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Datum 

2020-08-20 
Instans

Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

distans via Microsoft Teams, onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 13:00. 

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för 

allmänheten. 

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Emma Nyström Svensson, 033 357432 eller via e-

post: emma.nystrom.svensson@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Tekniska förvaltningen informerar  
Dnr 2020-00029 1.1.3.25 

 

4.  Yttrande över Energi- och klimatstrategi 
Dnr 2020-00330 1.1.3.25 

 

5.  Ekonomiuppföljning juli 2020 
Dnr 2020-00487 1.2.4.1 

 

6.  Delegering av beslut om uppföljning, Tertial 2 2020 
Dnr 2020-00474 1.2.4.1 

 

7.  Initiativärende gällande "Ökad trygghet på Hulta" 
Dnr 2020-00434 3.3.6.25 

 

8.  Yttrande över föreskrifter för avfallshantering 
Dnr 2020-00460 3.2.1.0 

 

9.  Anmälningsärenden 
Dnr 2020-00505 1.1.3.1 

 

10.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00033 1.1.3.1 

 

 



Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 
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Datum 

2020-08-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 

Tekniska förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Ärendet i sin helhet 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om att transporter till och från  

dagverksamheterna återigen kommer startas upp. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om nedtagning av träd vid GC-väg 

Söderbrogatan och framtagning av  kommunikationsplan.  

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om ersättare av Tekniska nämndens 

nämndsekreterare under hösten 2020.

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 



Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
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Emina Slatina 
Handläggare 
033 357587 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-26 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00330 1.1.3.25 

Yttrande över Energi- och klimatstrategi 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Energi- och klimatstrategi 

med beaktande av nämndens synpunkter.  

Sammanfattning 

Mycket som nämns i strategin, finns redan som en naturlig del inom 

Tekniska nämndens verksamhet. Vi bygger cykelbanor, arbetar med 

skogsförvaltningen med stor hänsyn till miljön. En hel del av nämndens 

miljöarbete beskrivs i den årliga redovisning som görs inom ramen för vår 

miljödiplomering. Kopplingen till ekonomin samt hur mycket pengar 

nämnden får, är ändå avgörande faktor i slutändan.   

Det pågår arbete med Trafikplan i Borås stad, för att främja hållbar 

utveckling av resande och se till att biltrafiken minskar. Tekniska nämnden 

ansvarar för stadens Cykelplan med fokus på att öka andelen cykelresor av 

det totala resandet. Satsningar görs även på persontransporter och en god 

kollektivtrafik.   

Tekniska förvaltningen ser fram emot satsningar som behöver göras när det 

kommer till träbyggnationer. Något som behöver inkluderas när man bygga 

bostäder som skapar mervärde, där i dagsläget saknas kopplingar till 

träbyggnationer i den fysiska planeringen.  

Om vi ska kunna bidra till upptag av koldioxid det vill säga de negativa 

utsläppen, behöver vi mer grönska i tätorter och centralorten. På det sättet 

kan vi bidra med att skapa en god miljö för de som bor, verkar och vistas i 

staden. 

När Coronapandemin blev ett faktum förväntades medarbetare utföra sitt 

arbete via distans vilket har underlättat för anställda att minska sitt 

klimatavtryck.   

Miljökrav ställs vid upphandlingar vilket skapar bra förutsättningar för att 

kunna konsumera mer hållbart vilket gynnar klimatet.     
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Ärendet i sin helhet 

Energi- och klimatstrategin syftar till att peka ut riktningen för Borås mot 

det moderna, attraktiva och hållbara samhället vari ingår att minska 

utsläppen av växthusgaser, hushålla med energi och resurser samt att 

anpassa staden till de konsekvenser som klimatförändringarna kommer att 

innebära.  

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås stad ska integrera strategin i 

sin verksamhet för att nå målet med minskade utsläpp av växthusgaser och 

klimatanpassning. 

Såsom framhålles i strategin har många insatser gjorts och görs som går i 

Energi- och klimatstrategins riktning.  

Tekniska nämnden vill särskilt framhålla vikten av den Trafikplan som är 

under utarbetande som ett sammanhållande dokument för hållbart resande 

i Borås. Stor potential finns för att öka andelen som cyklar av det totala 

resandet. En ökad satsning på utbyggnad och underhåll av cykelvägnätet är 

centralt i detta sammanhang. Framkomligheten för kollektivtrafiken är 

ytterligare en viktig pusselbit mot hållbart resande som ligger inom 

Tekniska nämndens ansvarsområde. 

För att få utväxling på åtgärder som genomförs bör Energi- och 

klimatstrategin på ett tydligare sätt framhålla påverkansåtgärder – mobility 

management åtgärder – som en framgångsfaktor inom hållbart resande 

såväl inom egen organisation som externt.  

Inom persontransportsektorn som Tekniska nämnden ansvarar för drivs 

fordon redan idag av förnybara bränslen/el så långt detta är möjligt. 

För att minska godstransporter och tunga fordon i Borås centrum pågår ett 

försöksprojekt – Good goods- som förhoppningsvis blir modell för 

framtiden med minskade utsläpp och mindre antal tunga fordon. 

Tekniska nämnden vill också framhålla att inriktning mot byggnation av 

trähus är en bidragande faktor till lägre klimatpåverkan som bör tas i 

beaktande där Borås stad kan påverka byggverksamheten. 

Grönstrukturen i kommunen är ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till 

vid förtätning av staden. Genom så kallade negativa utsläpp bidrar gröna 

ytor och skogsmarken till upptag av koldioxid varför den fysiska planeringen 

och förvaltningen av skogsmarken har betydelse för att minska spridningen 

av växthusgaser och lindra konsekvenserna av klimatförändringarna samt 

hantera höga vattenflöden.  

Strategin ger ett bra stöd för att kunna ta fram styrdokument för vår 

verksamhet som till exempel trädplan och skogsbruksplan. Det kan bli svårt 

att binda mer koldioxid på skogsmark med gällande skogsvårdslag och 

certifieringsregler. Om skog planteras på ”övrig mark” kan det öka lagring 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

av koldioxid. Kommunens skogsbruk ska sträva efter att ta in resultat från 

skogsforskning och klimatanpassning för att kunna utveckla stadens skogar 

så att skogen kan brukas rationellt och naturvårdsanpassat även i 

framtiden.  

Det är viktigt att planera för och skapa framtidens grönstruktur även i 

stadsmiljön med arter som är anpassade för det nya klimat som kommer. 

Det gör att kommunen klarar ett förändrat klimat och tillfälliga 

miljöstörningar bättre. 

För att säkerställa att förvaltningarna och bolagen implementerar strategin 

föreslås att de ska ta fram ”klimatmål” som antingen bildar ett eget 

måldokument eller kompletterar kommunens miljömål. Samtliga 

kommunala förvaltningar och kommunala bolag bör kunna ta fram 

klimatmål för den egna verksamheten. 

Man kan inte undanta coronavirusets inverkan på kommunen och varje 

enskild medarbetare. Under den senaste tiden har distansarbetet bidragit 

till att minska klimatavtrycket genom att undvika onödiga transporter och 

välja mer hållbara färdsätt. På Tekniska förvaltningen har alla vittnat om hur 

snabbt, vi kan ställa om till att bli mer digitala och övergå exempelvis till 

flera digitala möten, när situationen kräver det. Digital infrastruktur finns i 

hela kommunen vilket möjliggör digital service i hemmet, även företagande 

och distansarbete har blivit enklare.  

