
 

 

 
 

 

  

  

 

 

  
  

 

      

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

       
 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum Sida  

1  (57)  2020-08-25 

Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-08-25  
TID OCH  PLATS  

Tisdagen den  25  Augusti  2020, kl. 13:00 –  15.45, Nornan konferensrum våning 2  
Ajour 14.20  –15.15  
Omfattning  §§ 177  –  203  

Beslutande  
Karl-Eric Nilsson (C)  Ordförande  
Per Månsson (M)   1e vice ordförande  
Lena Sänd  (S)   2e vice ordförande   
Jan-Åke Carlsson (S)  
Cecilia Kochan (S)  
Catherine Tynes Kjellbergh (L)  
Katrine Andersson (M)  
Elvira Löwenadler (M)    

Tjänstgörande ersättare  
Lars Lyborg (KD) för Robert Strömbom (SD)  

Närvarande ersättare   
Sofia Sandänger (M)  
Harry Kettil (S) via Teams   
Alexander Andersson (C) via Teams  

Tjänstemän och övriga   
Förvaltningschef Agneta Sander  §§  177- 203  Förvaltningsjurist Johanna Bäckström  §§ 187, 197  
Avdelningschef  Niclas Björkström  §§ 177- 203  Controller  Kristina Reinholdsson   §§ 180, 200   
Avdelningschef  Mirjam Keskifrantti  §§ 177- 203  Tillståndshandläggare  Anna  Karlsson  §§ 189  
Avdelningschef Elin Johnsson  §§ 177- 203  Tf. Nämndsekreterare Andreas  Zalewski  §§  177- 203  

Avdelningschef Annelie Johansson  §§ 177- 203     
Avdelningschef  Linda Gustafsson  §§ 177- 203    
Avdelningschef Zygmunt Cieslak  §§ 177- 203   

Justering   
Lena Sänd (S)  utses att justera.  
Protokollet justeras 2020-09-01  på Miljöförvaltningen.  

Tf. Nämndsekreterare Andreas Zalewski 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Lena Sänd 

Justering tillkännages genom anslag den 2020-09-02 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

 

   

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

2  (57)  2020-08-25 

Föredragningslista  

1.  Sammanträdets öppnande   
 

2.  Närvaro  
 

3.  Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
 

4.  Initiativärenden  
 

5.  Fastställande av föredragningslista  
 

6.1 Information - Strandskyddsdispens Hedared 5:2  

6.2   Information –  Budgetförslag 2021  

6.3   Information –  Ordförandebeslut, strandskyddsdispenser sommaren 2020  

6.4   Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden  
 

7.1 Strandskyddsdispens  Kråkhult  1:2 och Kerstinsgärde 1:3  

7.2   Strandskyddsdispens Arås  1:26  

7.3   Strandskyddsdispens Aranäsholm  1:1  
 

8.1 Yttrande till förvaltningsrätten  
 

9.1 *  Ansökan om serveringstillstånd  

9.2 Yttrande till Förvaltningsrätten angående överklagande av beslut  
 

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Finnekumla 2:16  

11.2 Ansökan bidrag  naturvårdsfond, Björnåsen 1:30  

11.3 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Svenstorp 1:1  

11.4  Avslutsbidrag naturvårdsfond, Kerstinsgärde 1:134  

11.5 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Rydboholm 1:9   

11.6 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Sillvalen 2  

11.7  Ansökan bidrag naturvårdsfond, Kobacka 1:21  
 

12.1 Revidering av arbetsinstruktion  

12.2  Intern kontrollplan och riskanalys 2021  

12.3 Månadsuppföljning juli 2020  

12.4 Budget 2021:1   
 

13.1 Kurser och konferenser etc.  
 

14.1 Delegeringsbeslut  juni-juli  2020  

14.2  Inkomna  skrivelser  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

 

     
  
 
 
  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

3  (57)  2020-08-25 

§ 177  
 
Val  av  justerare  
 

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Lena Sänd  (S).  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

 
 

 
 
  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

4  (57)  2020-08-25 

§ 178  
 
Initiativärenden  

Pågående  
 
2019-09-24, §271  - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att  
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 
2020-05-01.  
 

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

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

5  (57)  2020-08-25 

§ 179     
 
Godkännande av  föredragningslista  

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

6  (57)  2020-08-25 

§ 180  
    
Information  –  Strandskyddsdispens Hedared  5:2  

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.   

Sammanfattning  

Fastighetsägarna till Hedared 5.2 informerar om sin ansökan avseende 
strandskyddsdispens för Hedared 5.2 och välkomnar nämnden för platsbesök.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

7  (57)  2020-08-25 

§ 181  
    
Information  –  Budgetförslag  2021  

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning  

Förvaltningscontroller Kristina Reinholdsson  informerar nämnden angående  
budgetförslaget.  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

8  (57)  2020-08-25 

§ 182  
 
Information  –  Ordförandebeslut,  strandskyddsdispenser  
sommaren  2020  

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning  

Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2020-06-17,  § 171 att utöver den redan 
beslutade delegationsordningen, under perioden 17 juni till 30 augusti 2020 ge 
ordförande  eller, vid dennes förfall, vice ordföranden för Miljö- och 
konsumentnämnden delegation att besluta i ärenden om strandskyddsdispens med 
villkor om den sökanden vill det.  
 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) redogör för 
ordförandebeslut under perioden 17 juni till 30 augusti, 2020-1960, 2020-2051,  
2020-1464.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 183          
              
Övrig  information  från  förvaltningen  inkl.  personalärenden  

    

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-25 

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning  

Miljöförvaltningens  förvaltningschef  Agneta Sander  välkomnar Linda Gustafsson, ny  
avdelningschef för Miljötillsyn avdelning 42 samt informerar nämnden  om pågående  
personalrekryteringar och personalärenden samt statistik över trängseltillsyn.  

Statistik över trängseltillsyn 2020  
tatistik över Borås Stads  tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19 
från och med 2020-04-28).  

S
(

Trängeltillsyn av serveringar  Antal  

Antal klagomål  69  

Antal besök totalt inklusive 248  
uppföljningar  

Antal övriga kontakter  48  

Antal anmärkningar trängsel  9  

Antal åtgärdade anmärkningar  9  

Antal verksamheter som har fått 0/0  
beslut om stängning/varav har  
kunnat öppna igen  

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

10  (57)  2020-08-25 

§ 184     Dnr:  2020-1554  
   
Strandskyddsdispens för  bad- och  båtbrygga på fastigheten,  
Kråkhult 1:2 och  Kerstinsgärde 1:3  

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för  
brygga, med måtten 2,4 x  8 meter samt trädäck ovanpå befintlig stenpir, på  
fastigheten Kråkhult 1:2 och Kerstinsgärde 1:3 vid Stora Dalsjön, Borås kommun.  
 
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet.  

Villkor   
 

1.  Bryggan får inte förses med staket, bänkar, belysning, skyltar, blomkrukor  
eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas  
på eller vid bryggan.  

