
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

1 (50) 2020-04-28 
 

Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-04-28 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 28 April 2020, kl. 13:00 – 15.30, Nor
Ajour 14.20 –14.40, 14.45 – 14.50 
Omfattning §§ 87 – 111 
 
Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 

nan konferensrum våning 2 

Per Månsson (M)  1e vice ordförande 
Lena Sänd (S)  2e vice ordförande  
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD) 
 
Närvarande ersättare  
Jaana ben Maaouia (S)  Sofia Sandänger (M)    
Harry Kettil (S)   Helena Schicht (M) 
Alexander Andersson (C)  Lars Lyborg (KD)  
                                                   Lars-Erik Johansson (SD) 
  
 
Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 87- 111 Energi- och klimatstrateg 
Avdelningschef Niclas Björkström* §§ 87- 111 Peter Rydberg                  §§ 87-90 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 87- 92 Energi- och klimatsamordnare  
Avdelningschef Elin Johnsson* §§ 87- 111 Lisa Nilsson §§ 87-90 
Avdelningschef Annelie Johansson* §§ 87- 111 Energi- och klimatrådgivare  
Controller Kristina Reinholdsson §§ 87- 92 John Hamnelid §§ 87-91 
Kvalitetssamordnare Andreas Zalewski* §§ 87- 111 Energi- och klimatrådgivare 
   Hans-Erik Linnros §§ 87-91 
*Ej närvarande §§ 98-100  Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 87-111 
 
      
Justering  
Elvira Löwenadler (M) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2020-05-04 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Elvira Löwenadler 
 
 
Justering tillkännages genom anslag den 2020-05-05 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
 
1. Sammanträdets öppnande  

 
2. Närvaro  

 
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  

 
4. Initiativärenden 

 
5. Fastställande av föredragningslista 

 
6.1  Information – Klimatkompensation för tjänsteresor – årlig statistik för  
      kommunkoncernen 
6.2  Presentation av Energi- och klimatrådgivning – 2019 års resultat 
6.3  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
 
7.1  Strandskyddsdispens Aranäsholm 1:4 
7.2  Strandskyddsdispens Sävshult 2:12 
7.3  Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Osdal 2:1 
 
8.1 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.2 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.3 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.4 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 
9.1 * Ansökan om ändring i serveringstillstånd 
9.2 *Ansökan om ändring i serveringstillstånd 
9.3 * Ansökan om ändring i serveringstillstånd 
 
10.1 Remiss – översyn åtgärdsprogram luftkvalitet 
10.2 Detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44 m.fl. 
10.3 Detaljplan för Sjömarken, Sjöhagen, Backabo 2:119 m.fl. 
 
11.1 Avslutsansökan bidrag naturvårdsfond, Ljushults-Backa 1:9 
 
12.1 Klimatkompensation – ansökan om medel från fonden 
12.2 Energi- och klimatstrategi 
12.3 Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
12.5 Månadsuppföljning mars 2020 
 
13.1 Kurser och konferenser etc. 
 
14.1 Delegeringsbeslut mars 2020 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 87 
 
 
Val av justerare 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Elvira Löwenadler (M) med Per Månsson (M) som ersättare. 
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§ 88 
 
Initiativärenden 
 
 

Pågående 

019-09-24, §27
 
2 1 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 
2020-05-01. 
 

- 2020-04-28, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2020-10-01 
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§ 89    
 
Godkännande av föredragningslista 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
Med följande ändringar 
 
Utgår 
Ärende 8.2  
Ärende 8.4 
Nämnden inväntar information i ärendena vilket gör att de kommer att behandlas på 
kommande nämndmöte.         
 
Flyttas 
Ärende 8.3 tas upp som ärende 8.2 
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§ 90 
    
Information – Klimatkompensation för tjänsteresor – årlig 
statistik för kommunkoncernen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Energi- och klimat-strateg Peter Rydberg från Stadsledningskansliet  och 
Miljöförvaltningens Energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson redovisar och informerar 
om ”Klimatkompensation- utsläpp från tjänsteresor 2019 samt utveckling”, bl.a. 
*Hur fungerar systemet 
*Redovisning av utsläpp från tjänsteresor per förvaltning och bolag 
*Åtgärder under 2019 

• Utrustning resfria arbetssätt 
• Installation av laddpunkter till elfordon 
• Bikupor i djurparken 
• Miljöutbildningar 
• Miljödiplomering 
• Inköp av tjänstecyklar 
• Ecodrivingutbildning 
• Bidrag till Navet 
• … 

*Åtgärder med medel från fonden 2019: 
–  Resfria arbetssätt ca 460 tkr 

*Åtgärder med medel från fonden 2020? 
– Miljöutbildning på Navet 
– Skyfallskartering? 
– Vaccination almar? 
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§ 91 
 
Information – Presentation av Energi- och klimatrådgivning – 
2019 års resultat 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens energi- ock klimatrådgivare John Hamnelid och Hans-Erik Linnros,  
informerar nämnden om ” Energi- och klimatrådgvning – Mål och resultat 2019” 
 
2019: 
Mål - Energimyndigheten 

• 100 rådsökande 
• 10 företagsbesök 
• Deltagit på nätverksträffar anordnade av regionala utvecklings ledningen 
• 4 företagsträffar (ex. Näringsliv företags lunch) 
• Insatsprojekt Sol-el, gemensamt mål med 9 andra kommuner; 590 p  

Mål – Borås Stad 
• 135 rådgivningstillfällen 

 
Resultat 2019: 
Mål - Energimyndigheten 

• 134/100/135 Rådsökande, privatpersoner 
• 18/10 företagsbesök 
• Deltagit på nätverksträffarna 
• 3/4 företagsträffar 
• 766/590 p Insatsprojekt, Sol-el 

Antal rådgivningar 268 
 
2020, vad gör vi i år? 

• Fortsätter med de koncept vi lagt grund för under 2019. 
• Samarbete med  Energitillsyn 

Fantastisk start, vi har inte har nått full potential ännu. Pga. Covid19 
Ett extra tack till tillsyn som är fantastiska på det de gör! 

• Olje-eldnings inventering. 
Vi ser stor potential som också blivit vilande pga. Covid19.  
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

8 (50) 2020-04-28 
 
 
 
§ 92         
              
Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander redovisar tillsammans med 
avdelningscheferna Mirjam Keskifrantti, Elin Johnsson, Annelie Johansson och Niclas 
Björkström om  hur förvaltningen har påverkats av corona, både hot och möjligheter 
samt påverkan per avdelning. 
 