Vid inköp av varor och tjänster är det av högsta vikt att förvaltningen ställer 

miljökrav vid egna upphandlingar. Det är viktigt att förvaltningen nyttjar de 

ramavtal som är upphandlade centralt. Genom att använda Spendanalys 

(program för analys av inköp) säkerställs en högre avtalstrohet. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Energi och klimatstrategi                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 
  

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Program

Plan

Policy
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Borås Stads
Energi- och klimatstrategi  
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern 

Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige 

Valfria remissinstanser: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Boråsregionen 

Västra Götalandsregionen 

Allmänheten via Borås Stads hemsida 

Remisstid: 

Sista svarsdatum är den 31 augusti 2020.  

Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar 

arbetas in i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om 

strategin, som sedan skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Svar: 

Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2020-1396 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
 

Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. 

Denna kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Frågor: 

Frågor kan besvaras av handläggarna: 

David von Sydow, allmänna frågor samt klimatanpassning 

Mailadress: David.vonSydow@boras.se Telefon: 033-35 30 37 

Peter Krahl Rydberg, allmänna frågor samt utsläppsminskning, koldioxidbudget 

Mailadress: Peter.krahl.rydberg@boras.se Telefon: 033 – 35 84 97 

Lisa Nilsson, allmänna frågor  

Mailadress: maja.nilsson@boras.se 

mailto:miljo@boras.se
mailto:David.vonSydow@boras.se
mailto:Peter.krahl.rydberg@boras.se
mailto:maja.nilsson@boras.se
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Underlag: 

Remissversion reviderad energi- och klimatstrategi 

Bakgrund 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 

styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 

ordningen bland styrdokumenten. 

 

Nyheter och förändringar 

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 

skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 

reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 

förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 

klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin. 

 Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 

2019 ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen 

av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 

intensifiering av våra insatser.  

 Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 

mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som 

ska leda till handling. 

 

Omvärlden 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan 

dess har klimatfrågan blivit ännu mer högaktuell.  

 2016 började Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål att gälla. Flera 

av målen har kopplingar till klimatförändringar, utsläpps- och energifrågor.   

 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft där man slog fast att 

ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader 

jämfört med förindustriell tid.  

 2018 upplevde Sverige med flera andra länder en ovanlig varm och torr 

sommar med skogsbränder och vattenbrist till följd.  

 Augusti 2018 påbörjade Greta sin klimatstrejk och sedan dess har hon och 

miljontals unga och vuxna klimatstrejkat vid upprepade tillfällen. 

 Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna 

mellan effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna 

riskerar att vara mycket starkare. 

 2019-2020 uteblev den meteorologiska vintern i delar av Sverige och i 

Australien pågick massiva skogsbränder. 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/koldioxidbudgetforboras.4.bc75cfa16f92efcfa332349.html
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 Under våren 2020 blev det översvämningar i Borås till följd av ihållande 

nederbörd.  

 December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 

utsläppsminskningar krävs för att kunna bidra till Parisavtalets ambition 

om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 

 

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i 

form av en minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med hela 

40 procent från 1990. Det är vi stolta över, men vi vet att arbetet med att 

minska klimatutsläppen behöver intensifieras. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det 

visar exempelvis minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av 

bostäder med 98 procent. Boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och 

behövs även i fortsättningen i allt från klimatsmart konsumtion till ökad 

produktion av förnybar el och värme.  

Istäcket i Arktis minskar, glaciärer försvinner, skogar brinner och extrema 

väderhändelser blir fler, detta är bara ett par av de effekter vi idag ser av den 

globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har överskridit en grad 

över förindustriell tid och kommer sannolikt fortsätta öka. Effekterna av ett 

varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 

påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa 

och trygghet. 

 

Utifrån det globala och lokala läget behövde revideringen av energi- och 

klimatstrategin innebära nya arbetssätt för att få till mer handling och en 

breddning för att även omfatta klimatanpassningen. 

 

Arbetsprocess 

Från den ursprungliga strategin till remissversionen har det varit en resa med 

många inblandade parter. Processen leds av Miljöförvaltningen tillsammans 

med avdelningen för strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. 

Styrgruppen för revideringen består av presidiet för miljö- och 

konsumentnämnden samt tre miljökommunalråd, en från vardera Mp, Kd och 

Sd. 

 I början (våren 2019) utgick vi från att inte göra stora ändringar men vi 

bestämde oss för att testa varianten att ha med klimatanpassningen i 

strategin. 

 September 2019 hade vi en projektstudio med deltagare från 

förvaltningar och bolag som var utpekade som ansvariga i den befintliga 

strategin. Vi fick en del förslag och inspel men i stort sett kunde vi 

fortfarande tänka oss att revidera strategin med några mindre 

förändringar. 

 Under hösten 2019 jobbade vi in synpunkter, förstärkte delen om 

klimatanpassning och gjorde en allmän uppdatering. Samtidigt blev 

koldioxidbudgeten klar. 
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 I januari hade vi workshops med tjänstepersoner från olika 

förvaltningar och bolag och vi fick in många förslag och synpunkter. 

Några önskade att få in många detaljer och konkreta mål och punkter 

medan andra ville hålla strategin övergripande men ändå tydlig. Efter 

workshoptillfällena arbetade vi in synpunkter och förslag. 

 Sedan hade vi flera avstämningar med avdelningen för kvalité och 

utveckling där vi fick en del nya tankar kring hur styrdokument ska 

anpassas till tillitsresan och hur man bör tänka. Utifrån dessa 

synpunkter kortade och förenklade vi strategin kraftigt.  

 Den reviderade strategin ska: 

o visa riktningar och prioriteringar inom arbetet med att minska 

utsläpp och klimatanpassning 

o lämna utrymme för hur vi kan följa dessa riktningar 

o säkerställa att nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag arbetar 

in strategin i sin verksamhet 

o ge stöd åt dem som ska samordna och följa upp arbetet 

o fokusera på genomförande och handling 

   

Vi har förhoppningar om att vårt förslag till energi- och klimatstrategi som nu 

går på remiss leder till nya arbetssätt och handlingskraft i klimatfrågan. 

 

 

David von Sydow, Lisa Nilsson  Agneta Sander 

Handläggare på miljöförvaltningen          Miljöchef            
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Ekonomiuppföljning juli 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 

till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.               

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 augusti redogjort för det 

ekonomiska resultatet per juli 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomi juli 2020                      

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Kommentar till resultat juli 2020 
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• Väghållning, skog, parker m.m. 

• Persontransporter 

 

Prognosticerade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verk-
samhet.  

Nämndbidraget kommer att justeras inför Tertial 2 2020 för att kompensera för 
ökade kapitalkostnader som fastställts för år 2020 (+1 885 tkr).  
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Väghållning, skog, parker m.m. 

 
Gatuavdelningen: 

Parkeringsintäkterna prognosticeras bli lägre än budget då besöksfrekvensen i 
Borås centrum har minskat till följd av covid-19. Om tendensen håller i sig året 
ut kan parkeringsintäkterna komma att bli upp till 2 000 tkr lägre än budget. 

Vinterkostnaderna är lägre än budget för vårvintern. Det finns därför goda förut-
sättningar att klara budget och i bästa fall till och med ge ett överskott men vinter-
kostnaderna kommer att bero av hur höstvintern ter sig. 

Under övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet 
att befria restauranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. Här 
ligger även ökade kapitalkostnader om 1 591 tkr och ett underskott på 873 tkr 
för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilka förutsätts kompenseras 
i budget 2020. 

Upphandling av nytt driftavtal för väghållningsverksamheten pågår vilket kan 
komma att påverka kostnadsläget för framtida drift- och underhållsåtgärder på 
vägnätet. Det nya driftavtalet kommer att gälla från och med september 2020. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 

Park-och Skogsavdelningen: 

För park ses inga avvikelser från budgeten i dagsläget, den vakanta tjänsten som 
finns på enheten planeras tillträde under hösten. Det överskott vakansen skapar 
kommer användas för att köpa motsvarande tjänster. Parkenheten har dock 
ökade kapitalkostnader jämfört med budget på 293 tkr vilka förutsätts bli kom-
penserade. 