 

2.  Flytbryggan får inte vara konstruerad av cellplast (t.ex. frigolit) utvändigt,  
gamla kemtunnor eller annat material som kan påverka miljön eller  
vattenkvaliteten negativt.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 m det finns  särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som 
anges i 18 a § 1 och 2  

Sammanfattning  

FISKEKLUBBEN DALSJÖN och Dalsjöns fiskevårdsområde har sökt dispens från  
strandskyddsbestämmelserna för att bygga en båt- och badbrygga på fastigheten  
Kråkhult 1:2 och Kerstinsgärde 1:3. Bryggan ska  vara allmänt tillgänglig, ha plats för  
klubbens fyra båtar som kan hyras samt en badstege längst ut. Bryggan kommer göras  
tillgänglighetsanpassad så att rullstolar ska kunna köra ut på bryggan. Företrädare för  
Miljöförvaltningen har den 5 augusti 2020 besökt platsen. Miljöförvaltningen  
bedömer att bryggan är en åtgärd som för sin funktion måste ligga vid vatten.  
 
 
Miljöförvaltningen bedömer också att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens då  
åtgärden är  ett angeläget allmänt intresse.  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

11  (57)  2020-08-25 

§ 184 forts. Dnr: 2020-1554 

Ärendet  

Fiskeklubben Dalsjön och Dalsjöns fiskevårdsområde har sökt dispens från  
strandskyddsbestämmelserna för att bygga en båt- och badbrygga på fastigheten  
Kråkhult 1:2 och Kerstinsgärde 1:3. Ansökan om dispens från  
strandskyddsbestämmelserna inkom den 27 april 2020. Ritning och karta har bifogats  
ansökan.  
 
 
Från vägen och ut på piren ska ett trädäck byggas så att rullstolar lätt kan ta sig ut.  
Från trädäcket ska  sedan en flytbrygga av typen rixobryggan läggas. Den består av  
cellplastblock med betong utanpå och trä ovanpå. Bryggan förankras i botten med två  
stycken 500 kilos betongankare. Längst ut på bryggan ska det vara en badstege och på  
vänstra sidan om bryggan  från land sett ska det finnas plats för 4 båtar som klubben  
hyr ut. På bryggan är det fästa Y-bommar som ligger mellan båtarna. Bryggan är till  
för allmänheten och vem som helst, även ickemedlemmar, kan hyra båtarna. Bryggan  
är också till för att förankra  båtar vid sjösättning. Även iläggningsrampen jämte  
bryggan är till för allmänheten.  
 

Fiskeklubben anger att de tidigare provat att ha båtarna vid den kommunala  
badplatsen, men att det inte fungerat på grund av skadegörelse och vill nu därför ha  
bryggan vid fiskeklubbens stuga där de redan har en båtiläggsramp.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 5 augusti 2020 besökt platsen. Idag finns  
redan en relativt nyanlagd båtiläggsplats vid fiskeklubbens stuga. Jämte  
båtiläggsplatsen finns också en liten stenpir. Sjön blir fort djup efter stenpiren. Runt  
sjön finns en vandringsled och den passerar precis förbi mellan den planerade  
bryggan och fiskeklubbens stuga.  
 

Mark- exploateringsavdelningen som ansvarar för kommunens mark så som  
markägare har godkänt bryggan.  

Miljöförvaltningens bedömning  

Bestämmelser  
 

Platsen för den planerade bryggan ligger inom Dalsjöns strandskyddsområde som är  
200 meter från strandlinjen och ut i vattnet, på land är strandskyddet på den aktuella  
platsen utsläckt på grund av detaljplan från 1973. Området är planlagt som ”park eller  
plantering”.  
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 184 forts. Dnr: 2020-1554 

Inom strandskyddat område får inte  

  nya byggnader uppföras,  

  byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller  
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda  
ett område där den annars skulle fått färdas fritt  

  grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,  
anläggningar eller anordningar,  

  åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  
 

(7 kap 15 §  miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens  
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).  
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §  
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens  
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.  

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  

- åtgärden är en anläggning som för  sin funktion  måste ligga vid vatten och  
behovet inte kan tillgodoses utanför området,  
 

Miljöförvaltningen bedömer att bryggan är en åtgärd som för sin funktion måste ligga  
vid vatten. Miljöförvaltningen bedömer också att det finns särskilt skäl för att  bevilja  
dispens  då åtgärden är ett  angeläget allmänt intresse. Dalsjön är en populär fiske- och  
rekreationssjö, även för folk utanför Dalsjöfors. Det bor mycket folk i Dalsjöfors som  
kan komma att nyttja bryggan. Utöver badbryggan på den kommunala badplatsen är  
detta den  enda  allmänna bryggan vid sjön.  
 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och  
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras  
inte av att bryggan anläggs. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  

Motivering  till  villkor  

För att förhindra att bryggan upplevs som privat finner Miljöförvaltningen det skäligt  
att förena dispensen med villkor att anordningar som kan upplevas privatiserande  
eller avhållande för allmänheten inte får uppföras på bryggan.  
 

Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små  
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det  
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen  
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen  
eller andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 184 forts. Dnr: 2020-1554 

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

Beslutsunderlag  

1.  Miljöförvaltningens  tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05  
2.  Situationsplan  
3.  Anteckningar och foton från platsbesök, 2020-08-05  
4.  Komplettering, inkom 2020-08-06  

Upplysningar   

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

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

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

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

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap  
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte  
andra bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna  
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen.  
 

Förslag  och  yrkanden  

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

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 184 forts. Dnr: 2020-1554 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Avgift  

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

Hur  man  överklagar  

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.  

Bilaga  

Information om hur beslutet överklagas   
 

Beslutet skickas till   

FK Dalsjön och FVO Dalsjön,  (inkl. bilagor 1, 3 och 4)  
  

Kopia till   

Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl.  
bilagor 1,2 och 3)  
Mark- och exploateringsavdelningen Borås Stad  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 185     Dnr:  2020-2062  
   
Strandskyddsdispens för  bostadshus,  garage,  
komplementbyggnad,  tillfartsväg  samt brygga på fastigheten  
Arås 1:26  
 

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för  
suterränghus i två våningar med en byggnadsyta på  283 m2, garage med måtten 7 x 4,4  
meter, garage/förråd med en byggnadsyta på 132 m2 samt tillfartsväg, enligt  
situationsplan och ritningar i bilagorna  3 och 4, på fastigheten Arås 1:26 vid Viaredssjön,  
Borås kommun.  
 

Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.  
 
Villkor  
 

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

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från  
strandskyddsbestämmelserna för brygga på fastigheten Arås 1:26, Borås kommun.  
 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från  förbuden i 15 §  
  om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18  a § 1 och 2.  
- Miljöbalken 7 kap. 15  §  

Sammanfattning  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för om- och  
nybyggnation av befintligt bostadshus, nybyggnation av garage vid sidan av  
bostadshuset, ersätta äldre förråd/carport med ett större garage/förråd, ändra  
framkörningsvägen till huset samt anlägga en brygga på fastigheten Arås 1:26.  
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna och tillfartsvägen kommer att uppföras på  
redan ianspråktagen mark och att särskilt skäl därmed föreligger. För att förtydliga för  
allmänheten var den privata zonen går ska tomtplatsens gräns markeras. Vid en vägning  
mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse anser Miljöförvaltningen inte att  
det i det aktuella fallet finns så starka skäl att dispens kan medges för bryggan.  