Övrig info - corona 
• Ingen tillsyn eller kontroll där vi riskerar att bidra till smittspridning 
• Genomför tillsyn och kontroll där vi bidrar till minskad smittspridning, även 

andra smittor eller matförgiftningar, och till skydd av hälsa. 
• Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar 
• Borås Stad tillämpar numera betalningsvillkoret 120 dagar till företags- och 

föreningskunder.  
• Uteserveringar har redan kunnat öppna efter att serveringstillstånd 

snabbehandlats. 
• Årsfakturering för livsmedelskontroll och alkoholtillsyn kommer inte att göras, 

övriga avgifter faktureras enligt gällande taxor. 
 

Personal 
• Rekrytering 

– Energi- och klimatsamordnare avslutad 
– Miljöutredare, intervjuer pågår 
– Avdelningschef miljötillsyn, intervjuer pågår 

              Påbörjas i april 
– MIFO-handläggare, miljöinspektör, vik miljöinspektör 
– Ersättare administratör Verksamhetsstöd senare under våren 
– Ersättare BUS senare under våren 

 

• Artiklar i BT 
• Bisyssleutredning - avslutad 
• Grupputveckling – intervjuer klara förutom AC som görs denna vecka 
• Organisationsutredning, kompetensinventering påbörjad 
• Översyn Tillståndsenheten (MKN)/Effektivitetsutredning alkoholtillsyn (KF) 

avvaktar  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

9 (50) 2020-04-28 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 93    Dnr: 2020-454 
   
Strandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten, 
 
Aranäsholm 1:4 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna, enligt 
ansökan och tillhörande kompletteringar, för tillbyggnad av friggebod inklusive altan, 
med måtten 6,5 x 6,5 meter (bredd x längd), på fastigheten Arnäsholm 1:4 vid Frisjön, 
Borås kommun.   

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.  
 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt söder, enligt bilaga 2, även i fortsättningen vara markerad 
med staket, häck, mur eller motsvarande. 

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

förbuden i 15 m det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som 
anges i 18 a § 1 och 2  

 
 

Sammanfattning 
 har 20 februari 2020 skickat in ansökan om strandskyddsdispens för 

att göra om en befintlig friggebod till attefallshus. Friggeboden står på en sedan tidigare 
ianspråktagen mark och ändringen av byggnaden bedöms inte påverka strandskyddets 
syften negativt. Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att ge dispens för 
åtgärden. 
 
 

Ärendet  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra om 
en friggebod till attefallshus med tillhörande altan på fastigheten Arnäsholm 1:4. 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 20 februari 2020. 
Ritning och karta har bifogats ansökan.  
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§ 93 forts.                    Dnr: 2020-454 
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 mars 2020 besökt platsen. På fastigheten 
finns idag bostadshus och två komplementbyggnader, varav ena komplementbyggnaden 
är den aktuella friggeboden som planeras göras om till attefallshus. Fastigheten gränsar 
till Frisjön i väster, en bebyggd fastighet i norr, obebyggd mark i söder, samt den 
grusväg som leder till samtliga fastigheter i området i öster. Fastigheten är avgränsad i 
norr, öster och söder med trästaket. Fastigheten i övrigt består av gräsmatta som kantas 
av grova tallar och björkar. Vid stranden ligger en brygga.  

 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser  
Platsen för de planerade attefallshuset ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt. Åtgärder som väsentligen förändrar 
livsvillkoren för djur- eller växtarter får heller inte vidtas (7 kap 15 § miljöbalken).  
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från  
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
 

Miljöförvaltningen bedömer att attefallshuset med tillhörande altan kommer att 
uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Den nuvarande friggeboden står 
innanför tomtplatsavgränsning på mark som brukas som trädgård, ombyggnad till 
attefallshus kommer inte utöka den privata zonen.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
byggnationen. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
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§ 93 forts.                    Dnr: 2020-454 
 
 

Motivering till villkor  
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder och 
var allemansrätten gäller så ska tomtplatsens södra gräns enligt beslutet även i framtiden 
markeras med staket, häck, mur eller annan anordning som är tydlig. 
 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.   
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan 
4. Ritning 
5. Fotobilaga 

 
 

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla.  

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas.  

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken).  

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där.  

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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§ 93 forts.                    Dnr: 2020-454 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 

 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 
 

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-5)   
 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor 1-4) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 94    Dnr: 2020-544 
   
Strandskyddsdispens för bostadshus, fyra 
komplementbyggnader, veranda och utomhuskök på 
fastigheten, Sävshult 1:12 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna, enligt 
ansökan och kompletteringar, på fastigheten Sävshult 2:12 vid Sävsjön, Borås kommun 
för 

- Nytt bostadshus med arean 14 x 8,5 meter 
- Ny komplementbyggnad (attefallshus) med arean 4 x 7 meter 
- Befintlig komplementbyggnad (garage) med arean 4,5 x 9,5 meter 
- Befintlig komplementbyggnad (växthus) med arean 2 x 3 meter 
- Befintlig komplementbyggnad (vedskjul) med arean 2 x 5 meter 
- Befintlig komplementbyggnad med arean 5 x 6 meter, samt tillhörande veranda 
   med arean 5,5 x 7,5 meter 
- Utomhuskök med måtten 3 x 6 meter 

 

Hela fastigheten skall utgöra tomtplatsen. 
 
 
 Villkor  

1.Hela tomtplatsen ska markeras med staket, häck, mur eller         
   motsvarande. 

 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats 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 dispensen avser något annat än det 
       som anges i 18 a § 1 och 2. 
 

Sammanfattning 

 har sökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
ersätta befintligt bostadshus med ett nytt bostadshus, ersätta en komplementbyggnad 
som används som förråd med ett attefallshus, samt i efterhand för ytterligare fyra 
komplementbyggnader varav en med tillhörande veranda, samt för befintligt 
utomhuskök, på fastigheten Sävshult 2:12. Samtliga åtgärder har utförts/kommer 
utföras inom tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att ge 
dispens.  
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§ 94 forts.                    Dnr: 2020-544 
 

Ärendet  
 har den 26 februari 2020 sökt dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för att ersätta befintligt bostadshus med ett nytt 
bostadshus samt ersätta en komplementbyggnad som används som förråd med ett 
attefallshus. Ritning för bostadshus och attefallshus samt karta har bifogats ansökan. 
Efter platsbesök av företrädare från Miljöförvaltningen där flera utförda åtgärder utan 
dispens uppmärksammades medtogs även ytterligare fyra befintliga 
komplementbyggnader (garage, växthus, vedskjul samt en byggnad med tillhörande 
veranda) samt ett befintligt utomhuskök.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen besökte platsen 4 mars 2020. Fastigheten är en 
avstyckad tomt vid Sävsjöns västra strand, fastighetens södra gräns ligger ca 12 meter 
från strandkanten. På fastigheten finns idag ett bostadshus och fem 
komplementbyggnader (vedskjul, förråd, garage/förråd, växthus samt extra bostad) samt 
ett utekök. Vid stranden (på fastigheten Sävshult 2:4) ligger ett trädäck och en flotte. 
Längs med stranden (på Sävshult 2:4) går en stig. 
 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

Platsen för det planerade bostadshuset och attefallshuset, samt för de befintliga fyra 
komplementbyggnaderna och uteköket ligger inom Sävsjöns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt. Inte heller får grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar utföras, eller åtgärder 
som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter vidtas (7 kap 15 § 
miljöbalken).  