För skogsdriften bromsas avverkningarna som kräver tjäle utav det svåra väder-
läget med obefintlig vinter. Prognosen är att köra ikapp detta senare under året. 

För OSA-enheten ses en del frånvaro relaterad till covid-19, vilket kommer på-
verka antalet dagsverken som kan utföras under året, och därmed minskade in-
täkter. 
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Kalkningsverksamheten avviker eftersom att statsbidraget från Länsstyrelsen för 
gjorda och planerade insatser som finansierar verksamheten dragits ned. En ned-
dragning av kalkningsentreprenaden görs med motsvarande mängd vilket gör att 
nettot blir oförändrat. 

Naturreservatsdriften kommer att belastas av -600 tkr (från ackumulerat över-
skott) för standardhöjande åtgärder på spår och leder inom Rya Åsars natur-
reservat efter skador uppkomna 2019 i samband med utdrivning av insektsskadad 
skog. 

Kostnader för vägrensslåtter och avverkning av inväxande vegetation i gatumiljö 
kommer att medföra en prognostiserad avvikelse på -250 tkr för verksamheten 
Mark- och fastighetsreserv. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 
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Persontransporter 

 
Inför 2020 stärktes Persontransportavdelningens budgetram. Utfallet för 2019 
landade på 75 887 tkr, att jämföras med den av Kommunfullmäktige tilldelade 
ramen för 2020 på 76 200 tkr. 

Antalet färdtjänstresor ligger under föregående års nivå, en kraftig minskning ses 
på grund av covid-19 då bland annat dagverksamheterna är stängda. Totalt beräk-
nas intäkterna landa cirka 400 tkr lägre än budgeterat då ny faktureringsrutin för 
riksfärdtjänst delvis väger upp de minskade intäkterna från egenavgifter inom 
färdtjänst. Kostnadseffekten utav det minskade behovet av färdtjänstresor är 
oklart, då leverantören i dagsläget nyttjas till andra transporttjänster inom Borås 
Stad. Faktureringen för avropade resor inom taxi minskade kraftigt under april-
maj, bedömningen ligger på en besparing på knappt 2 000 tkr. Det finns en 
osäkerhet kring den miljöbonus som kan falla ut i enlighet med det nya färd-
tjänstavtalet från juni 2019, vilken är kopplad till det drivmedel som leverantören 
väljer att använda i sina fordon. Totalt prognosticeras ett överskott för dessa 
verksamheter på 1 340 tkr. 

Kostnaderna för särskoleskjutsen kommer troligen att överskrida budget, efter-
som budgeten baserades på ett lägre elevantal. Prognosen pekar på drygt 1 100 
tkr sämre än budget och är till största delen fordonsrelaterad, antingen fordon i 
egen regi eller taxiresor. 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar från 
mars och framåt pga covid-19. Intäkterna beräknas landa ungefär 1 000 tkr sämre 
än budgeterat varav cirka halva tappet beräknas bero på covid-19. Totalt visar 
verksamheten på ett prognosticerat underskott på 1 200 tkr. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten framöver hanteras 
på samma sätt som ordinarie skolskjutsverksamhet, dvs. finansieras via beställ-
aren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten och fakturerar beställaren. 
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Investeringar 

 
Attraktivare stad/Västerbrogatan kv EKO 10 

Inför Borås stads 400-års jubileum var tanken att bygga om platsbildningen vid 
kvarteret Eko 10 bakom gamla postenhuset med start 2020 och färdigställande 
under 2021. Planerna på att komma igång i slutet på året är högst osäkert då 
marken inte kommer att vara tillgänglig till följd av pågående husbyggnation. 
Byggstart för projektet får därför troligen skjutas till 2021. Av tillgängliga drygt 6 
mnkr beräknas cirka 2 mnkr upparbetas under 2020. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

I budgetförslag för 2020 begärde Tekniska nämnden bland annat anslag för att 
projektera utbyte av Varbergsbron med planerad byggnation 2021. I den be-
slutade budgeten gavs anslag till reparation av befintlig bro. Då upphandling av 
ramavtal med brokonsulter påbörjats beräknas större delen av reparations-
åtgärderna att bli aktuella först 2021. Av tillgängliga medel på knappt 13 mnkr 
beräknas cirka 9,5 mnkr förbrukas under 2020.   

Reinvestering gatubelysning: 

Den ökning av kabelfel som blivit följden av fibergrävningarna i staden har inne-
burit högre kostnader inom projektet som beskrevs i Tekniska nämndens budget 
2020. Beställningar för utbyte av äldre elkablar har redan gjorts för hela anslaget 
för 2020. Med säkerhet kommer därför anslagna medel att överskridas. Till vilken 
omfattning är för tidigt att ha en uppfattning om. 

Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola: 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att Cityringen och korsningen 
med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan 
brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på Cityringen 
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som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest 
robusta förbindelsen i city. 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Hög-
skola samt ombyggnad av Robert Nilssons plats färdigställdes 2019 med undan-
tag för gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att 
byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. Såsom beskrevs i Tekniska 
nämndens budget 2020 är starttid för projektet osäkert då Länsstyrelsen beslutat 
om utökad Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. Upparbetade kost-
nader för framtagande av MKB, den vattenrättliga prövningen och eventuell 
byggstart under året beräknas bli 2 mnkr av tillgängliga 31,6 mnkr. 

Kronängsparken:  

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden i maj 2020. Om planen 
inte överklagas vinner den laga kraft under sommaren. Arbetet med landskaps-
arkitekterna pågår för att färdigställa ritningsunderlag och bygghandlingar för att 
upphandla en entreprenör under hösten 2020, med planerade byggstart våren 
2021. Projektet som helhet lider av förseningar på grund av oklarheter kring hur 
möjliga markföroreningar skulle hanteras inom detaljplanen samt hur det kan 
komma att inverka på att kommande köpekontrakt mellan kommunen och 
exploatören (i detta fall AB Bostäder i Borås). 

Åtgärder som utförts hittills under 2020 är skissarbete, förprojektering och detalj-
projektering. 

Fristads nya Stationspark: 

Projektet fortskrider där tjänstemän från Tekniska förvaltningen tillsammans 
med Trafikverkets personal verkar för att en gång- och cykeltunnel ska projek-
teras under 2021 och byggas under 2022. Gång-och cykeltunneln ska placeras 
mellan den äldre stationsparken öster om järnvägsspåret och den nya stations-
parken väster om spåret. Projektet lider av stora fördyringar avseende beräknad 
kostnad för att projektera och bygga tunneln. Under 2020 måste därför Tekniska 
nämnden fatta beslut om den nya stationsparken ska byggas även om inte tunneln 
blir verklighet.  

Åtgärder som utförts på platsen under vårvintern 2020 är att parken väster om 
spåret har underhållsröjts av Park- och Skogsavdelningens personal samt flertalet 
möten med Trafikverket. 
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Delegering av beslut om uppföljning, Tertial 2 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att besluta på 

nämndens vägnar gällande godkännande utav uppföljningen för Tertial 2 2020 , 

Miljörapport Tertial 2 2020, Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 

2020 samt uppföljningen för Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 

budget, augusti 2020.          

Ärendet i sin helhet 

Såväl uppföljning för Tertial 2 2020 som Miljörapport Tertial 2 2020, 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 samt uppföljning för 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 måste vara 

expedierade till Kommunstyrelsen senast 2020-09-25. Då Tekniska nämndens 

sammanträde i september infaller 2020-09-30 behöver nämnden besluta att 

uppdra åt nämndens presidium att besluta på nämndens vägnar enligt KL 6 kap 

37§. Presidiet sammanträder 2020-09-22. På Tekniska nämndens sammanträde i 

september kommer ärendena att redovisas.    