Ärendet  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för om- och  
nybyggnation av befintligt bostadshus, nybyggnation av garage vid sidan av  
bostadshuset, ersätta äldre förråd/carport med ett större garage/förråd, ändra  
  Utdragsbestyrkande  Justerande sign 
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§ 185 forts. Dnr: 2020-2062 

framkörningsvägen till huset samt anlägga en brygga på fastigheten Arås 1:26.  
Ansökan om dispens  från strandskyddsbestämmelserna inkom den 15 juni 2020.  
Ritning och karta har bifogats ansökan.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 5 augusti 2020 besökt platsen.   
 

 

Miljöförvaltningens bedömning  
 
Bestämmelser   

Platsen för de planerade åtgärderna  ligger inom Viaredssjöns  strandskyddsområde  
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte  
1. nya byggnader uppföras,  
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller  
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett  
område där den annars skulle fått färdas fritt  
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,  
anläggningar eller anordningar,  
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

 

(7 kap 15 §  miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens  
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).  
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §  
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens  
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.  
 

Motivering  för beslut  

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  

- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets syften,  

- behövs för en anläggning som för  sin funktion måste ligga vid vatten och  
behovet inte kan tillgodoses utanför området  

Nybyggnationer samt omdragning av tillfartsväg  
Fastigheten Arås 1:26 utgörs av ca 9700 kvm och ligger utmed Viareds södra strand.  
På fastigheten finns ett bostadshus på ca 370 kvm (suterräng i två våningar), en  
carport/förråd på ca 45 kvm, en mindre stuga vid sjön, ett lusthus, ett växthus och en  
tennisplan med ett mindre förråd. Tomten är kuperad. Norr om bostadshuset sluttar  
marken brant ner mot Viaredssjön. Mellan bostadshuset och strandlinjen är marken  
inhägnad och får betar på sommarhalvåret.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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 har ansökt om strandskyddsdispens för ombyggnation av befintligt  
bostadshus. En del av huset kommer att byggas om medan en del kommer att rivas.  
Huset kommer fortfarande vara suterräng i två våningar. Även dräneringen och ny  
grund kommer att gjutas. Då ombyggnationen är så omfattande behandlar  
Miljöförvaltningen ansökan som en nybyggnation. Intill bostadshuset kommer ett  garage 
uppföras. Det gamla förrådet med carport kommer att rivas och ersättas med  
ett större garage/förråd i vinkel. Tillfartsvägen kommer att dras om. För att  
möjliggöra den nya sträckningen kommer berg i dagen att sprängas bort och utfyllnad  
göras. Två äldre ekar finns på tomten.  uppgav vid platsbesök den 5  
augusti att dessa inte kommer att påverkas av omdragningen.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna och tillfartsvägen  kommer att uppföras  
på redan ianspråktagen mark. Byggnaderna bedöms inte utöka det område som kan  
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer  
därför inte tas i anspråk genom att de planerade byggnaderna uppförs.  
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för  
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och  
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras  
inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  

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

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

Brygga  
 har ansökt om en brygga på 1,8 x 4 meter för att möjliggöra förtöjning  

av båt. Han uppger att botten är stenig och att det inte går att komma iland utan att  
båtens botten skadas. Bryggan är tänkt att utformas i natursten för att smälta in i  
naturen och strandlinjen.  
 

En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid  
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda  skäl föreligger ingår även en  
bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en vägning mellan  
strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta platsen i anspråk.  
Områdets värde för friluftsliv och för växt- och djurlivet får alltså vägas mot bland  
annat behovet av bryggan. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna  
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för  
djur- och växtlivet.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Miljöförvaltningen konstaterar att  inte beroende av en brygga för att  
kunna nyttja fastigheten. Vidare är bryggan enbart tänkt att vara till för ,  
hans familj och den aktuella fastigheten.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att  en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt  
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga  
friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet.  
 

För att dispens ska kunna beviljas krävs så starka skäl att de allmänna  intressena som  
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha  
en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl  
att dispens kan medges.  
 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i  
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för  
anläggningen.  
 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens  
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med  
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 §  miljöbalken).  
 

Miljöförvaltningen bedömer att anläggningen inte är förenlig med kraven på  en från  
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3  
och 4 kap miljöbalken.  
 

Beslutsunderlag  

1.  Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-10  
2.  Översiktskarta  
3.  Tomtplatsavgränsning  
4.  Situationsplan  
5.  Ritningar  
6.  Fotobilaga  

 

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

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

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på  
fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren  
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.  
 

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

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

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring  
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller  
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.  
 

Parkslide  
Parkslide noterades på flera ställen på tomten, vilket markägaren var medveten om  
och försökte bekämpa. Bland annat noterades parkslide vid de två ekarna där den nya  
infartsvägen  planeras. Parkslide är en invasiv främmande art som sprider sig snabbt  
och är besvärlig att bekämpa. Naturvårdsverket rekommenderar därför att man  
försöker förhindra spridning om man har den på sin mark. Man ska undvika grävning  
och rotkapning då det finns risk att nya skott  skjuter upp. Försiktighet bör därför  
vidtas vid anläggning av den nya infartsvägen.  

Förslag  och  yrkanden  

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

Beslutsgång  

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  

Avgift  

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

Hur  man  överklagar  

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga  

Information om hur beslutet överklagas   

PROTOKOLL 

 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 

§ 185 forts. Dnr: 2020-2062 

Beslutet skickas till   

 (inkl. bilagor 1-6)   
 

Kopia till   

Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-6)  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Strandskyddsdispens för  villavagn  på fastigheten  
Aranäsholm  1:1,  Sjöslättsvägen  51  
 

Miljö- och  konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för en  
villavagn, med måtten 9 x 2,5 meter, på fastigheten Arnäsholm 1:1 (Sjöslättsvägen 51)  
vid Frisjön, Borås kommun.  
 

Endast det område som markerats på  bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.  
 
 

 Villkor   
 

1.  Tomtplatsen ska åt väst och syd, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur  
eller motsvarande  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  
     - Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från  
       förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det  
       som anges i 18 a § 1 och 2.  
 

Sammanfattning 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ställa upp en 
villavagn på fastigheten Arnäsholm 1:1, Sjöslättsvägen 51. Miljöförvaltningen bedömer 
att villavagnen kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att 
minska risken att en byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att 
tomtgränsen ska markeras åt väst och syd. 

Ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ställa upp en  
villavagn på fastigheten Arnäsholm 1:1, Sjöslättsvägen 51. Ansökan om dispens från  
strandskyddsbestämmelserna inkom den 25 juni 2020.  
 

 har den 27 juli och den 2 augusti 2020 kompletterat ansökan med  
kartor där villavagnens tänkta  placering framgår.  
 