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).   
 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
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- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften,  
 

Miljöförvaltningen bedömer att nytt bostadshus, nytt attefallshus, de fyra befintliga 
komplementbyggnader varav en med tillhörande veranda, samt befintligt utomhuskök 
har/kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.   
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 

Motivering till villkor  
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder och 
var allemansrätten gäller så ska tomtplatsens gräns enligt beslutet markeras med staket, 
häck, mur eller annan anordning som är tydlig.  
 

För att inte påverka den passage som finns för allmänheten längs stranden, samt för att 
inte påverka växt- och djurlivs livsvillkor negativt får inte mark utanför tomtplatsen tas i 
anspråk/privatiseras enligt beslutet.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenliga med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
 

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla.  
 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnaderna påbörjas. 
 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
2. Översiktskarta  
3. Situationsplan med tomtplatsavgränsning  
4. Situationsplan 
5. Fotobilaga  
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Förslag och yrkanden 
Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna, enligt ansökan och 
kompletteringar, på fastigheten Sävshult 2:12 vid Sävsjön, Borås kommun för  
- Nytt bostadshus med arean 14 x 8,5 meter
- Ny komplementbyggnad (attefallshus) med arean 4 x 7 meter
- Befintlig komplementbyggnad (garage) med arean 4,5 x 9,5 meter
- Befintlig komplementbyggnad (växthus) med arean 2 x 3 meter
- Befintlig komplementbyggnad (vedskjul) med arean 2 x 5 meter
- Befintlig komplementbyggnad med arean 5 x 6 meter, samt tillhörande veranda med arean 5,5 x 7,5
meter
- Utomhuskök med måtten 3 x 6 meter .
Hela fastigheten skall utgöra tomtplatsen.

Lagstöd  
Beslutet har fattats 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 dispensen avser något annat än det som anges i 18 
a § 1 och 2.

Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till det 
alternativa beslutsförslaget från M + KD med tillägg av villkor; 
Hela tomtplatsen ska markeras med staket, häck, mur eller motsvarande.

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas 
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Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-5),  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-4) 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Osdal 2:1 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge tillåtlighet till den anmälda verksamheten 
och förelägger Borås Skytteallians, organisationsnummer 802523-8083, att vidta följande 
skyddsåtgärder:  
 

1. Skjuttiden för kaliber 22 på anläggningen begränsas till 08.00 – 21.00 alla dagar.  
2. Skjuttiden för övriga kalibrar begränsas enligt följande - måndag-torsdag: 08.00 – 

21.00 - fredag eller vardag före helgdag: 08.00 – 17.00 - lördag eller 
helgdagsafton: 10.00 – 17.00 - söndag eller helgdag: 10.00 – 17.00  

3. Skyttealliansen kan av Miljöförvaltningen begära att få utökade skjuttider för 
olika evenemang under ett visst år. Utökade skjuttider som beviljats ska 
annonseras för allmänheten i Borås tidning samt på internet minst en vecka före 
aktuellt evenemang.  

4. Skyttealliansen ska informera Miljöförvaltningen innan en ny bana börjar 
användas för skytte för första gången.  

5. Skyttealliansen ska efter varje verksamhetsår lämna in en årsrapport till 
Miljöförvaltningen med följande uppgifter:  
- en sammanställning av antal skott, indelat efter vapentyp och kaliber  
- en sammanställning av avvikelser från skjuttiderna enligt punkt 2 ovan, både  
inskränkningar och utökningar, med exempel på annonser eller annan information  
- en sammanställning av eventuella klagomål.  

 

Nämnden förutsätter därutöver att Skyttealliansen i god tid inför varje säsong kommer 
att samråda med närliggande föreningar för att undvika att skytteverksamheten negativt 
påverkar större tävlingar eller andra evenemang som dessa andra föreningar planerar att 
arrangera. Exempel på sådana föreningar är Borås Fältrittklubb och Borås Greyhound 
Park. Exempel på en lämplig åtgärd i sådana fall kan vara att Skytteklubben frivilligt 
begränsar skyttet av grövre kalibrar under den aktuella tiden, och upplyser sina 
medlemmar om detta på internet och på klubbhusets anslagstavla. 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 2 kap. 3 och 7 §§; 26 kap. 9, 19 och 21 §§  

 

Sammanfattning 
Borås Skytteallians har lämnat in en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden om ett 
samlat skyttecenter för flera skytteföreningar i Borås, med totalt 10 banor för pistol och 
gevär.  
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En tidigare lokaliseringsutredning 2018 har pekat ut platsen Kranshult, öster om 
Guttasjön, på fastigheten Osdal 2:1 som lämplig. Kommunfullmäktige har ställt sig 
bakom förslaget. Platsen ligger i direkt anslutning till försvarsmaktens skjutbana på Bråt, 
samt nära det utpekade verksamhetsområdet norr om Sobacken.  
I samband med anmälan till Miljö- och konsumentnämnden har en ny bullerutredning 
genomförts eftersom banornas placering ändrats något mot tidigare förslag, samt att 
anpassning gjorts till att skyttet i huvudsak ska bedrivas från isolerade skjuthallar.  
Sammantaget leder det till att verksamheten ska få bedrivas i enlighet med anmälan, 
förutom några korrigeringar vad gäller skjuttider. 
 

Ärendet  
Borås Skytteallians har den 10 juni 2019 lämnat en anmälan till Miljö- och 
konsumentnämnden om ett skyttecenter med 10 banor för pistol och gevär. 
Kompletteringar till anmälan har därefter inkommit, senast 4 mars 2020.  
1. Pistolbana 25 m, 3 × 20 skjutplatser  
2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser  
3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 20 skjutplatser  
4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser  
5. Viltmålsbana 80 m, 2 skjutplatser  
6. Viltmåls- och pistolbana 100 m, 20 skjutplatser  
7. Trap- och jägartrapbana, skjutning mot vall ca 200 m från skytt  
8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i tre riktningar mot vall ca 30–40 m från 

skjutplats  
9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 skjutplatser  
10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser  
 

I ett första skede ska banorna 1 – 5 anläggas, för att tas i drift tidigast år 2021. Detta 
motsvarar i grova drag de banor som FOK Borås har vid regementet idag. Därefter kan 
banorna 6 – 10 tillkomma efterhand. FOK disponerar idag även en annan plats med 
skjutbanor motsvarande bana 7 och 8 ovan, söder om Pickesjön. I Skyttealliansen ingår 
förutom FOK även Borås Pistolskyttar (BPS), med en bana nära Granbäcken söder om 
Kråkered, och därutöver ytterligare ett antal betydligt mindre föreningar och skjutbanor. 
Några av dem har idag ingen verksamhet på grund av skärpta säkerhetsregler från 
Polisen.  
 