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Initiativärende gällande "Ökad trygghet på Hulta" 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Ärendet i sin helhet 

Olle Engström (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in ett initiativärende 

gällande ”Ökad trygghet på Hulta” (se bilaga).     

Avseende belysningen i Ekarängsparken: Tekniska förvaltningen de senaste fem 

år fått många synpunkter på att det är mörkt och kan därför upplevas som 

otryggt i parken. Synpunkter har inkommit från allmänhet, fältgruppen samt 

ifrån trygghetsvandringar. 

2015 och 2019 har kompletterande insatser gjorts avseende belysning (se bilaga 

2). Avståndet mellan belysningsstolparna har minskats på de redan belysta 

gångvägarna samt att två gångvägar fått ny belysning. Om dessa gångvägar som 

löper genom Ekarängsparken i nord-sydlig riktning upplevs som otrygga beror 

det inte på avsaknaden av belysningspunkter.  

Stråket genom det som kallas för Stora Ekarängen är inte ett prioriterat 

parkstråk för att ta sig till skolan eller Hultatorg. På grund av att de flesta kan gå 

via Hansinggatan som löper parallellt med Stora Ekarängen. Hansinggatan är 

belyst och bör upplevas som tryggare eftersom den kantas av bebyggelse. 

Avseende belysning i parkerna Vallängen och Högagärdet så har parkerna setts 

som ej prioriterade parkstråk tidigare. Hänvisning för gång och cykel har därför 

gjorts till Hansinggatan, Vallängsgatan samt Kryddgårdsgatan.  

Avseende uppförande av en hundrastplats på Hulta eller Trandared: Tekniska 

förvaltningen efterfrågar ett beslut som förslagsvis beredes i Park och skogs-

utskotten avseende antalet hundrastplatser som behövs i kommunen. Förslaget 

från förvaltningen är att varje stadsdel samt tätort bör ha en hundrastplats att 

tillgå. Se bilaga 3 för befintliga hundrastplatser i kommunen.     

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende gällande: ”Ökad trygghet på Hulta”

2. Insatser för att öka tryggheten i Ekarängsparken 2015-2019

3. Hundrastplatser Borås Stad 20200728
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Gula stråk visar platser där belysning kompletterats i parken från 2015-2019

Högt värde

Lågt värde

2. Insatser för att öka
tryggheten i Ekarängsparken

2015-2019
2020-07-28

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000



Hundrastplatser 
Borås Stad har ett antal inhägnade hundrastplatser där du kan släppa din hund fri 
utan koppel.  

 Sjöbo (Barnhemsgatan/Lindormsgatan)
 Fjärdingsparken, Hässleholmen (Kapplandsgatan/Gamla Brämhultsvägen)
 Sjömarkens badplats, Sjömarken (Badstrandsvägen)
 Kv. Astern, Centrum (Sven Erikssongatan 26)
 Kranmossens frilufts- och rekreationsområde, Trandared (Kransvägen)

I följande beteshagar finns möjligheten att rasta hundar när betesdjuren är borta för 
säsongen (ca 15 okt-15 maj) När hagen är låst är den stängd för allmänheten. 

 Byttorps IP, Hestra (Klingarevägen)
 Bese Pickesjön
 Dalsjöfors (Bakom Tennishallen)

Följande regler gäller på hundrastplatserna: 

 Du får släppa din hund lös inne i hundrastplatsen men du måste ha din hund
under uppsikt

 Hundägare plockar upp efter sin hund
 Tänk på att din hund ska vara frisk innan du släpper in den i hundrastplatsen
 Hundrastplatsen är till för alla, se till att din hund inte orsakar skada eller

obehag för andra hundar eller människor



Tekniska nämnden 
2020-06-24 

Initiativärende 

Initiativärende gällande: ”Ökad trygghet på Hulta” 

Borås stad har idag två bostads områden som finns med på polisens nationella 

lägesbild över särskilt utsatta områden. Dessa områden är: Norrby, 

Hässleholmen/Hulta.  

Många olika insatser har gjorts i dessa områden genom åren för att skapa en 

tryggare boendemiljö för invånarna i dessa områden i bl.a. Hulta. Trots alla 

redan vidtagna åtgärder finns det fortfarande mycket kvar att göra på Hulta 

inte minst i trygghetsskapande åtgärder.  

Några exempel på dessa åtgärder som har nämnts i detta sammanhang är 

belysta gångvägar och en instängslad belyst hundrastgård m.m.  

Att genomföra trygghetsskapande åtgärder i stort och smått har ett stort 

signalvärde. Det visar för invånarna på Hulta att vi politiker har lyssnat och 

förstått deras problem, behov och önskemål.   

Sverigedemokraterna yrkar därför på att: 

Förvaltningen vid nämndmötet den 24:e juni informerar Tekniska nämnden om 

vilka trygghetsskapande åtgärder som är planerade att genomföras på Hulta 

under 2020 - 2021. 

 För Sverigedemokraterna, 

Olle Engström  Björn Malmquist  

Ledamot  Ersättare 

Tekniska nämnden  Tekniska nämnden



Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-26 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00460 3.2.1.0 

Yttrande över föreskrifter för avfallshantering 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Avfallsföreskrifter för Borås 

Stad med beaktande av de synpunkter nämnden framfört i sitt yttrande.      

Ärendet i sin helhet 

Enligt gällande lagstiftning ska det finnas en renhållningsordning för varje 

kommun. Avfallshanteringen i kommunerna regleras i miljöbalken och 

avfallsförordningen med tillhörande förordningar, föreskrifter och   

författningar. I Borås Stad gäller därutöver avfallsplanen och dessa lokala 

föreskrifter vilka tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för borttransport och återvinning 

eller bortskaffande av hushållsavfall  och därvid jämförligt avfall  från annan 

verksamhet. 

Tekniska nämnden anser inte att det är rimligt att kräva angivna 

dimensionerade mått som ”ska”-krav  på framkomlighet vid tömning av 

hushållsavfall som framgår under 3.3 Transportväg generellt. Angivna 

dimensioneringsmått återfinns i Avfall Sveriges ”Handbok för 

avfallsutrymmen” och utgör riktlinjer för utformning  av avfallsutrymmen vid 

ny- och ombyggnation. Föreskrifterna behöver kompletteras vad avser  

befintliga miljöer där det är svårt att uppnå den standard som beskrivs i aktuellt 

kapitel. Möjligheten att anpassa fordonens storlek bör beaktas både vad avser 

framkomlighet och trafiksäkerhet i befintliga miljöer. 

Lösningar för avfallshantering hanteras i planeringsskedet vid upprättande av 

detaljplan och vidare vid bygglovsprövning. Tekniska nämnden ser därför inte 

som sin uppgift att anvisa plats för avfallslösningar såsom framgår av avsnitt 

3.1.4 Anvisning av plats.  Tekniska nämnden har inte till uppgift att handlägga 

ärenden på privat mark och för  anläggande av avfallsanläggningar på allmän 

platsmark erfordras bygglov. 

Texten ”Snö. Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats 

anvisad av Tekniska förvaltningen” stryks då den saknar koppling till 

hushållsavfall. I den mån borttransport av snö blir aktuellt på allmän platsmark 

ombesörjes detta helt av Tekniska förvaltningen. 

Tekniska nämnden har i övrigt inga synpunkter på upprättat förslag till 

Avfallsföreskrifter för Borås stad.
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Beslutsunderlag 

1. Remiss: Föreskrifter för avfallshantering

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 



Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall 

 

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut 

 

Blandat avfall och brännbart restavfall är det som återstår när annat hushållsavfall har sorterats ut. 

Detta avfall ska läggas i påse och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller kan orsaka skada, arbetsmiljöproblem 

och andra olägenheter uppkommer. 