Då taket rasat in på befintlig gäststuga vill  ersätta gäststugan med en  
villavagn. Villavagnen är 9 x 2,5 meter samt 2,6 m hög. Villavagnen utgör en liten  
stuga på hjul som kommer att placeras på samma plats där den tidigare gäststugan  
stått. Ett extra tak kommer sättas på villavagnen för  extra tålighet mot regn. Den  
gamla gäststugan var på ca 24 kvm.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 5 augusti 2020 besökt platsen. Vid 
platsbesöket konstaterades att den gamla gäststugan redan rivits. 

Miljöförvaltningens bedömning 

Bestämmelser   

Platsen för den planerade villavagnen ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som  
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område  får inte  

1.  nya byggnader uppföras  
 

(7 kap 15 §  miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens  
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).  
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §  
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens  
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.  

Motivering  för beslut  

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
 

- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets syften  

 

Den aktuella platsen utgörs av en arrendetomt utmed Frisjöns  sydöstra strand. På  
tomten finns ett bostadshus, grunden efter gäststugan samt ett växthus. Hela  
arrendetomten bedöms utgöras av trädgårdstomt med klippt gräsmatta. Tomten  
gränsar i syd och väst mot naturmark/skog och i norr och öst till mindre vägar.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att villavagnen kommer att uppföras på en plats som  
redan är ianspråktagen. För att minska risken att en byggnad i utkanten av  
tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt  
att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras åt väst och syd. Under  
förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att villavagnen inte  
kommer utöka det område som  kan uppfattas som hemfridszon.  Någon mark som är  
allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att de planerade  
villavagnen ställs upp. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör  
särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och  
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras  
inte av villavagnen. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

                      
 

 

 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

23  (57)  2020-08-25 

§ 186 forts. Dnr: 2020-2164 

Motivering  till  villkor  
 

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

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

Upplysningar   

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

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.  
Vänta tills dispensen börjar gälla innan villavagnen ställs upp.  
 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på  
fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren  
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.  
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.  
 

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

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

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring  
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller  
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Beslutsunderlag  

1.  Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-10  
2.  Översiktskarta  
3.  Situationsplan med tomtplatsavgränsning  
4.  Fotobilaga  

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag  och  yrkanden  

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

Beslutsgång  

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  

Avgift 

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

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 

Information om hur beslutet överklagas 

Beslutet skickas till 

 (inkl. bilagor 1-4)   

Kopia till 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-5)  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande i mål 
och översänder det som sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping 

Ärendet 
Den 19 maj 2020 fattade Miljö- och konsumentnämnden beslut om 
livsmedelssanktionsavgift för , organisationsnummer 

, med verksamheten Mouris gatukök och grill (Pölsemannen). Avgiften 
togs ut för att livsmedelsverksamheten påbörjats innan den anmälts för registrering till 
Miljöförvaltningen. Beslutet är överklagat och översänt till förvaltningsrätten. 

Yttrande 
Miljö- och konsumentnämnden saknade exakt uppgift om verksamhetens föregående 
årsomsättning. I utdrag från Creditsafe anges företagets omsättningsintervall till mellan 1 
000 000 –  2 499 000 kr. Den totala omsättningen bestämdes därför till 2 499 000 kr 
vilket ger en sanktionsavgift på 24 990 kr.  
 

 inkom med överklagan den 6 juli 2020 och påtalade att  
årsomsättningen var lägre. Den 18 augusti lämnades inkomstdeklaration för   

, organisationsnummer , till Miljöförvaltningen. 
Årsomsättningen enligt deklarationen för 2018 var 1 687 596 kr.  
 

Miljö- och konsumentnämnden har granskat de nya uppgifterna och anser att 
sanktionsavgiften för , organisationsnummer  
ska ändras till 1 % av den redovisade årsomsättningen enligt deklarationen för 2018 på 1 
687 596 kr. Den nya sanktionsavgiften blir därmed 16 876 kr.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-21 

Bilagor till beslut 

Hur beslutet överklagas 
Inkomstdeklaration 2018 för  

Förslag och yrkanden 

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

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

                        
 

 

 
 

  

  

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

26  (57)  2020-08-25 

§ 187 forts. Dnr: 2020-689 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

 

  

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

27  (57)  2020-08-25 

§ 188          Dnr:  50-2020-00159  
   
Ansökan  om serveringstillstånd   

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår   

, ansökan om tillstånd att året runt till allmänheten servera  
starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och  
alkoholdrycksliknande preparat i Sjömarkens kvarterskrog, Göteborgsvägen  
26, Sjömarken samt i tillhörande  uteservering, årligen under perioden 0401- 
0930.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) 

Utredningen har visat att ett närstående bolag till sökanden bedrivs och har bedrivits i  
likvidationspliktigt skick sedan 2015, vilket medfört att sökanden kunnat skaffa sig en  
konkurrensfördel. Med anledning av detta finner tillståndsmyndigheten att bolaget  
inte uppfyller alkohollagens krav om lämplighet i 8 kap. 12 §. Hade bolaget följt de  
skyldigheter som framgår av aktiebolagslagen avseende drift av rörelse i  
likvidationspliktigt skick så hade bristen inte kunnat kvarstå under så lång tid utan  
rättelse från bolaget. Bolagets ansökan ska därför avslås.  
 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  
 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-17 

Bilagor till beslut 

Hur beslutet överklagas 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

                       

   

   
 

 
 

 
 

 

 

  

 
  

 
  

 

  
   

  
  

  
  
  

  
  

 

   
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

28  (57)  2020-08-25 

§ 188 forts. Dnr: 50-2020-00159 

Förslag och yrkanden 

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

Alternativt förslag till beslut från M + KD  

- Miljö och Konsumentnämnden beslutar att tillstyrka  -  

ansökan om tillstånd att till  allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker, 

andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i Sjömarkens Kvarterskrog,  

Göteborgsvägen 26, Sjömarken samt tillhörande uteservering under en provperiod på 6 

månader, 200825  –  210225.  

-  Serveringstiden bestäms till kl. 11.00-01.00 i restaurangen samt under perioden fram till 

200930 i uteserveringen.  

- Det egna aktiekapitalet ska vara återställt senast under provperioden.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- 8 kap. 12 § alkohollagen  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  
 

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 

Ja-röst för förslaget från ordförande 
Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat: 

Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S) Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars Lyborg (KD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 

Summa: 5 st Ja 4 st Nej 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

                       
 

 
 
 

  

 
 

 
 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

29  (57)  2020-08-25 

§ 188 forts. Dnr: 50-2020-00159 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 

Sökanden  
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Polismyndigheten 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

§ 189          Dnr:  16-2020-00203  
   
Yttrande till  förvaltningsrätten  angående överklagande av  
beslut  

    

 

 
 

 

  
 

  
  

 

 

  

 
 

 
 

 
 

   

 
  

 
 

 

   

  
 

 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

30  (57)  2020-08-25 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 3705-20. 