Skyttet från samtliga banor utom nr 7 och 8 sker från isolerade skjuthallar. På bana 10 
skjuts i vissa fall på närmare håll (100 m eller 200 m), då utan skjuthall.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Lokalisering  
Lokaliseringen av skyttecentret till den utpekade platsen Kranshult/Ängen är belyst i en 
tidigare utredning som kommunstyrelsen lät ta fram 2018 och som kommunfullmäktige  
sedan ställde sig bakom 2019. Se vidare  
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https://www.boras.se/nyheter/nyheter/ettstegframatfornyttskyttecenter.html  
 

Inga kända naturvärden finns på den utpekade platsen. Där växer idag produktionsskog, 
som ska avverkas. Borås stad är fastighetsägare. Ner mot Viskan finns sandytor som 
hyser bestånd av vildbin. Att mer människor rör sig i området när en verksamhet 
etableras kan snarare gynna bina, eftersom området annars riskerar att växa igen.  
 

Det planerade skyttecentret ligger direkt söder om försvarsmaktens område, med 
skjutbanor på Bråt. Militären skjuter utan bullervallar och skjuthallar, och utan 
tidsrestriktioner. Verksamheten har ökat där de senaste åren.  
 

Lokaliseringen följer översiktsplanen från 2019, då skyttecentrat placeras intill utpekat 
verksamhetsområde, stråket längs riksväg 41, norr om Sobacken. Ett nytt 
verksamhetsområde förväntas i sig ge upphov till visst omgivningsbuller. Området 
närmast Viskan har höga friluftsvärden enligt översiktsplanen, men militärens närvaro 
innebär att området är och förblir bullerstört.  

Närheten till Guttasjöns brandövningsplats och Polisutbildningens skjuthall innebär att 
Räddningstjänsten och Polisen kan komma att utnyttja anläggningen. 
 
Miljöpåverkan  
Miljöpåverkan består av bly och andra metaller från kulorna, men främst av buller.  
 

Blykulor hamnar i kulfången av sand. Att kulfången utförs ”miljöanpassade” innebär 
framför allt att de anläggs långt ovan grundvattenytan. Någon nämnvärd utlakning av 
bly eller andra metaller från kulfången sker inte så länge dessa har ett normalt pH, vilket 
kan justeras vid behov genom kalkning av kulfången. Hagelskott skjuts inte mot kulfång, 
men nutidens hagel är av stål, inte bly.  
 

Buller beror bland annat på vilken kaliber som avfyras. Drygt hälften av alla skott som 
FOK och BPS skjuter är kaliber 22, salongsgevär (motsvarande), med mycket lågt 
skottljud. Bullerutbredningen sker främst i skottriktningen, som är NNO – NO. En 
bullerutredning utfördes 2018 i den ovan nämnda lokaliseringsutredningen, och nås via 
länken ovan. Där beskrivs de olika banorna och metoden för bullermodellering.  
 

En något annan och mer effektiv placering av de tio banorna har föranlett en delvis 
förnyad bullermodellering (februari 2020). Det är denna som det hänvisas till i detta 
ärende. Men framför allt har den nya bullerutredningen tagit hänsyn till förbättrade 
skjuthallar som minskar bullerutbredningen, vilket syns i kartbilagans sista sidor jämfört 
med de tidigare.  
 

Modelleringskartorna visar nivån 65 dB och däröver, vilket går tillbaka till 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15), där 65 dB är 
det riktvärde som måste klaras vardagar kl 07-22 vid bostäder, vårdlokaler och liknande. 
Redan utredningen 2018 visade att inga bostäder hamnar inom område för 65 dB. Den  
nya utredningen ger en ytterligare förbättrad bild. Närmaste bostad ligger på 1,5 km 
avstånd (nordligaste Rydboholm, sydväst), 1,5 km (Flimmeshult, österut), 1,7 km (östra 
Funningen, västerut) och 3 km (Skjutbanegatan Borås, norrut).  
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FOK vid regementet ligger idag bara 400 meter från bostäder. BPS ligger knappt 300 
meter från bostäder.  
 

Men bara för att nivån 65 dB klaras överallt hela tiden enligt modelleringen behöver det 
inte betyda att Skyttealliansen ska få skjuta 08-21 alla dagar, som de vill i sin anmälan. 
Helger gäller lite lägre värden i Naturvårdsverkets allmänna råd. Viktigt är också att 
föreningen ska visa god vilja gentemot sina grannar, oavsett om det är andra 
idrottsföreningar eller boende. Det är anledningen att striktare skjuttider är inskrivna i 
punkt 2 för helger. Skjuttiderna kan också i framtiden behöva förändras åt ena eller 
andra hållet när ny information tillkommer. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-17 
2. Skottbullerberäkningar 2020 
3. Bullermodellering, kartor 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Borås Stad, Mark- och exploateringsavdelningen (fastighetsägare)  
Borås Skytteallians (verksamhetsutövare) 
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Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Monaco Pizzeria, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 5 000 kr.  

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen.  

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
-Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 
april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 
-13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan om 
registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 
-30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) en sanktions-
avgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan om 
registrering har gjorts. 
 

Ärendet  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar.  
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 21 
november 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkom.    
 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen. 
 

Förslag till beslut om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad 12 mars 
2020 där Monaco Pizzeria fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med 
uppgifter om årsomsättning.   
 

Monaco Pizzeria har varken inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
några andra synpunkter.   
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Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 21 november 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan 
inkommit.    
 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 

Monaco Pizzeria har inte inkommit med några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift. 
 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe inte fått fram 
företagets årsomsättning från närmast föregående år. Sanktionsavgiften anges därmed 
till 5 000 kr, vilket är lägsta avgiften. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
2. Skäl till beslut 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 

Beslutet skickas till  
Monaco Pizzeria  

   
  

 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
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Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Pasha Istanbul Kolgrill, ska 
betala livsmedelssanktionsavgift på 5 000 kr.  
 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen.  
 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.   

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
-Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29  
april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 
-13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan om 
registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 
-30a § Livsmedelslagen (2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (2006:813) en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. 

Ärendet  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar.  
 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 7 november 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkom.   
 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.   
 

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 12 mars 2020 om 
sanktionsavgift där Pasha Istanbul Kolgrill fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning.   
 