Avfallsslag  Exempel  Hantering Kommentar  

Matavfall  Matavfall som t.ex. potatisskal, 
lökskal, fruktrester, kaffesump, 
hushållspapper och vissna 
snittblommor. Överbliven mat och 
mat som blivit för gammal.  

Matavfall ska sorteras ut från 
restavfallet.  

Efter anmälan till Miljöenheten kan 
matavfall komposteras på den egna 
fastigheten. 

Brännbart restavfall Avfall som blir över efter 

källsortering. 

Brännbart restavfall ska sorteras ut. 

Avfallet hämtas i separata 
avfallsbehållare för insamling av 

kommunen. 

Blandat avfall kan inte i efterhand 

sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, lysrör (inkl. 
solarierör), lågenergilampor, 
glödlampor, bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, termometrar 
(och annat som innehåller 

kvicksilver), bilbatterier etc. 

Lämnas på återvinningscentral. Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och 
växter. Därför är det viktigt att allt 
farligt avfall tas om hand på ett 
hälso- och miljöriktigt sätt, och inte 

hamnar bland andra typer av avfall. 

Grov avfall T ex trasiga möbler, leksaker, skrot. 
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 

hårdplast 

Lämnas på återvinningsstationerna 

(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa 
flerfamiljsfastigheter kan ha 

fastighetsnära insamling 

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning. 

Elektronik Allt med sladd eller batteri, samt 
glödlampor, lågenergilampor och 
lysrör. 

Lämnas på återvinningscentral. I de fall avfallet innehåller farliga 
komponenter klassas det som farligt 
avfall. 

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens 

återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till 

kommunens avfallshantering. Mer information om 

sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös 

hemsida. 



Textiler Kläder hela och trasiga, tyger, 
gardiner, textilavfall  

Lämnas på återvinningscentral eller 
på hänvisad plats av Borås Energi 
och Miljö 

 

Ej brännbart restavfall  Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering, t.ex. keramik, porslin, 

glas som inte är förpackning etc 

Lämnas på återvinningscentral.  Avfall som inte har någon lämplig 
behandlingsmetod. 

Trädgårdsavfall  Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten 
och grus. 

Lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid tecknande 
av abonnemang.  

Trädgårdsavfall får även 
komposteras på den egna 
fastigheten 

Fett Frityrolja, stekfett, olja från 

konserver och burkar. 
Lämnas på återvinningscentral. Häll 

över i valfri förpackning till exempel 
en plastflaska. Små mängder kan 
torkas upp med hushållspapper och 
hanteras som matavfall. 

Matfett som hälls i avloppet kan 

täppa igen rör och orsaka stopp i 
avloppet 

Läkemedel Stickande/skärande/ smittförande 
avfall och läkemedel som 

uppkommer i hemmet. 

Lämnas på apoteken i 
specialbehållare som tillhandahålls 

av apoteken. Avfallet lämnas på 
apoteken. 

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får inte spolas ned i avloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Exempel på avfall från verksamheter som ska sorteras ut 

Avfallsslag  Exempel Hantering  Kommentar  

Brännbart restavfall  Avfall som blir över efter 
källsortering.  

Hämtas av godkänd transportör.  Blandat avfall kan inte i efterhand 
sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall  
 

Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, oljor, 
fotokemikalier, termometrar (och 

annat som innehåller kvicksilver), 
impregnerat trä, batterier, 
värmepumpar, kylanläggningar etc.  

Avfallet hämtas av transportör med 
tillstånd att transportera farligt avfall. 
Egen transport av mindre mängder farligt 

avfall får endast ske efter anmälan till 
länsstyrelsen.  

Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och växter. 
Därför är det viktigt att allt farligt 

avfall tas om hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt. 

Grovavfall  
 

T ex trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/ 

frys, möbler, sanitetsporslin.   
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Matavfall Matavfall från produktions- eller 
grossistverksamhet. Matavfall ska 
sorteras ut från restavfallet. 

Hämtas av godkänd transportör.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 
hårdplast.  

Lämnas enligt producenternas anvisningar 

i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller.  

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning 

Elektronik Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, TV, 

radio och ljuskällor, t.ex. lysrör, 

lågenergilampor och glödlampor.  

Avfallet hämtas av godkänd transportör 
eller lämnas mot avgift på 

återvinningscentralerna. Observera att 

detta avfallsslag även klassas som farligt 
avfall i de fall det innehåller farliga 
komponenter. För transport av mindre 
mängder farligt avfall krävs anmälan till 
länsstyrelsen.  

Elektriska och elektroniska produkter 
ska demonteras och komponenter 

med farligt innehåll tas bort. 

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller 

inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras 

separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för 

att anlita en godkänd transportör med tillstånd för 

borttransport från fastigheten 



Batterier 
Alla sorters batterier under 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska hanteras som farligt 
avfall.)  

Avfallet hämtas av godkänd transportör. Batterier innehåller skadliga ämnen 
och ska omhändertas på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt 

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall Tegel, 

takpannor, betong, dörrar, fönster, 
beslag, trä etc..  

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte 
komprimeras.  

Rivningslov och/eller rivningsanmälan 

krävs i normala fall.  
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Datum 

2020-07-01 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0 

Remiss: Avfallsföreskrifter 

Remissinstanser 

1. Alla kommunala nämnder

2. Kommunala Bostadsbolag

3. Borås Energi- och miljö AB

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 september. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2020-00566 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802
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1 kap Inledande bestämmelser

Föreskrifter om avfallshantering 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av 

föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna föreskrift gäller lokalt för 

avfallshanteringen i Borås Stad.  

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av begränsad 

omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 

ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att 

utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen 

(2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av 

dessa eller andra författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt 

avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 

bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av någon annan än 

Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i dessa 

föreskrifter. 

1.1 Gällande författningar 
Borås Stad renhållningsordning innehåller kommunens avfallsföreskrifter och en avfallsplan. För 

kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:  

• Miljöbalken (1998:808)

• Avfallsförordningen (2011:927),

• Plan- och bygglagen (2010:900).

• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om

producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,

• Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 

avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad. 
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1.2 Definitioner 
I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 

Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 

att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).  

Hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (15 kap. 3 § miljöbalken.) 

Benämningen hushållsavfall kommer att försvinna ur miljöbalken och delvis ersättas med 

benämningen kommunalt avfall, med kommunalt avfall avses avfall under kommunens ansvar 

enligt 15 kap. miljöbalken. Avfall från hushåll och avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall ska inte omfatta avfall från 

tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och 

rivningsavfall och uttjänta bilar.   

Kärl- och 

säckavfall 

avses den del av det hushållsavfall som får läggas i kärl, säck eller av Borås 

Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 

Brännbart 

restavfall 

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 

kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och 

annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall.  

Grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 

gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

Trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel 

kvistar och gräsklipp. 

Farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1 

till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 § avfallsförordningen (2011:927).  

Konsument-

elavfall 

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 

elektronikutrustning. 

Före detta 

livsmedel 

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 

och 142/2011/EU.  

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 

hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller 

har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. Butiksavfall 

av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten 

ovan. 

Fett från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett som 

hämtas i behållare eller via fettavskiljare. Fett från hushåll ingår också.  
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Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar. Latrin är avfall från torrtoaletter.  

 

Behållare avses kärl, container, krantömmande behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

 

Enskilda 

avloppsanläggningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. 

 

Storkök menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda 

för tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt. 

 

Återvinningstaxa är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av avfall, 

service på återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och 

kundservice. 

 

Fasta avgiften finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del 

av administration, information m.m. och fördelas på olika kunder efter 

bedömt nyttjande. 

 

Rörlig avgift är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och 

behandlingskostnaderna. 

 Avfallsinnehavare den som ger upphov till ett hushållsavfall har ansvar för att sortera och 

lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt 

i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter. 

 

Fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 

Nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har 

rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten.  