Sammanfattning 

Miljö- och konsumentnämnden återkallade 2020-06-16  
, serveringstillstånd i Cheers, Allégatan 20, Borås, från och med 2020-06-

18.  
 

 har 2020-06-23 inkommit med ett överklagande av Miljö- och 
konsumentnämndens beslut med yrkande att Förvaltningsrätten i första hand upphäver 
beslutet om återkallelse och i andra hand meddelar en erinran alternativt en varning, 
samt att bolaget beviljas inhibition i avvaktan på Förvaltningsrättens dom. 
Förvaltningsrätten har i beslut 2020-06-25 beviljat bolagets yrkande om inhibition. 
Miljö- och konsumentnämndens beslut om återkallelse gäller därmed inte i avvaktan på  
Förvaltningsrättens dom. Miljö- och konsumentnämnden har samtidigt getts tillfälle att  
inkomma med yttrande till domstolen gällande överklagandet. Yttrandet ska ha  
inkommit senast 2020-08-27.  
 

Miljö- och konsumentnämnden antar  förvaltningens förslag till yttrande.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24 

Bilagor till beslut 

Hur beslutet överklagas 
Överklagande med bilaga inkommet 2020-06-23. 
Tjänsteskrivelse 2020-06-05 i ärende 59-2020-00089 som ligger till grund för det 
överklagade beslutet. 

Förslag och yrkanden 

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

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

                        
 
 

 

 
 

  

  

 
  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

31  (57)  2020-08-25 

§ 189 forts. Dnr: 50-2020-00007 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

 

   

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

32  (57)  2020-08-25 

§ 190     Dnr:  2019-430  
 

Ansökan  avslutsbidrag  Borås Stads naturvårdsfond,   
Finnekumla  2:16  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och resterande bidrag på 30 000 (trettiotusen) kronor betalas ut på angivet 
konto. 
Stängslingen och betet ska finnas kvar i minst fem år efter avslutat projekt. Återbesök 
görs därefter. 

Sammanfattning 

 har sökt 215900 kronor ur naturvårdsfonden för stängsling och flyttbara 
skärmskydd och har beviljats bidrag på 100 000 kronor för sökta åtgärder fastigheten 
Finnekumla 2:16. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 

Ärendet 

 har sökt 215 000 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på 100  
000 kronor för stängsling och flyttbara skärmskydd på fastigheten Finnekumla 2:16.  
Beslutet om villkor var förenat med 4 villkor som samtliga är uppfyllda.  
 

Betet har rådgivits med Länsstyrelsen och rådgivningskvittot har sänts till kommunen. 
Inom biotopskyddet har även rådgivning gjorts med Skogsstyrelsen. Stödutfodring görs  
ej inom eller i samband med att djuren betar område 1-4 samt 6. Betestrycket får inte  bli 
för hårt i de marker som har höga floravärden, detta har lösts genom dels sent 
betespåsläpp i område med finast flora och hårt men växelvis bete i biotopskyddet som 
ju är under restaurering. Efter 5 år kommer betesrådgivningen att göras om inom 
biotopskyddet.  
 

Åtgärderna är nu genomförda enligt uppställda villkor och projektet avslutat.  
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron tillsammans med 
naturvårdsfondens beredningsgrupp den 3 augusti 2020. Beredningsgruppen har 
godkänt slutredovisningen.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Han har även följt de 

villkor som ställdes i beslut om godkännande av ansökan. Ett återbesök om 5 år kommer 
genomföras för att få se utvecklingen av floran i betesmarkerna. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

       
 

 

 

    

   
 

 

 

 

 
 

   

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

33  (57)  2020-08-25 

§ 190 forts. Dnr: 2019-430 

Beslutsunderlag 

1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-03  
2.  Fotodokumentation från slutbesiktningen  
3.   projektredovisning   

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 

Sida  

34  (57)  

 

§ 191     Dnr:  2020-2198  
 

Ansökan  bidrag  ur  Borås  Stads  naturvårdsfond,   
Björnåsen  1:30  

    

 

 
 

 

   

  
 

 
  

 

  

 
 

  
   

 

 

 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-25 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 6 000 kr för 
restaurering av en damm. 

Beslutet är förenat med följande villkor: 

  Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen.  

  Vid bete runt dammen ska en skyddszon runt dammen upprättas i form av  
staket eller motsvarande.  
 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan, samt givna tillstånd från Länsstyrelsen ska  
erhållas och följas. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna ska  
påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om  
åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  
 

Av bidraget betalas 3 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart  
och 3 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  

Sammanfattning 

 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 
restaurering av en befintlig damm på fastigheten Björnåsen 1:30.  ansöker 
om ett bidrag på 6 000 kronor. Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekommenderar 
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 6 000 kronor. 

Ärendet 

Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre  
förutsättningar för större vattensalamander. Björnåsen 1:30 ingår i ett område med klass  
III, högt naturvärde, i Borås Stads naturdatabas. Klassningen har bakgrund i det  
småskaliga odlingslandskap med små åkrar, odlingsrösen, stenmurar, gamla körvägar  
och hagmarker som finns i området. Dammen är belägen i jordbruksmark som idag  
används till bland annat kohage. Platsen är öppen och solbelyst och dammen är ca 250  
m2 stor och ganska grund.  
 

Den aktuella platsen ligger inom huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning  
i kommunen. Syftet med att restaurera dammen är att gynna den biologiska mångfalden,  
med fokus på större vattensalamander. Dammen kommer därför att utformas  för att  
gynna arten t.ex. genom flacka kanter, grunda områden och vara fisk och kräftfria. I  
närheten av dammen återfinns stenmurar, odlingsrösen och lövskog som utgör bra  
terrestra livsmiljöer för arten.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

       
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 
 

 

 
 
 

   

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

35  (57)  2020-08-25 

§ 191 forts. Dnr: 2020-2198 

Arbetet kommer att utföras av Luddes Mekaniska. Total kostnad för restaurering av 
dammen är beräknad till 18 000 kronor. LONA-projektet kommer delfinansiera 
anläggandet med 12 000 kronor, resterande belopp på 6 000 kronor söks ur 
naturvårdsfonden. 

Miljöförvaltningens bedömning 

Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.  
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden  
att bevilja  ansökan med 6 000 kronor för restaurering av en befintlig damm.  

Beslutsunderlag 

1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-09  
2.  Översiktskarta  
3.  Detaljkarta  
4.  Besöksfoton  

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

 

   

  
 

 

  

 

  

   
 

  
  

 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

36  (57)  2020-08-25 

§ 192     Dnr:  2020-2301  
 

Ansökan  bidrag  ur  Borås  Stads  naturvårdsfond,   
Svenstorp  1:1  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 7 000 kr för 
anläggning av damm. 

Beslutet är förenat med följande villkor: 

  Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen.  
 

Projektet ska  utföras i enlighet med ansökan, samt givna tillstånd från Länsstyrelsen ska  
erhållas och följas. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna ska  
påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om  
åtgärderna  inte utförs enligt detta beslut.  
 

Av bidraget betalas 4 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart  
och 3 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  

Sammanfattning 

 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för att anlägga en 
damm på fastigheten Svenstorp 1:1.  ansöker om ett bidrag på 7 000 kronor. 
Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 7 000 kronor. 

Ärendet 

Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre  
förutsättningar för större vattensalamander. Svenstorp 1:1 ingår i ett område med klass  
II och III, mycket högt respektive högt naturvärde, i Borås Stads naturdatabas. I  
klassningarna beskrivs bland annat området som ett typiskt skifteslandskap med raka  
vällagda stenmurar som avgränsar åkrarna, vilka  avbryts av betade glesa björkdungar.  
 