Pasha Istanbul Kolgrill har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning 
eller andra synpunkter. 
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§ 97 forts.                    Dnr: 2020-705 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 7 november 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan 
inkommit.    
 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 

Pasha Istanbul Kolgrill har inte inkommit med några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.   
 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har inte fått fram några uppgifter gällande företagets 
årsomsättning från Creditsafe. Sanktionsavgiften anges därmed till lägsta avgift vilket är 
5 000 kr.    
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
2. Skäl till beslut 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 

Beslutet skickas till  
  

  
  

 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 98         Dnr: 51-2020-00112 
   
Ansökan om ändring i serveringstillstånd 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
, beviljas ändring i gällande 

serveringstillstånd avseende serveringstider efter prövotid i La Gustosa, Sandwallsplats 
7, 503 35  BORÅS 
 

- Serveringstider bestäms till kl. 11.00 – 01.00 inomhus . 
 

- Serveringstider bestäms årligen 0401-1031 i uteserveringen till  
kl. 11.00 – 01.00 Fredag, lördag och ”Sommartorsdagar” samt övriga dagar i till 
kl. 11.00 - 23.00.  
 

Kommunicering har skett i enlighet med alkohollagens bestämmelser. 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622) 

 

Sammanfattning  
 (nedan kallat bolaget) har inkommit 

med en ansökan om ändring gällande serveringstider i uteservering efter prövotid. 
Bolaget ansöker nu om följande serveringstider stadigvarande: 11:00-01:00 inomhus i 
restaurangen samt 11:00-01:00 i uteserveringen tillhörande La Gustosa. Detta efter att 
ha haft prövotid på serveringstiden 23.00-01.00 i uteserveringen till och med 2019-10-
31.  
 

Bolaget beviljades serveringstillstånd inomhus och årligen 0401-1031 på uteservering 
tillhörande La Gustosa, Sandwalls plats 7, BORÅS,  den 21 september 2018. 
Serveringstiden beviljades stadigvarande inomhus för La Gustosa till kl. 11.00-01.00. 
Serveringstid beviljades på uteservering stadigvarande 11.00-23.00. Serveringstiden 
23.00-01.00 på uteserveringen beviljades på prov till och med 2019-10-31.  
 

Tillståndsenhetens bedömning - mot bakgrund av det som framkommit i utredningen 
och av remiss instansernas yttranden - är att bolagets ansökan om sökta serveringstider i 
uteserveringen avslås delvis avseende den senare serveringstiden vissa dagar. 
Bedömningen är att sökta (senare) serveringstider (23.00-01.00) i uteserveringen beviljas 
endast gällande fredag-lördag samt ”sommartorsdagar”. Sökta (senare) serveringstider 
som varit beviljat under prövotid (23.00-01.00) i uteserveringen avslås övriga dagar. 
Tillståndsenhetens bedömning efter utredning och med hänsyn till aktuella 
remissyttranden är att serveringstider inomhus gäller oförändrat 11.00-01.00. 
Bedömning är dock gällande serveringstider i uteservering årligen 0401-1031 att de ska 
begränsas till att gälla kl. 11.00 – 01.00 Fredag, lördag och ”Sommartorsdagar” samt 
övriga dagar till kl. 11.00 - 23.00. Motiveringen till denna bedömning är att minimera  
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§ 98 forts.                      Dnr: 51-2020-00112 
 
risken för närboendestörningar. För kännedom: Bedömningen gällande serveringstidern
uteserveringen går också i huvudsak i linje med övriga liknande verksamheters 
serveringstider som i nuläget -vid tid för denna utredning - är belägna runt Sandwalls 
Plats i Borås.  
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14 
 
 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
 
  

a i 
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§ 99         Dnr: 51-2020-00115 
   
Ansökan om ändring i serveringstillstånd 
 

M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
, beviljas ändring i gällande serveringstillstånd 

genom utökad serveringstid till kl. 02.30 inomhus i restaurangen årligen torsdag-lördag 
samt dagen innan trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, 
Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi himmelfärds dag, Kristi himmelfärds dag, 
Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, 
Allhelgonadagen samt Juldagen, i Viskans Bistro och Bar, Södra Strandgatan 5, Borås. 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-  8 kap. 2, 17 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622). 
 

Sammanfattning 
, beviljades 2019-03-26 utökad serveringstid 

till kl. 02.30 i restaurangen torsdag-lördag samt dagen innan trettondagsafton, 
Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi 
himmelfärds dag, Kristi himmelfärds dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, 
dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen, under en prövotid till 
och med 2020-04-01. Eftersom prövotiden löpt ut är serveringstiden idag bestämd till 
kl. 11.00-01.00.  
 

 ansöker nu om att den serveringstid som bolaget haft under 
en prövotid, kl. 11.00-02.30, ska beviljas stadigvarande under samma dagar och högtider 
som angetts ovan.  
 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse se1-vering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Av andra stycket i samma 
bestämmelse framgår att stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock 
om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. 
 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse se1-vering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Av andra stycket i samma 
bestämmelse framgår att stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock 
om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.  
 

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska 
särskilt beaktas vad som sägs i 1 7 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering 
av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller av 
alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre 
än till kl. 01.00.  
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§ 99 forts.                      Dnr: 51-2020-00115 
 

Enligt 8 kap. 17 § alkohollagen får serveringstillstånd vägras om alkoholservering  
p.g.a. serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga 
krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 
 

Bolagets ansökan om utökad serveringstid i Viskans Bistro och Bar avstyrks inte av 
Polismyndigheten eller avdelningen för miljötillsyn. Med hänsyn till remissinstansernas 
yttranden samt att verksamhetens inriktning inte har förändrats befaras ansökt utökning 
av serveringstiden till kl. 02.30 inomhus i Viskans Bistro och Bar under de dagar som 
angetts ovan inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild 
risk för människors hälsa. Det föreligger därmed inga hinder för att den utökade 
serveringstiden kan beviljas stadigvarande, med de villkor som sedan tidigare angivits.  
 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14 
 

Bilagor till beslut 
Tillståndsbevis 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Sökanden   
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten   
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§ 100         Dnr: 51-2020-00114 
   
Ansökan om ändring i serveringstillstånd 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 

, beviljas ändring i gällande serveringstillstånd 
genom utökad serveringstid i Balthazar, Lilla Brogatan 14, Borås, till följande. 

 

• 11.00-01.00 Restaurang söndag-onsdag. 
•   11.00-02.30 Restaurang torsdag-lördag samt dagen innan trettondagsafton, 

Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi 
himmelfårds dag, Kristi himmelfårds dag, Pingstafton, dagen innan 
Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen. 

• 11.00-23.00 Uteservering söndag-torsdag, årligen under perioden 0401-0930. 
• 11.00-01.00 Uteservering fredag-lördag och "sommartorsdagar" samt dagen 

innan trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, 
Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi himmelfårds dag, Kristi himmelfårds 
dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, 
Allhelgonadagen samt Juldagen, årligen under perioden 0401- 0930. 