 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

 

Avfallsansvarig 

nämnd 

är kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsansvariga 

nämnden 

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 

operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Bolaget   avses Borås Energi och Miljö AB som sköter avfallshanteringen i Borås stad 

på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

Renhållare avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering 

av det avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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1.3 Målsättning  
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande 

prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  

 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning  

5. Bortskaffande  

 

 

 

 

Bild på avfallstrappan  

 

 

 

Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så 

långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1 

och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  

 

Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd 

entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att 

drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta 

medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets 

lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och avfallsbehållare, samt på 

avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars utformning etcetera  

 

1.4 Överträdelse  
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och 

miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan 

förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 

återvinningstaxa. 
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2 kap Ansvar och skyldighet 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering 
I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen, enligt 15 kap. 

20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 

hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 

behandlingsanläggning. Utförandet har överlåtits till bolaget Borås Energi och Miljö AB. Borås 

Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i 

nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden 

eller Tekniska nämnden. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget 

anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte 

faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, transport 

och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som 

enskilda intressen.  

Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken utövas av den tillsynsansvariga nämnden i kommun.  

Borås Energi och Miljö ansvarar för att kända brister rapporteras till aktuell tillsynsansvarig nämnd. 

Borås Energi och Miljö informerar hushållen om krav på sortering och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar. 

Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska 

betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgiftens storlek 

framgår av återvinningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett 

sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

2.2 Producenternas ansvar 
Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (1994:1205, 1994: 1236, 

2000:208, 2005:209, 2005:220, 2006:1273, 2007:185, 2008:834, 2009:1031), meddelade med 

stöd av miljöbalken. 

• Förordning om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205

• Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236

• Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS

2000:208

• Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209

• Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273

• Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185

• Förordning om batterier SFS 2008:834

• Förordning om producentansvar för läkemedel SFS 2009:1031
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Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 

innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av miljö och konsumentnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

som underlag för kommunens renhållningsordning.   

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 

samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås Energi 

och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens 

ansvar  
Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan 

efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 

nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 

Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 

nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika 

verksamheter finns inom samma fastighet. 

Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 

Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 

uppkommit avfall. 

Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras 

enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska i behövlig 

omfattning informera de som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för 

avfallshanteringen och verka för att de följs. 

2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang 
Arrangören är nyttjanderättshavare och därmed ansvarig för sortering och överlämning av de 

avfallsslag som nämns i bilaga 1. 
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2.5 Avfallsinnehavarens ansvar  
Avfallsinnehavare ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Avfallsinnehavare ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt 

vad som anges i bilaga 1. Hushållsavfall ska lämnas i Borås Energi och Miljös tillhandahållna eller 

godkända, avfallsbehållare eller på anvisad plats. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 

till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till den som enligt avfallsförordningen (2011:927) 

har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits 

från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 

yrkesmässig transport av avfall NFS 2005:3). Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som uppstår 

vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och omhändertas enligt 

Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26. 

 

Alla personer, hushåll, företag etcetera ska sortera ut följande hushållsavfall och hålla 

det skilt från annat avfall: 

• Olika typer av farligt avfall 

• Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Förpackningar (plast, papper, metall, glas) 

o tidningar och returpapper 

o el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor 

o pantflaskor och -burkar 

o läkemedel 

o bildäck 

• Grovavfall 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar 

• Matavfall: Från hushåll ska läggas i påse som tillhandahålls eller rekommenderas av 

renhållaren.  

• Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av kommun kan bli föremål för 

utsortering. 
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 3 kap Hushållsavfall 
I detta kapitel regleras avfall som är under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken eller

därmed jämförligt avfall. 

3.1 Behållare och emballering 

A. Borås Energi och Miljö avgör avfallsbehållarens typ, storlek och placering.

B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns eller

enligt återvinningstaxa eller mot körbar allmän väg eller där Borås Stad anvisat plats. Kärl

med två eller tre hjul ska placeras med handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller

enligt Borås Energi och Miljös anvisningar.

C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska

vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

Gäller dock ej förpackningar och returpapper.

D. Kärl hyrs ut till kunden av Borås Energi och Miljö, kunden ansvarar för rengöring av kärlet.

Containrar, ägs av Borås Energi och Miljö. Normalt slitage står Borås Energi och Miljö för.

Vid skadegörelse eller vårdslöshet står kunden för reparation eller ersättande av kärl och

containrar.

E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden.

F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så

tung att den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses.

G. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte

orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda

nedskräpning på hämtningsplatsen.

H. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt

emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. En

eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan.

I. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

J. Val av abonnemang ska vara tillräckligt stora så de svarar mot de behov som föreligger.

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 

Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt 

att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning 

sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens 

lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft 

av tunga behållare vilket ställer höga krav på tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten 

och för att tömning av behållare ska godkännas ska Borås Energi och Miljö riktlinjer följas 

tillsammans med följande kriterier: 

A. Behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallshantering och

Borås Energi och Miljös riktlinjer.

B. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller

luftintag till byggnader.

C. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt.

D. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana.
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E. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 

F. Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. 

G. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

H. Angöringsplats får inte placeras så att backning måste utföras. 

I. Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och 

behållare. 

J. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 

K. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter 

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 

L. Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter. 

M. Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 

 

3.1.2 Kriterier för sopsugssystem  

Vid tömning av mobil sopsug ska dockningspunkten placeras högst 5 meter från 

hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för Borås 

Energi och Miljö eller utsedd entreprenörs hämtningsfordon. Sopsugssystemet ska vara anpassat 

för minst två fraktioner, matavfall och brännbart restavfall. Sopsug kan användas där Borås Energi 

och Miljö anser att detta är lämpligt, samråd skall alltid göras med Borås Energi och Miljö. 

 

 

3.1.2 Gemensamt kärl  

Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda 

gemensam avfallsbehållare görs ansökan till Borås Energi och Miljö. Förutsättningarna är att 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in 

minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas eller om dessa 

föreskrifter inte följs. 

 

3.1.3 Gemensam avfallslösning 

Flera fastigheter kan ansöka om en gemensamma avfallslösning som miljöhus, gemensam 

hämtningsplats eller annan typ av avfallslösning. Detta under förutsättning att Borås Energi och 

Miljö givit sitt medgivande. Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår 

av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av 

återvinningstaxan. 

Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller 

om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.4 Anvisning av plats 

 

Anvisning av plats görs av Samhällsbyggnadsnämnden eller Tekniska nämnden.   

 

 

 

 

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

13 
 

3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
 

3.2.1 ALLMÄNT 

De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 

renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5). 

 

3.2.2 MATAVFALL 

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna bestämmelser 

VA (ABVA) inte tillåtet utan huvudmannens (Borås Energi och Miljö AB) skriftliga medgivande. 

 

Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall som uppkommer i hushållet ska förpackas i särskilt avsedd påse som 

tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi och Miljö . Annan förpackning får inte användas. 

I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi 

och Miljö för påsen användas. 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända av Borås Energi och Miljö och enligt den 

europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1. 

• Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och storkök 

anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i återvinningstaxan och i 

anvisningar från Borås Energi och Miljö .  

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna 

bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.  

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. Allt 

matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn. 

Matavfallstankar ska vara placerade så att den lätt kan slamsugas. När tanken är 

installerad inomhus ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. 

• Krantömmandebehållare kan användas där Borås Energi och Miljö anser att detta är 

lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst 

varannan vecka. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst en 

gång varannan vecka under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

matavfall ske efter behov, dock minst en gång i veckan, i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

• Tömning av matavfallstankar ska ske minst en gång var fjärde vecka och i övrigt efter 

behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

 

Hemkompostering av matavfall 

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant 

sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara 

skadedjurssäker och isolerad. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att 

skadedjur inte kan komma åt det. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. 
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Kompostering av matavfall på fastigheten ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden 

(avfallsförordningen 2011:927). 