Dammen är planerad i jordbrukslandskap, i en svacka mellan två åkrar. I svackan rinner  
en liten bäckfåra som inte är vattenhållande under större delen av året. Här växer en del  
lövsly samt det finns en hel del odlingsrösen och stenmurar i närheten. Biotopskydden  
riskerar inte att påverkas negativt av anläggandet då  det finns befintliga passager att ta  
sig fram med maskin. Sökanden kommer hålla  efter lövslyet så dammen blir solbelyst.  
 

Den aktuella platsen ligger inom huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning  
i kommunen. Syftet med att anlägga dammen är att  gynna den biologiska mångfalden,  
med fokus på  större vattensalamander. Dammen kommer därför att utformas  för att  
gynna arten t.ex. genom flacka kanter, grunda områden och vara fisk och kräftfria. I  
närheten av dammen återfinns stenmurar, odlingsrösen och lövskog som utgör bra  
terrestra livsmiljöer för  arten.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

       
 

 

 

 
 

 
 

 
  

  
 

 

 

   

   
 

 

 

 

 
 
 

   

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

37  (57)  2020-08-25 

§ 192 forts. Dnr: 2020-2301 

Arbetet kommer att utföras av Borgstena Dumpertransport. Total kostnad för 
restaurering av dammen är beräknad till 35 500 kronor exklusive moms. 
LONAprojektet kommer delfinansiera anläggandet av dammen med 28 500 kronor, 
resterande belopp på 7 000 kronor söks ur naturvårdsfonden. Dammen kommer bli ca 
600-800 m2 stor. Placering framgår i bilaga 2. Dammen kommer ha sin tillrinning från 
befintlig bäck och omgivande mark. Marken där dammen planeras att anläggs utgörs av 
sandig morän. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 7 000 kronor för restaurering av en befintlig damm. 

Beslutsunderlag 

1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-09  
2.  Översiktskarta  
3.  Detaljkarta  
4.  Besöksfoton   

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

   

  
   

 
 

  

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

38  (57)  2020-08-25 

§ 193     Dnr:  2020-1804  
 

Ansökan  avslutsbidragbidrag  ur  Borås Stads naturvårdsfond,   
Kerstinsgärde 1:134  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto. 
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

Sammanfattning 

 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 
biodling på fastigheten Kerstinsgärde 1:134. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet kan avslutas. 

Ärendet 

 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för  
biodling på fastigheten Kerstinsgärde 1:134. Åtgärderna är nu genomförda och  
projektet avslutat.  
 
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Linnea Åsedahl 23 juni 2020.   

 hade två bikupor och berättade att projektet har gått bra. De kunde slunga  
lite honung redan under 2019 och kommer troligtvis kunna slunga mer under 2020.  
De har planterat bland annat lavendel, päronträd och blåbär på fastigheten för att  
gynna pollinerarna.  
 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen.  

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

Beslutsunderlag 

1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-24  
2.  Fotodokumentation från slutbesiktningen   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

       
 

   

  
 

 
 

 

 
 

   

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

39  (57)  2020-08-25 

§ 193 forts. Dnr: 2019-1804 

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

 

   

  
   

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

  
 

 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

40  (57)  2020-08-25 

§ 194     Dnr:  2019-2990  
 

Ansökan  avslutsbidrag  ur  Borås Stads naturvårdsfond,   
Rydboholm 1:9  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 3 500 kronor betalas ut på angivet konto. 
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

Sammanfattning 

 har beviljats bidrag på 7 000 kronor ur naturvårdsfonden för 
biodling på fastigheten Rydboholm 1:9. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
kan avslutas. 

Ärendet 

 har beviljats bidrag på 7 000 kronor ur naturvårdsfonden för  
biodling på fastigheten Rydboholm 1:9. Åtgärderna är nu genomförda och projektet  
avslutat.  
 

Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Linnea Åsedahl 23 juni 2020.  
hade en bikupa och berättade att projektet har gått bra. Han berättade att  

han planerar att fixa iordning ännu en bikupa. Han tror att han kommer kunna ta lite  
honung redan under 2020.  
 

Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen.  

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

Beslutsunderlag 

1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-24  
2.  Fotodokumentation från slutbesiktningen  

Förslag och yrkanden 

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

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

       
 

 

 

  
 

   

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

41  (57)  2020-08-25 

§ 194 forts. Dnr: 2019-2990 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 195     Dnr:  2019-2762  
 

Ansökan  bidrag  ur  Borås  Stads  naturvårdsfond,   
Sillvalen  2  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto. 
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

Sammanfattning 

 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden 
för biodling på fastigheten Sillvalen 2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
kan avslutas. 

Ärendet 

 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden  
för biodling på fastigheten Sillvalen 2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet  
avslutat.  
 

Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Linnea Åsedahl 23 juni 2020.   
 hade två bikupor och berättade att  projektet har gått bra. Han  

berättade att han planerar att eventuellt utöka med ytterligare kupor. Han tror att han  
kommer kunna ta lite honung redan under 2020.  
 

Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen  
 

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

Beslutsunderlag 

1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-24  
2.  Fotodokumentation från slutbesiktningen  

Förslag och yrkanden 

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

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 195 forts. Dnr: 2019-2762 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 

Sida  

44  (57)  

 

§ 196     Dnr:  2020-1408  
 
 

Ansökan  bidrag  ur  Borås  Stads  naturvårdsfond,   
Kobacka 1:21  

    

 

 
 

 

   

  
 

 
  

 

  

 

 
  

 

 

 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-25 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 55 000 kronor 
för anläggning av damm. 

Beslutet är förenat med följande villkor: 
Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan, samt givna  tillstånd från Länsstyrelsen ska  
erhållas och följas. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna ska  
påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om 
åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  
Av bidraget betalas 40 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart  
och 15 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  

Sammanfattning 

 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för att 
anlägga en damm på fastigheten Kobacka 1:21.  ansöker om ett bidrag 
på 55 000 kronor. Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 55 000 kronor. 

Ärendet 

Kobacka 1:21 ingår i ett område med klass II, mycket högt naturvärde, i Borås Stads  
naturdatabas. Klassningen har bakgrund i de betade ekhagar som pryder fastigheten 
samt att området även är rikt på stengärdsgårdar och odlingsrösen. På fastigheten finns  
även flera inmätta särskilt skyddsvärda ekar, både  grova träd samt hålträd.  
 

Där dammen är planerad är det idag periodvis mycket blött och området har mycket 
tillrinning österifrån. Dammen kommer troligtvis medföra att de blöta markerna kan  
torka upp och därmed kan den tidigare blöta marken brukas som omkringliggande 
betade ekmarker med förhoppning om en ökad biologisk mångfald.  
 

Dammen är planerad att bli ca 2-3 meter djup på de djupaste ställena, men  även ha  
grundare partier som kan bli varma och bevuxna  av vattenväxter. Dammen kommer ha 
ett så naturligt utseende som möjligt med ojämn form och flacka kanter där det är 
möjligt. Området är mycket stenigt och en del sten kommer besparas för att  pryda   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

       
 

 
 

 
 

 

 

   

  
 

 

 

 
 

   

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

45  (57)  2020-08-25 

§ 196 forts. Dnr: 2020-1408 

dammen och ge ytterligare en naturlig miljö för groddjur och insekter. Om möjligt 
kommer även ett träd besparas som kommer bilda en ö i dammen. 

