höstkonferens i Stockholm 14 – 15 oktober 2020 


Konferensens tema är ”Kommunernas roll i klimatomställningen” och kommer bland annat att 


handla om hur kommunerna kan bidra till att Sverige når de nationella målen för 


klimatomställningen och vad som är på gång inom tillsynen. 


 
Sveriges miljökommuner vill med vårmötet stimulera till strategiska diskussioner och 


erfarenhetsutbyte. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i 


kommunerna. 
 
 


Datum: 


Plats: 


Kostnad: 


 
Anmälan: 


14 – 15 oktober 2020 


Stockholm Elite Carolina Tower, Eugeniavägen 6, Stockholm 


3 500 kr sek exklusive moms, (Gäller medlemmar i Sveriges miljökommuner, 


övriga priser se anmälan) 


länk till anmälningssidan 


 


 


Varmt välkomna till höstmötet! 
 


 
Johan Büser 
Ordförande 
Sveriges miljökommuner 


 


  www.sverigesmiljokommuner.se 
(Tidigare FAH - Kommunerna och Miljön) 







 


 
 


Höstmöte i Stockholm 14-15 oktober 2020 


Tema Kommunernas roll i klimatomställningen  


Dag 1 Onsdagen den 14 oktober 
 
08.30-10.15 Studiebesök 
 
 Vi besöker den närliggande havsviken Brunnsviken. Representanter från 


Miljöförvaltningen i Stockholms Stad berättar om kommunens arbete för bättre 
vattenkvalitet i viken. Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken, fällning av fosforrikt 
bottensediment, tillsyn av båtklubbsverksamhet och utredning av läckage av 
miljögifter från en båtuppläggningsplats 


 
Program 
 
10.00-10.30 Registrering, kaffe och mingel 
 
10.30-10.45 Inledning  
 
 Johan Büser, Ordförande i Sveriges miljökommuner. 
 
10.45-11.30 Kommunernas roll i ett fossilfritt Sverige 
 
 Peter Söderberg, Kommunikationsansvarig Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige 


 
11-30-12.15 Viable Cities som innovationsprogram för svenska klimatkommuner 


 
 Allan Larsson, Ordförande i Viable Cities, Vice ordförande i EU Mission Board on 


climate neutral cities 


 
12.15-13.15 Lunch 
 
13.15-14.00 Sveriges väg mot netto noll utsläpp – vilken roll spelar Bio-CCS? 
 
 Fabian Levihn, Forsknings- och utvecklingschef Stockholm Exergi 
 
14.00-14.45 Kommunernas roll i klimatomställningen 
 
 Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 


 
14.45-15.15 Kaffe och mingel 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
15.15-16.15 Tillsyn av energihushållning – hantera klimatfrågan inom miljötillsynen 
 
 Martina Berg, Samordnare tillsynsvägledning Energimyndigheten och Malin Karlsson, 


Projektledare Länsstyrelsen Västra Götaland berättar om tillsynsvägledning och 
redogör för Incitamentsprojektet som finansierats av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden. Projektet har drivits av Energimyndigheten och landets 
länsstyrelser och har bland annat tagit fram stödmaterial som kan användas inom 
energitillsyn. 


 
16.15-16.45 Årsmötesförhandlingar 


 
16.45 Avslutning för dagen 
 
19.00 Middag på restaurang Stallmästaregården 


 
Dag 2  Torsdagen den 15 oktober 
 
08.30-09.00 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner 
 
 Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKR 
 
09.00-09.45 Naturvårdsverkets strategiska arbete inom tillsynsområdet 
 
 Jenny Jonsson, Handläggare strategiska tillsynsfrågor Naturvårdsverket. 


 
09.45-10.15 Kaffe och mingel 
 
10.15-11.00 Miljötillsynsutredningen, vad har hänt och hur påverkas kommunernas arbete? 


 


 Marie Becker, Kansliråd Miljödepartementet, Miljöprövningsenheten 


 
11.00-11.45 Vad säger Klimatpolitiska Rådets nya rapport om klimatarbetet och 


utsläppsutvecklingen i Sverige? 
 
 Katarina Eckerberg, professor Umeå Universitet, ledamot av Klimatpolitiska Rådet 


 
11.45-12-45 Lunch 
 
12.45-13.30 Effektivisering genom införande av digitala processer i ärendehanteringen  
 
 Jelinka Hall, Avdelningschef och Marcus Sundmalm, Digital utvecklingsledare, 


Samhällsbyggnadskontoret Värmdö kommun 


 
13.30-14.15 Presentation av arbetet med nationell dricksvattensamordning 
 
 Melle Säve-Söderbergh, Kansliet för nationella dricksvattensamordningen och Hanna 


Dufva, områdeschef Livsmedelsverket 
14.15-14.30 Summering av dagarna och framåtblickar 
 
 Johan Büser, ordförande i Sveriges miljökommuner. 
 
14.30 Avslutning och kaffe 





mailto:info@sverigesmiljokommuner.se
mailto:info@sverigesmiljokommuner.se
https://boras.se


 
 
 

Tel 070-786 73 11 
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www.sverigesmiljokommuner.se 
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