 

3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

 

Emballering och behållare 

Brännbart restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl, krantömmandebehållare eller 

container. Krantömmandebehållare kan användas där Borås Stad och Borås Energi och Miljö anser 

att detta är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i kärl ske 

minst en gång i månaden, i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en 

gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

avfallstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 

sådant sätt att brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. 

 

3.2.4 GROVAVFALL 

Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och 

Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för att 

köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar betalt 

för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en verksamhet 

och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 

Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.   

 

Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller 

omärkt. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på 

lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande återvinningstaxa. 

Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt gällande återvinningstaxa. 

Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

3.2.5 FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt 

bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det egna 

hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s återvinningscentraler.  

 

Behållare och emballering 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med 

annat avfall, så långt som det är möjligt. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av 

privatpersoner på återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att 

de inte läcker vid normal hantering.  

 

Hämtningsintervall 
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Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s 

ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som 

uppkommit i det egna hushållet till anvisad plats. 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar och 

tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 

Elavfall 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 

gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 

Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas vid behov av Borås Energi och Miljö. 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 

Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

Läkemedelsavfall 

Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 

producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nerspolning av läkemedel till avloppsnätet är 

inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser VA 2017 punkt 26. Detta gäller allt medicinskt avfall 

exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.  

3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg 

transportera till Borås Energi och Miljö anvisad plats eller till Borås Energi och Miljö:s 

återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt återvinningstaxa. 

Emballering och förvaring 

Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden 

gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt 

Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

Hämtningsintervall 

Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt gällande återvinningstaxa. 

Kompostering 

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 

flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering påbörjas. 

Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan till Miljö och 

konsumentnämnden. 

Dragväg 

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. 
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3.2.15 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER  

 

Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i 

lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös hemsida.  

  

Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 

inplastat, dock skall det vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större 

mängder invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad. 

Kontakt skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i 

kärlet för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 

 

Emballering och förvaring 

Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade och väl 

förpackade och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på 

återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  

 

 

 

3.2.8 FETTAVFALL 

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och fett 

från burkar och flaskor.  

 

Emballering och förvaring 

Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi och 

Miljö eller utsedd entreprenör. Hushåll ska hälla fett i separata behållare till exempel en plastflaska 

eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna 

Borås Energi och Miljös fettratt.  

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 

 

Oljor och fett från hushåll och verksamheter får lämnas på återvinningscentraler. 

 

3.2.9 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 

Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av Borås Energi 

och Miljö eller utsedd entreprenör. Allmänna bestämmelser VA 2017 punk 26 och 27 anger att fett i 

större mängd eller fetthalten inte får vara så hög att den orsakar stopp i huvudledningen. Utöver 

Allmänna bestämmelser VA gäller att fettavskiljare ska följa svensk standard, SS EN 1825–2. 

Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Borås Energi och Miljö i 

samband med VA-anmälan.  

 

Tillgänglighet 

• Fettavskilljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och fettavskiljare bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

17 
 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Vid alla ny-och ombyggnationer skall sugkoppling installeras på fastigheten om det inte 

installeras en markbrunn för fettavskiljare.   

• Vid alla ny-och ombyggnationer av skolor och förskolor skall markbrunn eller sugkoppling 

placeras utanför lek och vistelseområde för att säkerställa en säker hämtning.   

 

 

Hämtningsintervall 

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 

ledningssystem, dock minst fyra gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 

belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver 

ovan angivna rutiner. 

 

3.2.10 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP 

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 

liknande ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 

åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel 

trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 

funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter 

beställning från fastighetsägaren. 

 

Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel: 

Bioreningsverk och fytosystem dessa klara upp mot 8 år. 

 

 

3.2.11 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 

Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  
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3.2.12 TOALETTBODAR 

Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska 

kunna hämtas med slamsugningsbil.  

 

Hämtningsintervall 

Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

 

3.2.13 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 

Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta 

avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal med 

Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande avfallet 

förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 

 

Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett 

sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som 

skärande stickande räknas även tex Rakblad, akupunkturnålar. Avfallet kan lämnas in på någon av 

kommunen återvinningscentralerna. 

 

3.2.14 ASKA 

Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som brännbart restavfall och hanteras på ett 

sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom 

damning vid hämtning. 

 

3.2.15 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda 

sällskapsdjur inklusive hästar får grävas ner enligt 23 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2014:43). Nedgrävning av större djur inklusive hästar ska ske i samråd med Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

3.2.16 SÄRSKILD HÄMTNING  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning hämta grovavfall som järn- och resårmöbler, cyklar, 

barnvagnar, kylskåp, frysar och liknande vid bostadsfastigheten.  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning också hämta avfall från mindre ny- och ombyggnader 

som virke, vattenradiatorer, WC-porslin, badkar, rör, plåt, takrännor, sten, tegel, betong, stängsel, 

mattor och inredning. Avfallslämnaren ska vid behov märka enheterna för att undvika missförstånd 

om vad som ska hämtas.  
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3.3 Transportväg 
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med 

nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg fram 

till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i 

framkomligt skick året om. Transportväg ska ha en 

hårdgjord körbana. Transportväg ska vara snöröjd och 

halkbekämpad vintertid 

3.3.1 VÄGBREDD 

Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda 

riktningarna förekommer. Om parkering tillåts vid sidan 

av vägen måste vägen vara bredare. Om vägen är 

mötesfri och det inte finns parkerade bilar kan vägen vara 

smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej 

heller snövallar. 

3.3.2 FRI HÖJD 

Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter (se figur 1). 

Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. 

3.3.3 VÄNDPLATS 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för 

renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 

18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara 

en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. (se figur 2) 

Figur 1: Vägbredd och fri höjd 

Figur 2: Exempel på vändplatser *Gäller mötesfri väg med p-förbud 
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3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att 

den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren 

lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.  

3.4 Lastningsplats 
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden 

ska vara minst 4,6 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 

Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymme, Avfall 

Sverige). 

Kärlhämtning  Krantömmande 

Bredd 4,6 meter  4,6 meter 

Längd 15 meter  18 meter 

Fri höjd 4,5 meter  Upp till 10 meter 

Kranbilar för tömning av bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5 meter ifrån 

behållare som ska lyftas. Avståndet beror på kranens räckvidd samt behållarens typ och vikt. Det 

går därför inte att ange något generellt mått. 

3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 15 

meter, den fria höjden ska vara minst 4,5 meter. 

3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 18 

meter, den fria höjden bör vara minst 6 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 

3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria 

höjden minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5 meter ifrån container eller markbehållare som 

ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och 

cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen. 
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3.5 Gångväg 
Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 

hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen ska 

röjas från snö och hållas halkfri. Gångvägen mellan hämtstället och renhållningsfordonets 

lastningsplats ska vara max 10 meter. Vid ny-och ombyggnationer där detta inte är möjligt på 

grund av trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras.  

 

3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35 

meter. 

 

3.5.2 5.2 FRI HÖJD 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 

 

3.5.3 LUTNING 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för 

att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, 8%. Lutningen på en ramp får 

vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste vilplan på minst 1,5 

meter byggas innan nästa ramp. 
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3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 
Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 

källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. 

A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att

hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas

till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet.

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på

ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt

och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.

C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig

plats, i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar.

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på

lämplig plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt Borås Energi och

Miljö s anvisningar.

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för

återvinningsmaterial ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppstår. Avfallsbehållare bör om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan

på borttransport.

F. För verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer gäller att

avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats.

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen

där ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning

görs av Miljö och konsumentnämnden.

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara

högre än 1:12.

I. Borås Energi och Miljö ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska utföras.

Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den Borås Energi

och Miljö anvisar och ändringar ska utan begäran meddelas till Borås Energi och Miljö.

J. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymme utformas i enlighet med dessa föreskrifter

samt Avfall Sveriges anvisningar om Avfallsutrymme (detta ska även eftersträvas för

befintliga avfallsutrymme).

K. Dragvägen får högst vara 10 meter mätt från avfallsutrymmets mittpunkt till

hämtningsfordonets bakre del.

L. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol.

3.7.1 DÖRR 

Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymme. Karminnermåttet måste 

vara i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 

dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara 

minst 3 meter och i höjd minst 4,5 meter. 

3.7.2 RUMMET 

Avfallsutrymme måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning, 

helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom 

möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska vara lätta att 

rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.  
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Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och kvadratmeter golvyta. Frånluftsflödet 

bör i ett grovsoprum vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvyta. Golven ska vara halkfria. 

3.7.3 KÄRLENS PLACERING 

Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter. 

Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så 

nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till 

exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara 

inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 

Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 

behållarna. 

3.7.4 PASSAGE 

Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring 

som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 

3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 

Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna utföras. 

3.7.6 BELYSNING 

Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras 

på en höjd av 1,30 m över golv. 

3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 

Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på angöringsytan 

där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus 

en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta 

maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till 

sättningar och spår. 

3.7.8 TRÖSKLAR 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor 
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4 kap Annat avfall än hushållsavfall  
Annat avfall än hushållsavfall definieras avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid 

begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet hushållsavfall får hanteras av valfri 

entreprenör.  

I Borås kommun skall yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler 

som är anvisade för verksamheter. Vid lämning av verksamhetavfall på andra återvinningscentral 

kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 

lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 

Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö AB 

eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall 

uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar och 

tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är endast 

till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 

tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 

Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Snö  

Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats anvisad av Tekniska förvaltningen. 

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 

återanvändning eller återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall 

finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 

regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 
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Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård 

utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i 

punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall. 

(avfallsförordningen 2011:927) 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra 

behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 

07)  

Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 

institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 
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5 kap Undantag  

§ 1 Prövning av undantag  
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och konsument 

nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 

avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade undantag kan 

upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Anmälan och ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett 

undantag är lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om 

hand utan risk för människors hälsa eller miljön.  

 

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 
 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en månad 

i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst två år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

• sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 

• det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  

• avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

• slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  

• anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  

• ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 

 § 3 Uppehåll i hämtning  
Begäran om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden minst en månad i 

förväg. Beslut om uppehåll gäller högst tre år i taget. För permanentbostad och outnyttjad 

fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 

sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 

 Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och 

konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, om anläggningen inte tillförs 
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avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av 

fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång vartannat 

år om  

• besiktning visat att kortare intervall inte behövs

• sökanden tagit prov som visat att halten fett i avskiljaren inte överstiger 50 mg/liter.

Sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning.

§ 4 Eget omhändertagande av hushållsavfall
Kompostering av matavfall    

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden

• komposteringen sker skadedjurssäkert

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt 

användas för jordförbättring på fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden

• det bedrivs jordbruk på fastigheten

• slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader

• avfallet hanteras med lämplig utrustning

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras på 

fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden

• avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning

• komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

§ 5 Gemensamt omhändertagande
 Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och 

nyttiggöras på en av fastigheterna om 

• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl

• fastigheterna är gränsgrannar

• komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 
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• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl

• fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd

• det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna

• avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning
 Miljö- och konsumentnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själv 

transportera bort brännbart avfall som uppkommit hos dem om 

• fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och så svårtillgängligt att den inte kan nås

av Borås Energi och Miljö AB:s hämtningsfordon

• sökanden omhändertar matavfall enligt 5 §

• sökanden lämnar avfallet på anvisad plats av Borås Energi och Miljö AB

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

 Fast avgift betalas enligt återvinningstaxan. 

Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om slammet omhändertas 

enligt 8 §.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut enligt denna paragraf gäller i högst tre år efter 

beslutsdatum. 

§ 7 Testområde
 Efter samråd med Miljö- och konsumentnämnden får Borås Energi och Miljö tillämpa andra 

hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem för andra avfallsslag än vad som anges i dessa 

föreskrifter under testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna. 

ÖVRIGA UNDANTAG 

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från 

denna renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 

återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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6 kap Underkännande av källsortering  
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse 

Detta kapitel hänvisar endast till de som har tjänsten hushållsavfall med svart och vit påse. 

 

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)  

Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den 

får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och 

användning.  

Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och 

underkänd. 

Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)  

Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga 

utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier, 

metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas i 

producenternas insamlingssystem.  

En vit påse som innehåller mer än 5 procent farligt avfall eller mer än 30 procent icke brännbart 

avfall eller avfall som kan materialåtervinnas är otillräckligt sorterad. Om mer än 20 procent av de 

vita påsarna i ett kärl är otillräckligt sorterade underkänns sorteringen.  

Påsar  

Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.  

Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan man 

även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. Påsarna 

ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får inte 

användas.  

Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.  

Förslutning av påsar  

Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid 

upprepade tillfällen underkänns sorteringen.  

§ 2 Ompackning  

Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat 

avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift från 

återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat debiteras 

enligt återvinningstaxa.  
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 

Ikraftträdande  

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 

Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med 

stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av 

dessa föreskrifter. 

 

Omprövning 

Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ denna renhållningsordning kan omprövas av Miljö och 

konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 

villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver ny 

ansökan. 
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11. Vikariatsförordnande för Kent Claesson som Tf avdelningschef för 
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12. Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som Tf avdelningschef för 
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13. Protokoll från nämndberedningsgrupp Gata 2020-06-04

14. Protokoll från nämndberedningsgrupp Park- och skog 2020-06-05

15. Protokoll från nämndberedningsgrupp Persontransport 2020-06-04

16. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-06-16

17. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-06-24

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef
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Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 

till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

Upphandlingar nr  

Anbudsupphandlat: 

Objekt Entreprenör Summa Delegation 

Antagande av 

entreprenör och 

avdelande av medel för 

ombyggnad av 

taxiangöringar utanför 

Borås C. 

Servicekontoret 535 000 kronor  

(exkl. moms)  

6/2020 

    

Antagande av 

entreprenör och 

avdelande av medel för 

Göteborgsvägen mellan 

Tullabron och 

Magasinsgatan – 

Bussprioritering del 2 

Veidekke 

Entreprenad AB 

12 765 000 kronor 

(exkl. moms) 

7/2020 

    

Antagande av 

entreprenör och 

avdelande av medel för 

GC-bana 

Döbelnsgatan, 

nybyggnad av GC-bana 

Servicekontoret 721 007 kronor 

(exkl. moms) 

8/2020 

    

Antagande av 

entreprenör och 

avdelande av medel för 

Söderbrogatan/Södra 

Servicekontoret  3 550 000 kronor 

(exkl. moms) 

9/2020 
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torget, ombyggnad av 

GC-bana. 

Färdtjänst juni, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 45 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 16 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

61 st 

Färdtjänst juli, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 46 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 17 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

63 st 

Markupplåtelser  

Delegation nr 163-177/2020 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter Nr 20-22/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 79-88/2020 

Handikapptillstånd Nr 73-90/2020 

(varav 5 st avslag, 13 st nya/förlängning ) 
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Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 23-24/2020 

Dispenser Nr 15/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande Nr 6-7/2020 (19 st + 12 st) 

Fordonsflyttning Nr 6-7/2020 (17 st + 21 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 6/2020 (22 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 6/2020 (19 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 6/2020 (3 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 6/2020 (6 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 6/2020 

SUMMA: 43 st 

Samhällsbyggnadsärenden 

- 

Enskilda vägar 

Delegation nr 13-15/2020 

Skadeärende 

Stadsjuristens PM: Skadeärende på Bokvägen, Målsryd 2020-08-10 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 