Miljöförvaltningens bedömning 

Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja  ansökan med 55 000 kronor för anläggande av damm.  
 

Beslutsunderlag 

1.  Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-21  
2.  Översiktskarta  
3.  2. Detaljkarta   
4.  3. Besöksfoton  

 

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 197                  Dnr:  2020-2460  
 
 

Revidering  av  arbetsinstruktion  

    

 

 
 

   

  
  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

  
 

 

                                                 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-25 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion, som börjar gälla 
den 1 september 2020. 

Sammanfattning 
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6  
kap. 37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande  
delegation framgår av nämndens delegeringsordning.  
 

Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion är ett komplement till nämndens  
delegeringsordning. Här anges vilka ansvarsområden inom den löpande  
förvaltningen som åligger förvaltningschefen. Nu föreslås tillägg av några punkter  
avseende ekonomi- och personalärenden. Ändringarna är gulmarkerade i bilagan.  

Ärendet 

Personalärenden 
Gällande personalärenden föreslås flera tillägg som bland annat innebär att  
förvaltningschefen får förbjuda bisysslor, köpa ut personal och medge lönetillägg.  
 

En bisyssla kan förbjudas om den är konkurrerande, arbetshindrande eller  
förtroendeskadlig. Det är upp till arbetstagaren att anmäla sina bisysslor till  
arbetsgivaren. Arbetsgivaren fattar sedan beslut om bisysslan ska förbjudas.  
 

Avseende utköp av personal har Borås Stad uppdelningen att en förvaltning kan  
köpa ut personal upp till sex månadslöner på egen hand1. Därefter får utköp göras i  
samråd med Personal och förhandling.  

Ekonomiärenden 
Tilläggen som rör ekonomiärenden rör främst obetalda fakturor där förvaltningen 
måste ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in dessa. För det mesta rör 
det sig om obetalda tillsynsavgifter där fakturorna först har gått till inkasso men 
den enskilde trots detta inte betalar. Beroende på vilken avgift det rör sig om så 
kan olika åtgärder behöva vidtas. Ibland räcker det att Miljöförvaltningen begär 
verkställighet från Kronofogden för att driva in den obetalda fakturan. Ibland 
måste dock Miljöförvaltningen ansöka om ett betalningsföreläggande först. Om 

1  Kommunstyrelsens delegation punkt E10-12.  
Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 197 forts. Dnr: 2020-2460 

den enskilde bestrider fakturan måste den lämnas vidare till Borås Tingsrätt för 
slutligt avgörande innan verkställighet kan begäras av Kronofogden. 

Övriga ärenden 
Sista tillägget rör fall där andra myndigheter granskar Miljöförvaltningens 
verksamhet och Miljöförvaltningen bereds tillfälle att lämna synpunkter på 
utredningen innan den färdigställs. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att de aktuella befogenheterna lämpar sig väl för att 
omfattas arbetsinstruktionen då de är en del av den löpande förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-04 

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 

- Förslag på ny arbetsinstruktion 
- Reviderad arbetsinstruktion med gulmarkerade ändringar 

Beslut skickas till 

Miljöförvaltningens diarium 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 

Sida  
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§ 198                  Dnr:  2020-236  
 
 

Intern  kontrollplan  och  riskanalys 2021  

    

 

 
 

   

  
 

 

 

 

 
 
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-25 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga riskanalysen till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar  
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas  
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till  att:  
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs  
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut  
• Minimera risker, säkra system och rutiner  
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster  
• Säkra en rättvisande redovisning  
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar  
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF  
2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag 
ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för 
denna.  
 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det 
interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.  
Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden 
och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera  
att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika  
kontroller i verksamheterna kan ingå  i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden 
utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband 
med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.  
 

Miljö- och konsumentnämnden genomför riskanalys inför intern kontrollplan 2021 vid 
sammanträdet den 25 augusti 2020.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-10 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 198 forts. Dnr: 2020-236 

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 199                    Dnr:  2020-769  
 
 

Månadsuppföljning  juli  2020  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för juli 2020 med 
helårsprognos 

Ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05 

Förslag och yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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§ 200                    Dnr:  2020-769  
 
 

Budget 2020:1  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2021 inklusive äskande om ytterligare kommunbidrag på 1490  tkr och överlämnar detta  
till Kommunstyrelsen.  
 

 
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.  
Beslut om budget:1 bygger på ramar som fastställts  utan bred politisk enighet.  
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar därför inte i beslutet. Istället avser de  
återkomma i ett alternativt budgetförslag i Kommunfullmäktige med politiska  
prioriteringar för 2021 och därefter med eventuella  tilläggs- eller ändringsförslag vid 
behandling av nämndens  budget:2.  
 

Sammanfattning 

Nämndens budgetförslag 2021:1 innehåller ett äskande utöver tilldelad budgetram. Den 
preliminärt tilldelade ramen för Miljö- och konsumentnämnden varierar beroende på  
vilket effektiviseringskrav  som fastställs.  

För att säkerställa nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett 
bra sätt arbeta med lagstiftning och ökade behov begär Miljö-och konsumentnämnden 
utökning av budgetramen med totalt  1 490 tkr  för verksamhetsåret 2021.  
 

Nämnden har flera gånger lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens  
avdelningar för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Om 
en flytt blir aktuell krävs eventuellt investeringsmedel och nämndens driftkostnader 
kommer att öka gällande bland annat möbler, hyra,  eventuella transportkostnader för att  
personal ska kunna förflytta sig mellan arbetsplatsen och andra förvaltningar, 
inspektionsställen med mera om den nya lokalen inte skulle vara centralt belägen.  
Miljöförvaltningen är i stort behov av att fysiskt vara placerad centralt av flera  skäl. Dels  
är det viktigt att medborgarna lätt kan nå förvaltningen fysiskt genom att lokalen ligger 
centralt i staden nära de  allmänna kommunikationerna. Detta är särskilt viktigt för de 
klienter som har behov av stöd från Budget- och skuldrådgivning. Dels för att personal 
ska kunna förflytta sig mellan arbetsplatsen och andra förvaltningar eller 
inspektionsställen, ofta flera gånger per dag. Dels finns flera befattningar som är 
svårrekryterade. Det är därför angeläget att Miljöförvaltningens lokaler ligger centralt så  
att vi kan attrahera pendlare från andra orter. Om inpendlande medarbetare behöver ta  
ytterligare en buss för att komma till sitt arbete minskar förvaltningens attraktivitet.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Ärendet 

Nämnden har i många år haft både en ansträngd ekonomi och en hög 
personalomsättning, vilket gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att 
genomföra all den verksamhet som de är ålagda. Nämnden har lyft problematiken vid 
flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess de senaste åren och har fått medel 
för att säkerställa nödvändiga stödfunktioner. I budgetförslaget för 2021 har 
förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och kommit fram till för att klara hela 
uppdraget behöver fortfarande den tilldelade ramen öka för grunduppdragen och för att 
attrahera sökande och uppnå målet om heltidstjänster inom de uppdrag fullmäktige 
tilldelat nämnden. 

