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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-06-16 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 16 Juni 2020, kl. 13:00 – 17.45, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 13.01 –13.19, 15.17 – 15.52, 16.27 – 16.30 
Omfattning §§ 139 – 176 
 
 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1e vice ordförande ej närvarande §150  
Lena Sänd (S)  2e vice ordförande  
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M)   ej närvarande §151  
 
Tjänstgörande ersättare 
Jaana ben Maaouia (S) för Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD) 
Lars Lyborg (KD) för Per Månsson (C)  §150 
Lars Lyborg (KD) för Elvira Löwenadler (M) § 151 
 
Närvarande ersättare  
Jaana ben Maaouia (S)   Lars Lyborg (KD) via Teams utom §§150-151 
Harry Kettil (S) via Teams   Lars-Erik Johansson (SD) 
Alexander Andersson (C) via Teams   
 
Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 139- 176 Strategisk samhällsplanerare Susanne 
Avdelningschef Niclas Björkström¤ §§ 139- 147              Arneborg  §§ 142    
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 139- 147 Tillståndshandläggare Katarina Andrén §§ 143 
Avdelningschef Elin Johnsson¤* §§ 139- 176 Miljöutredare David von Sydow §§ 145          
Controller Kristina Reinholdsson¤^ §§ 139- 147 Kommunbiolog Matilda Chocron §§ 144       
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström §§ 139- 176 Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink§§ 157- 161  
   Nämndsekreterare Anette Bergqvist  §§ 139- 176 
*Ej närvarande §§ 157-161 ¤ Via Teams ^ i nämndrum § 146- 147 
      
 

Justering  
Cecilia Kochan (S) utses att justera Lena Sänd (S) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2020-06-17 på Miljöförvaltningen. 

     

 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Cecilia Kochan 
 
 
Justering tillkännages genom anslag den 2020-06-18 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 

2020-06-16 
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Föredragningslista 
 
1. Sammanträdets öppnande  

 
2. Närvaro  

 
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  

 
4. Initiativärenden 

 
5. Fastställande av föredragningslista 

 
6.1  Information –Gröna finanser & gröna obligationer 

6.2  Information – Fokus på ansökningar och utebliven tillsyn, tobak 

6.3  Information – invasiva arter, läge och status bekämpning 

6.4  Information – Klimatanpassning 

6.5  Information – Budget 2021 

6.6  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
 
7.1  Strandskyddsdispens Viared 8:80 

7.2  Strandskyddsdispens Bredareds-Fagerhult 1:26 

7.3  Strandskyddsdispens Komlösa 5:15 & 5:6 

7.4  Strandskyddsdispens Bosnäs 3:31 

7.5  Strandskyddsdispens Halla 1:69 

7.6  Strandskyddsdispens Kinnarumma-Näs 1:14 

7.7  Strandskyddsdispens Kinnarumma-Sjöbo 2:5 

7.8  Strandskyddsdispens Torpa-Sjöbo 2:48 
 
8.1 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
 
9.1 * Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

9.2 * Ansökan om serveringstillstånd 

9.3 *Åtgärd mot serveringstillstånd 

9.4 *Ansökan om ändring i serveringstillstånd 

9.5 * Förlänga serveringstider på uteserveringar under 2020 p.g.a. Covid -19? 
 
10.1 Detaljplan för centrum, Horngäddan 8 m.fl. 

10.2 Detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl. 

10.3 Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl. 
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10.4 Detaljplan för centrum, Morfeus 5 m.fl. 

10.5 Detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11. 
 
12.1 Tillgänglighetsanpassning 

12.2 Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

12.3 Sommardelegation - strandskyddsdispenser 

12.4 Delegation - tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringar 200701 – 201231  

12.5 Månadsuppföljning maj 2020 
 
13.1 Kurser och konferenser etc. 
 
14.1 Delegeringsbeslut maj 2020 

14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 139 
 
Val av justerare 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Cecilia Kochan (S) med Lena Sänd (S) som ersättare. 
     
  
 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

5 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 140 
 
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 
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§ 141    
 
Godkännande av föredragningslista 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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Information – Gröna finanser & gröna obligationer 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Stadsledningskansliets strategiska samhällsplanerare Susanne Arneborg informerar om 
Gröna finanser och gröna obligationer 
 

Stödjer våra kunder hållbara investeringar 
 Gröna lån till medlemmar/kunder från 2015 
–Löptider från 3 ->20 år 
–Rabatt på räntan f.n. 0,02 % 
–Ingen minsta lånestorlek eller –tak. Nuvarande portfölj: 0,3 mnkr 3,1 mdkr 
 

Gröna obligationer sedan 2016 
–Kommuninvest är Sveriges största emittent av gröna obligationer 
–Leder nordiskt samarbete om effektrapportering för publika emittenter 
 

Andel Gröna lån: 10 % 
 

Gröna lån för investeringar med miljö-& klimatnytta 
Energi-effektivisering Gröna byggnader 
Avfallshantering Klimatanpassningsåtgärder 
Hållbara transporter Vattenhantering 
Förnybar energi Miljöåtgärder 
 
Hållbarhetskriteria
Samtliga projekt måste: 
 främja övergången till koldioxidsnål och klimattålig tillväxt 
 utgöra en del av sökandens systematiska miljöarbete  
 relatera till nationella och regionala miljömål  
 ha som mål att antingen minska klimatförändringarna eller anpassa 

verksamheten efter dem, alternativt omfatta miljöåtgärder på andra områden än 
klimatförändring. 