• 11.00-00.00 Uteservering tisdagar, årligen under perioden 0601-0831. 
 

- Serveringstillstånd beviljas under en prövotid till och med 2020-09-30, avseende 
den tid som verksamheten har öppet inomhus i restaurangen från och med kl. 
02.00 fram till stängning.  

 

- Den sedan tidigare beslutade prövotiden till 2020-09-30, avseende de 
serveringstider som fortskrider efter kl. 23.00 till stängning i den 
uteserveringsdel som innefattar boulespel, är alltjämt gällande.  

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-  8 kap. 2, 17 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622). 
 

Sammanfattning 
 ansöker om ändring av serveringstider i 

Balthazar, Lilla Brogatan 14, Borås.  
 

Följande serveringstider gäller i Balthazar idag.  
11. 00-02. 00 Restaurang. 
11.00-00.00 Uteservering söndag-torsdag, årligen under perioden 0401-0930. Prövotid 
finns till och med 2020-09-30 avseende den serveringstid som fortlöper efter 23.00 till 
stängning, gällande den uteserveringsdel som innefattar en bouleyta. 
11.00-01.00 Uteservering fredag-lördag och sommartorsdagar, årligen under perioden 
0401-0930. Prövotid finns till och med 2020-09-30 avseende den serveringstid som 
fortlöper efter 23.00 till stängning, gällande den uteserveringsdel som innefattar en 
bouleyta. 
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Följande serveringstider ansöker tillståndshavaren om att ändra till.  
11.00-01.00 Restaurang söndag-onsdag.  
11.00-02.30 Restaurang torsdag-lördag samt dagen innan trettondagsafton, 
Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi 
himmelfärds dag, Kristi himmelfärds dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, 
dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen.  
11.00-23.00 Uteservering söndag-torsdag, årligen under perioden 0401-0930.  
11.00-01.00 Uteservering fredag-lördag och "sommartorsdagar" samt dagen innan 
trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen 
innan Kristi himmelfärds dag, Kristi himmelfärds dag, Pingstafton, dagen innan 
Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen, årligen 
under perioden 0401-0930.  
11.00-00.00 Uteservering tisdagar, årligen under perioden 0601-0831. 
 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Av andra stycket i samma 
bestämmelse framgår att stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock 
om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.  
 

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdryck.er 
och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för 
servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, 
får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdryck.er eller av 
alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre 
än till kl. 01.00.  
 

Enligt 8 kap. 17 § alkohollagen får serveringstillstånd vägras om alkoholservering  
p.g.a. serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga 
krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 
 

Bolagets ansökan om utökad serveringstid i Balthazar avstyrks inte av Polismyndigheten 
eller avdelningen för miljötillsyn. Med hänsyn till  
remissinstansernas yttranden samt att verksamhetens inriktning inte har förändrats 
befaras ansökt ändring av serveringstider i Balthazar inte medföra olägenheter i fråga 
om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Det föreligger därmed 
inga hinder för den ändrade serveringstiden att beviljas med de villkor som sedan 
tidigare angivits och med den prövotid som specificerats.  
 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14 
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§ 100 forts.                      Dnr: 51-2020-00115 
 

Bilagor till beslut 
Tillståndsbevis 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Sökanden   
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
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§ 101    Dnr: 2020-1380 
   
Remissvar – översyn åtgärdsprogram luftkvalitet: KS 2020-
00317 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker ärendet. 
 

Sammanfattning 
Trots att Sveriges utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste 
decennierna har luftföroreningar fortfarande stor negativ påverkan på människors hälsa 
och miljön i Sverige. Beräkningar visar att cirka 7 600 människor dör i förtid av 
luftrelaterad ohälsa. Barn är känsligare för luftföroreningar än vuxna och många olika 
symptom och negativa hälsoeffekter hos barn kan kopplas till dålig luft. Problemen med 
höga föroreningshalter och överskridanden av miljökvalitetsnormerna är störst i tätorter 
och trafiken är den huvudsakliga källan till utsläppen.  
Naturvårdsverket redovisar här regeringens uppdrag att se över åtgärdsprogrammen för 
luftkvalitet.  
 

Naturvårdsverket lämnar förslag som syftar till att skärpa det befintliga regelverket och 
skapa bättre förutsättningar för de berörda aktörerna att kunna bedriva ett effektivt och 
mer proaktivt luftvårdsarbete.   
 

Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget till åtgärdsprogram för luftkvalitet.  

 

Ärendet 
Naturvårdsverket lämnar förslag som syftar till att skärpa det befintliga regelverket och 
skapa bättre förutsättningar för de berörda aktörerna att kunna bedriva ett effektivt och 
mer proaktivt luftvårdsarbete.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget till åtgärdsprogram för luftkvalitet. Det 
kommer att ställa större krav på kommunerna att arbeta systematiskt och långsiktigt 
med luftföroreningar. I första hand bland dem som arbetar med miljöstrategiska frågor, 
men indirekt också bland dem som arbetar med tillsyn eftersom vi kommer att behöva  
ställa krav på en del verksamheter: krav på luftprovtagning, och krav på åtgärder i vissa 
fall.  

För Borås del är det sannolikt att staden behöver ta fram en förebyggande 
luftkvalitetsstrategi (FLIS) på den strategiska nivån.  

 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

34 (50) 2020-04-28 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 101 forts.     Dnr: 2020-1380 

En stor utmaning med nuvarande luftövervakning i Sverige är att förfarandet med att 
mäta hälsofarliga luftföroreningar skiljer sig åt mellan kommunerna. I rapporten 
beskriver Naturvårdsverket hur uppföljningen av luftkvalitén i Sverige ska 
kvalitetssäkras och hur ansvarsrollerna mellan statliga myndigheter och kommuner 
tydligare ska fördelas. Förutom Naturvårdsverket är en annan viktig aktör i 
sammanhanget SMHI, för att ta fram luftdata av hälsofarliga ämnen genom 
databearbetning av trafikdata, väderdata med mera. Modellering av hälsofarliga 
luftföroreningar skulle med rätt resurser kunna skalas upp i omfattning och komma fler 
aktörer tillgodo, bland annat skulle små kommuner gynnas av de förbättringsförslag som 
föreslås i rapporten. Som en bieffekt av förbättringsförslagen skulle också uppföljning 
av bullervärden och trafikdata på nationell nivå kunna genomföras i större utsträckning. 
I gengäld förutsätts kommunerna tillhandahålla viss rådata, som till exempel trafikflöden 
eller hur höga huskomplexen är i städerna.   