Driftbudget 

Den preliminärt tilldelade ramen uppgår till 27 900 tkr.  Denna ram är baserad på  
uppräkning av lönekostnaderna med  2 % och övriga kostnader med 1 %.  Den 
preliminärt tilldelade ramen för Miljö- och konsumentnämnden kommer justeras  
beroende på vilken nivå  av effektiviseringskrav som fastställs av fullmäktige under 
hösten.  

Nämndens taxor och intäkter har i detta förslag till budget räknats upp med preliminärt  
PKV (prisindex för kommunal verksamhet) motsvarande 2,6 %. Under 2021 behöver 
nämnden och fullmäktige fatta beslut om nya taxor för merparten av nämndens  
taxeområden. Dessa taxor behöver fastställas i fullmäktige under 2021 för att  kunna  
gälla från och med 2022.  

Under 2020 behöver en alkoholtaxa för 2021 beslutas. Budget för intäkterna gällande 
alkohol grundas normalt på verksamhetsutövarnas alkoholförsäljning föregående år. 
2021 bör då således grundas på omsättningen av alkoholförsäljningen 2020 men  utifrån 
att 2020 är ett speciellt år på grund av Corona, så går det inte att veta hur omsättningen 
kommer att bli.  I nämndens budgetförslag baseras intäkterna angående alkohol på 2019 års  
försäljning med uppräkning enligt index för 2020 respektive 2021.   

 

Miljö- och konsumentnämndens andel personalkostnader av de totala kostnader  
är 85 %.  Övriga förvaltningar ligger på 4-79 %, se bilaga. Andelen personalkostnader 
har sakta ökat på grund av att nämnden har fått dra ner (effektivisera) på övriga  
kostnader över tid.  Övriga kostnader är hyror, material, utrustning med mera. vilka  
nämnden har svårt att påverka utan stora negativa  effekter för verksamhet och/eller 
arbetsmiljö. Konsekvensen av nämndens så höga andel personalkostnader innebär att  
det knappast finns  andra kostnader kvar att dra ner på (effektivisera).  
Effektiviseringskraven för 2021 har bland annat hanterats genom att i nämndens  
budgetförslag inte  räkna upp alla kostnader, t.ex.  kompetensutveckling vilka sedan flera 
år har legat kvar på samma schablonbelopp. I nämndens budgetförslag är 2 %  
sjukfrånvaro redan borträknad på samma sätt som i 2020 års budget.  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

       
 

 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

53  (57)  2020-08-25 

§ 200 forts. Dnr: 2020-769 

Vidare har förvaltningen budgeterat utifrån personalens tjänstgöringsgrad för att spara 
pengar trots att alla anställda i Borås Stad har rätt till heltidstjänster. Det är aningen 
riskfyllt då personerna kan välja att gå upp i tid, men förvaltningen ser inte några andra 
möjligheter att hantera effektiviseringen då förvaltningen samtidigt saknar resurser för  
att klara delar av sitt grunduppdrag.   

Nytt ärendehanteringssystem och utökade stödfunktioner kommer under 2020 
successivt medföra effektivisering av ärenden genom att handläggare kan lägga mindre 
tid på administration. Dock ökar också kapitalkostnaderna då dessa kapitalkostnader 
påbörjas 2021.  

Begäran om utökning av ram 

För att säkerställa nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett 
bra sätt arbeta med lagstiftning och ökade behov begär Miljö-och konsumentnämnden 
utökning av budgetramen med totalt 1 490 tkr  för verksamhetsåret 2020.  

Nämnden fick 2020 500 tkr per tjänst istället för 730 tkr  per tjänst vilket endast räcker till ca 70% 
tjänster. Eftersom vi inte fick de resterande pengarna (230 tkr x 2) så innebär det att vi genom detta 
redan varit tvungna att göra en besparing av lönekostnaderna. Då Borås Stad erbjuder alla  anställda  
heltidstjänster så saknar vi förståelse för att nämnden endast tilldelades  medel som täcker kostnaderna  
för två deltidstjänster, med olika kompetenskrav.  

  230 tkr  för de resterande  0,3 miljöutredare klimatanpassning, CO2-budget och 
åtgärder, agenda 2030, invasiva arter mm (se 4.4.5) som vi ej fick i Budget 
2020:2.  

  230 tkr  för de resterande  0,3 miljöhandläggare förorenade områden som vi ej  
fick i Budget 2020:2 (MIFO) (se 4.4.4).   

  365 tkr  för 0,5 miljöhandläggare inom området brottsförebyggande 
myndighetssamverkan (se 4.4.4). 0,5 tjänst av 1,0 tjänst   

  365 tkr  för 0,5 miljöutredare rökfria miljöer på grund av ny tobakslag (se 4,4.4)  

  300 tkr  för kompetensutveckling för personalen (se 4.3).   

Nämnden vill också framföra att vi sedan flera år haft samma medel (7 tkr/anställd) för 
kompetensutveckling för  vår personal vilket bör höjas. Detta belopp har inte justerats  
upp enligt index som övriga kostnader. 2015 var dessutom dessa medel ca. 11  
tkr/anställd vilket nämnden i det dåvarande läget var tvungen att minska ner på för att  
få budget i balans. Miljöförvaltningen vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och  
där ingår att personalen också ges möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för  
att nämnden ska kunna hålla en god kvalitet.  

Taxehöjningar skulle kunna finansiera något av den begäran av utökning av ramen, men 
först 2022 då det inte  är möjligt att justera taxan för annat än prisuppräkning.   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

54  (57)  2020-08-25 

§ 200 forts. Dnr: 2020-769 

Det betyder att om inte nämnden tilldelas medlen ovan kommer inte all verksamhet 
som nämnden är ålagd att kunna genomföras. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14 

Bilaga 

Budget facknämnder 2020 – Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag och yrkanden 

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

Protokollsanteckning från M + KD 
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. 
Beslut om budget:1 bygger på ramar som fastställts utan bred politisk enighet. 
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar därför inte i beslutet. Istället avser de 
återkomma i ett alternativt budgetförslag i Kommunfullmäktige med politiska 
prioriteringar för 2021 och därefter med eventuella tilläggs- eller ändringsförslag vid 
behandling av nämndens budget:2. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen (15 exemplar (hålade) samt ett elektroniskt) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
 
 

    

 

 
 

   

  
 
 
 

 
 

 

  
 
 

  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida  

55  (57)  2020-08-25 

§ 201  
 

 
Kurser  och  konferenser  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Följande möten kommer hållas under september 
-Presidiemöte för kommunalråd 1a september 

-Pluppmöte 23e september kl. 15.30 – 17.00 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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56  (57)  2020-08-25 

§ 202     
 

Delegeringsbeslut  juni-juli  2020  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

Ärende 

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

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens delegeringsbeslut juni-juli 2020. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och konsumentnämndens diarium 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida  

57  (57)  2020-08-25 

§ 203     
 

Inkomna skrivelser  

Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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