 
Grön finansieringsmodell gav FN-pris till svenska kommuner
På klimattoppmötet i Bonn uppmärksammade FN 19 globala initiativ som kan vara 
förebilder i klimatomställningen. 
•En av 2017 års pristagare var Kommuninvest.  
•De verkliga vinnarna är de kommuner och regioner som tar gröna lån för att finansiera 
hållbara investeringar.  
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§ 143 
 
Information – Fokus på ansökningar och utebliven tillsyn, 
tobak 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Katarina Andrén informerar 
nämnden om det pågående arbetet på tillståndsenheten avseende tobak. 
 
Här är vi idag 
 Fokus just nu: 

Handlägga ansökningar för tobaksförsäljningstillstånd  
 Antal inkomna ansökningar: ca.90 st  
 Antal klara/beslutade: 26 st  

 
Målsättning 

• Med befintlig bemanning är rimlig målsättning att vara i fas med 
Tobaksansökningarna vid årsskiftet 2020/2021 
 

• OBS!  
Planen baserad på att fokus är på handläggning av ärenden - tillsyn 
nedprioriterad. 

 
Sammanfattning 

• Prioriteringar nödvändiga - med befintlig bemanning 
• Fokus på ansökningarna 
• I fas med ansökningarna årsskiftet 20/21 

 
 
 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

9 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 144 
 
Information – läget angående invasiva växter och status på 
bekämpningen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron och Miljöförvaltningens 
förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om det pågående arbetet med 
invasiva arter. 
 
Det är Tekniska förvaltningen som ansvarar för arbetet med att bekämpa invasiva arter. 

Borås Stad driver ett projekt om invasiva växter 
Projektet invasiva arter i Borås har till syfte att få en överblick över vilka invasiva växter 
som finns i Borås kommun samt hur stor spridningen är. Inom projektet sammanställs 
kunskap om hur växterna kan bekämpas eller begränsas i sin utbredning. Markägare, 
företag och föreningar som kommer i kontakt med arterna ska informeras. Borås Stad 
ska ta fram rutiner för bland annat skötsel av mark med invasiva växter och hur 
trädgårdsavfall bäst ska hanteras för att undvika spridning av invasiva arter. Inom 
projektet ska också olika bekämpningsmetoder testas. I dagsläget görs inga 
bekämpningsåtgärder för invasiva arter förutom för jätteloka. Det är endast ett urval av 
testytor som bekämpas inom projektet. Testytor finns för parkslide, skunkkalla och 
jättebalsamin. För parkslide pågår just nu arbete på naturvårdsverket för att ta fram 
uppdaterade råd för bekämpning. Ofta behöver metoderna väljas utifrån platsen och 
flera metoder kan behöva kombineras. 

 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

10 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 145 
 
Information – Klimatanpassning 
 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare David von Sydow informerar nämnden om  
” Ett föränderligt klimat och dess effekter” 
 
Vad är det för skillnad på väder och klimat? 

• Klimat är vad du förväntar dig, väder är det du får.  
• Stor variation mellan år i vädret 
• Klimat är väder över tid 
• Väder avgör om vi tar paraplyet till jobbet eller ej 
• När vi bygger ett hus, en väg eller en bro så spelar klimatet in 

 
Direkta effekter/konsekvenser - Temperatur  
*Ökad temperatur  *Värmebölja 
 
Direkta effekter/konsekvenser - Temperatur  
*Högre luftfuktighet  *Förändrade livsbetingelser 
 
Direkta effekter/konsekvenser - Nederbörd  
*Förändrade nederbördsmönster *Skyfall – höga flöden 
 
Indirekta effekter/konsekvenser  av ett klimat i förändring 
*Livsmedelsförsörjning 
 
Vad ska vi göra åt detta då? 
Anpassa oss till nuvarande & kommande klimat 
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan 
märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. 
 

Att arbeta med klimatanpassning kostar både tid och pengar.  
Men att inte arbeta med klimatanpassning kostar också tid och pengar.  
 
Hur ska vi göra?  