I rapporten framgår det inte vilka förslag till åtgärder som kommunerna kan behöva 
genomföra vid dåliga luftvärden över lång tid. Vad som framgår är att Naturvårdsverket 
ser sig behöva ha större mandat att följa upp respektive kommuns åtgärdsprogram, om 
ett sådant har tagits fram.    
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14 
 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
ks.diarium@boras.se  
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§ 102    Dnr: 2020-1159 
 
Detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44 m.fl. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete.  
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av ett bostadshus inom fastighet 
Sölebo 1:44 i Frufällan. Fastigheten är idag planlagd som allmän platsmark park. Planens 
syfte innebär att del av gällande detaljplan upphävs och planläggs med bostad.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter har under planarbetet arbetats in i planhandlingarna och 
förvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete.   

Ärendet 
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av ett bostadshus inom fastighet 
Sölebo 1:44 i Frufällan. Fastigheten är idag planlagd som allmän platsmark park. Planens 
syfte innebär att del av gällande detaljplan upphävs och planläggs med bostad.  
 

Fastigheten ligger delvis beläget inom sekundär zon för vattenskyddsområde Öresjö och 
därmed gäller restriktionerna för sekundär zon. Tillstånd kan krävas för att gräva, 
schakta eller bygga om ett hus. Krav på hög skyddsnivå krävs också när avlopp anläggs. 
Strandskyddet återinträder men planområdet är väl avskilt från stranden av järnväg och 
bebyggelse. Översiktlig bullerkartering visar att bullerkraven klaras från väg och järnväg.   
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningens synpunkter har under planarbetet arbetats in i planhandlingarna och 
förvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 
 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
Plankarta 
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumvile7medflera.5.e2b8d0216935b92d579881f.html
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§ 103    Dnr: 2020-1267 
 
Detaljplan för Sjömarken, Sjöhagen, Backabo 2:119  

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande enbostadshus 
genom att stycka av befintlig fastighet.  
 

Följande justeringar krävs i handlingarna: 

-Plankartan i planhandlingarna är felaktig på s. 9. Lägg in ny karta som visar buller 
maxvärden 70-79 dBA. 
-Information om järnvägsbullret behöver inkluderas i planbeskrivningen. 
-Planbestämmelse kring buller eller information om att området är bullerutsatt saknas 
helt på plankartan. 

Ett alternativ är att rita in huset på plankartan så att en tyst sida skapas.  

En hänvisning till nu gällande miljömål behöver ersätta befintlig skrivning i 
planbeskrivningen.   

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande enbostadshus genom att 
stycka av befintlig fastighet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har tidigare yttrat sig till planavdelningen att fastigheten är utsatt för 
järnvägsbuller men att en byggnation är möjlig med rätt placering av huset så att bullerkrav 
uppnås. Följande justeringar krävs i handlingarna:   

- Plankartan i planhandlingarna är felaktig på s. 9. Lägg in ny karta som visar 
buller maxvärden 70-79 dBA. 

- -Information om järnvägsbullret behöver inkluderas i planbeskrivningen. 
- -Planbestämmelse kring buller eller information om att området är bullerutsatt 

saknas helt på plankartan. 
 

Buller kan också hanteras i ett tidigt skede genom att rita ut huset på plankartan så 
att en tyst sida skapas. Illustrationskartan är inte bindande. 
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§ 103 forts.     Dnr: 2020-1267 
 

 

Bild: Kartutklipp från Intramap – Järnväg max 70-79 dBA (2019) som behöver ersätta 
befintlig karta i planbeskrivningen på s. 9.   

En hänvisning till nu gällande miljömål behöver ersätta befintlig skrivning i 
planbeskrivningen.   
https://www.boras.se/download/18.164a00a0161fb4920b43b937/1521212836860/Bor
%C3%A5s%20Stads%20Milj%C3%B6m%C3%A5l%202018-2021.pdf   
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Planbeskrivning  
Plankarta 
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 104    Dnr: 2020-119 
 
Ansökan avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Ljushults-Backa 1:9 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 2500 kronor betalas ut på angivet konto.  
Högstubben ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Sammanfattning  
 har beviljat bidrag på 2500 kronor ur naturvårdsfonden för att skapa en 

högstubbe av en gammal ask på fastigheten Ljushults-Backa 1:9. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 
 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 2500 kronor ur naturvårdsfonden för att bevara en 

högstubbe av en stor ask på fastigheten Ljushults-Backa 1:9. Åtgärderna är nu genomförda 
och projektet avslutat. Sökanden hade en önskan om att beskära trädet, men enligt arborist 
som bedömt trädet var det för farligt och att en högstubbe vore lämpligare. Slutbesiktning 
av åtgärderna har gjorts genom att sökanden har skickat in foton på trädet. 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.  

 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14 
2. Fotodokumentation  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till  
  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 105    Dnr: 2019-1237 
 
Klimatkompensation – ansökan om medel från fonden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner delfinansiering av en skyfallskartering med 
700 tkr ur fonden för klimatkompensationsavgifter. Medlen betalas ut till 
Miljöförvaltningen mot redovisning av faktura avseende åtgärden.  
Beslutsprotokoll samt ärendeunderlag skickas för information till kommunstyrelsen 
enligt rutinen. 
 

Sammanfattning 
Samordnaren för klimatanpassning på miljöförvaltningen har ansökt om 700 tkr från 
klimatkompensationsfonden för att delfinansiera en skyfallskartering för Borås. 
Miljöförvaltningen föreslår att bevilja användning av medel från 
klimatkompensationsfonden i enlighet med ansökan. Åtgärden ligger i linje med 
miljömålen och uppfyller därmed kraven enligt rutinen. Tiden för beslutet innebär ett 
avsteg från rutinen vilket inte bedöms utgöra en betydande risk för eventuella andra 
åtgärder. 
 

Ärendet 
Borås Stad har ett miljömål om Hållbar samhällsplanering med etappmål 3 c Den fysiska 
planeringen ska anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen och under etappmålet ligger 
aktiviteten Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, 
hälsorisker, ras, skred och översvämningar. 
  

För att kunna uppfylla delar av målet är bedömningen enligt ansökan från handläggaren 
på Miljöförvaltningen, att Borås Stad behöver en skyfallskartering. Den detaljerade 
motivationen går att läsa i den bifogade ansökan.  
 

Hela karteringen kommer kosta mer än de 700 tkr i ansökan men med dessa medel 
skulle motivationen vara stor för de andra berörda förvaltningarna och bolag att bidra 
med det kvarstående beloppet.  
 

Miljöförvaltningen är i detta fall både ansökande och bedömande instans, vilket inte 
strider mot rutinerna. Åtgärdsförslaget ligger väl i linje med rutinerna då åtgärden syftar 
direkt till att uppfylla miljömålen och gynnar arbetet i flera av Stadens verksamheter 
såsom miljöförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska • 
förvaltningen och Borås Energi och Miljö AB. Det finns inga andra ansökningar till 
fondens medel i dagsläge så att det inte finns en större konkurrens om medlen.  
Enligt rutinerna ska ansökningar skickas in innan sista juli varje år och beslutet ska tas 
senast november. Ett beslut i april innebär ett avsteg från rutinen. Risken för att pengar 
kommer saknas till andra åtgärder bedöms som lågt eftersom det under det senaste året  
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§ 105 forts.     Dnr: 2020-1237 
 
bara har kommit in ett förslag utöver denna ansökan. Konkurrensen om medlen är 
därmed liten. Om ansökan beviljas skulle 700 tkr tas från fonden som för 2020  
innehåller cirka 1,2 miljoner kronor. Därmed finns det fortfarande medel kvar till 
möjliga andra åtgärder.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden avser rätt ändamål och att ett avsteg från 
rutinen gällande ansökningsprocessen inte innebär en större risk. Därför föreslår 
Miljöförvaltningen att bevilja medlen till en skyfallskartering för Borås.  
 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
 
 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Bilaga  
Ansökan om medel 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
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§ 106         Dnr: 2020-1396 
 
Remiss – energi- och klimatstrategi 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka att Energi- och klimatstrategin går ut 
på remiss enligt missiv. 
 

Sammanfattning 
Energi- och klimatstrategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska: intensifiera 
arbetet med att minska bidraget samt anpassa Staden till ett förändrat klimat. 
Miljöförvaltningen ser positivt på att Energi- och klimatstrategin kommer ut på remiss 
och rekommenderar miljö- och konsumentnämnden att beslutar tillstyrka om att gå ut 
på remiss enligt missiv. 
 

Ärendet 
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska: intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat enligt 
koldioxidbudgeten, hushålla med energi och resurser, stödja boråsarna i att minska 
bidraget till ett förändrat klimat, anpassa staden för ett klimat i förändring, göra Borås 
till en modern stad som står robust när den globala omställningen till hållbara städer går 
allt snabbare. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på att Energi- och klimatstrategin kommer ut på remiss 
enligt missiv. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-17 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Bilaga 
Missiv till remiss  
Energi- och klimatstrategi 
 

Beslut skickas till 
Kulturnämnden   
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§ 107         Dnr: 2020-190 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och 
avgifter i Borås Stad 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av pågående åtgärder 
med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och 
översänder den till Stadsrevisionen. 
 

Miljö- och konsumentnämnden har sedan tidigare en kontrollplan som inkluderar 
kontroll av taxor och avgifter men som saknar rutiner för hur arbetet ska säkerställas. 
Arbete pågår med att skapa rutiner som ska säkerställa att taxor är korrekta, avtal följs 
och att rätt antal timmar debiteras. Rutinerna ska även säkerställa att 
likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen tillämpas. Upprättade rutiner och 
kontrollers resultat ska sedan dokumenteras. 
 
 

Ärendet 
Stadsrevisionen har granskat taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med tillräcklig intern kontroll. 
 

Miljö-och konsumentnämnden behöver enligt Stadsrevisionen förstärka arbetet med 
den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter och upprätta en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet. Miljö-och konsumentnämnden 
rekommenderas också att upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att 
debiteringen av taxor och avgifter sker och att 
beräkningen blir korrekt samt att upprättade rutiner och kontrollers resultat 
dokumenteras. 
 

Stadsrevisionens granskning har gått igenom stickprovskontroller och 
processkartläggningar kring debiteringsprocessen i syfte att upptäcka eventuella 
avvikelser, men också för att undersöka hur arbetsrutiner fungerar i praktiken. 
 

Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment 
som berör hantering av taxor och avgifter: 
 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken 
att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt 
fakturering, korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). 
Stickprov av 150 
fakturor. Kontrollmomentet genomförs varje år. 
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• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. 
Kontrollmomentet genomförs varje år. 
 

150 stickprov har genomförts i enlighet med kontrollplanen. I uppföljningen 
redovisades att: ”En missad fakturering, två som är fakturerade för mycket, en som är fakturerad 
för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att 
dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna kontrollerar så att rätt 
ihopräknat belopp på beslutet.” 
 

Granskningsrapporten noterar att i Miljö- och konsumentnämndens interna 
kontrollplan står en felaktigt åsyftning till Vård- och äldrenämndens verksamhetsområde 
vilken beskrivs som ”Kontroll av rätt fakturering, korrekta inkomstuppgifter 
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Texten i kontrollmomentet har klipps in och 
hämtats från ett annat sammanhang och är en redaktionell miss som inte har 
uppmärksammats då kontrollmomentet varit återkommande varje år. Till 
nästkommande intern kontroll ska texten redigeras så det inte sker några syftningsfel. 
 

I bilaga- Redovisning stickprovskontroll (Sekretessbelagd) redovisas 
stickprovskontrollerna. Där framgår att stickprovskontrollerna avser Miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområden och verksamhetsutövare inom 
livsmedelskontroll och för tillståndsenheten.   
 

Stadsrevisionen rekommenderar vidare att de granskade nämnderna inför rutiner som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  
 

Det pågår ett arbete med en översyn av nämndens taxekonstruktioner och taxeförslag. 
Miljö- och konsumentnämnden har sedan tidigare en kontrollplan som inkluderar 
kontroll av taxor och avgifter men som saknar rutiner för hur arbetet ska säkerställas. 
Arbetet fokuseras nu på att skapa rutiner som ska säkerställa att taxor är korrekta, avtal 
följs och att rätt antal timmar debiteras. Rutinerna ska även säkerställa att 
likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen tillämpas. Upprättade rutiner och 
kontrollers resultat ska sedan dokumenteras. 
 

Stickprovskontrollerna som genomförs i samband med intern kontrollen kommer också 
att utökas och genomföras vid två olika tillfällen varje år. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-09 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Revisionsrapport om taxor och avgifter  
Redovisning stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
 

Beslut skickas till 
Stadsrevisionen 
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§ 108                   Dnr: 2020-769 
 
 
Månadsuppföljning mars 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för mars 2020 med 
helårsprognos  
 

 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budgetuppföljning med helårsprognos och 
redovisar denna för nämnden.  
 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-06 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 109 
 
Kurser och konferenser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna 
 
 

Ärendet 
 
Flertalet kurser/utbildningar/konferenser har blivit uppskjutna till senare datum eller 
inställda. 
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§ 110    
 
Delegeringsbeslut mars 2020 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

 

Ärende 
 

Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegeringsordning 
 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegeringsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut mars 2020. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 111    
 
Inkomna skrivelser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   
 
*Hot, hat och trakasserier - informationsmail från CKS 
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