• Anpassa på ett sätt så att vi vinner på det oavsett klimatförändringar och effekter 
• Arbeta proaktivt för att få mindre krishantering & få synergieffekter där det är 

möjligt 
• Anpassa kommunen för att göra den trygg och attraktiv att bo och verka i 

 
Mer info hittar ni här: https://www.if.se/om-if/hallbarhet/klimatanpassning 

https://www.if.se/om-if/hallbarhet/klimatanpassning
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§ 146 
 
Information – Budget 2021 
 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens controller Kristina Reinholdsson informerar nämnden angående  
Budget 2021:1 
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram fyra olika scenarier; 
Effektivisering 0%, 0,5%, 1% och 1,5 % 
 
Förutsättningar budget 2021 
Planeringsförutsättningar 
*
 

Löner 2% (2,7% 2020)  *Kostnader 1% (1,8% 2020) 
Antaganden 
*Taxor och avgifter 2,6% (3,2% 2020)  
* Sjukfrånvaro 2% inräknad  *Budget utifrån tjänstgöringsgrad 
 
Åtgärder 
Vi äskade medel i Budget 2020:1 för : 
 730 tkr för 1,0 miljöutredare klimatanpassning, CO2-budget m.m. men fick endast 500 tkr 
 730 tkr för 1,0 miljöhandläggare MIFO men fick endast 500 tkr 

 

• Äska 230 tkr x 2 = 460 tkr i Budget 2021:1  
för att kunna finansiera dessa båda tjänster på heltid då alla medarbetare i Borås Stad 
erbjuds heltidstjänster. 
 

• Budgetera med 2,5% eller 3% sjukfrånvaro istället för 2% 
1% extra sjukfrånvaro ger ca. 450 tkr. 
 
Frågeställningar/synpunkter 

• Vad kostar det om all vår personal vill gå upp till heltid? 
Motsvarar ca. 1,5 åa vilket ger ökade personalkostnader på knappt 1 miljon 

• Vad ”sparar” vi på sjukfrånvaro?  
• Vad händer om alla medarbetare saknar sjukfrånvaro? 

1% sjukfrånvaro ger ca. 450 tkr, 2% sjukfrånvaro ca. 900 tkr 
• Vi har budgeterar med samma schablonkostnader gällande kompetensutveckling 

sedan minst 5 år tillbaka. 
 
Utmaningar 
Corona 
Intäkter; MSA och Miljötillsyn 
Kontrollskuld 
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§ 147         
              
Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 
 

Påverkan av Coronapandemin 
• 35 + 9 + 2 inkomna klagomål,  

varav 7 butiker, 22 restauranger (6 uteservering, 7 lunch, 1 savannen,  
2 kvällsklagomål via polisen…) 

• oannonserad trängseltillsyn Livs+MT 
 

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
 

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen,  
1 juli – 31 dec 2020 

- Den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet 
- Ersättning från staten till kommunen: per serveringsställe med minst en anställd 
- Lst tillsynsvägledande med Sthm lst som samordnare 
- Tillsynsvägledning kommer, första version idag 

 
Personal 

• Rekrytering 
– Miljöutredare, nästan klar 

• Påbörjas i sommar 
– MIFO-handläggare, miljöinspektör, vik miljöinspektör 

• Påbörjas efter kompetensinventering (en del  i Organisationsutredning) på 
Tillstånd och Livsmedelskontroll: 

– Ersättare administratör Verksamhetsstöd 
– Er

 

sättare BUS 
• En föräldraledig, en på VÄF, en sjukskrivning, chef sjukskrivning 

 
Övrigt 
För att undvika nytt Kyllared och nya otydligheter så som Åtgärdsplan buller, invasiva 
arter, placering av avfallskärl 

- Öka kompetens om miljöbalken inom Borås Stad! 
-  

Förvaltningsjurist Johanna Bäckström informerar nämnden om vad som gäller ifall 
ledamöter kontaktar sökande part inför beslut eller om ledamöter får till sig uppgifter 
som påverkar pågående nämndärenden 
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§ 148    Dnr: 2020-1566 
   
Strandskyddsdispens för bostadshus med garage på 
fastigheten, Viared 8:80 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 9 x 14 meter, på fastigheten Viared 8:80 vid Viaredsjön, Borås 
kommun.   
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  
 

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

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

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

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

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

 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva och 

bygga ett nytt större hus samt ett garage på fastigheten Viared 8:80. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 april 2020. Platsen för det nya 
huset är på samma plats som det som ska rivas.   
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva och 

bygga ett nytt större hus samt ett garage på fastigheten Viared 8:80. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 april 2020. Platsen för det nya 
huset är på samma plats som det som ska rivas.   
Sökanden har under 2019 sökt dispens för ett hus på samma fastighet, Viared 8:80 och 
ett hus på den lilla fastigheten jämte, Viared 8:75. Länsstyrelsen upphävde kommunens 
beslut om dispens i den del som gäller Viared 8:75. Därför söker nu fastighetsägaren för 
att få bygga ett annat hus än det befintliga på Viared 8:80 så att det blir två nya hus på 
fastigheten.   
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§ 148 forts.                    Dnr: 2020-1566 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 maj och 3 september 2019 besökt platsen. 
Fastigheten ligger vid Viaredsjön längs med Lyckebovägen. Lyckebovägen går mellan 
fastigheten och sjön. Fastigheten gränsar till en annan fastighet med gammal 
ädellövskog som delvis skötts som park samt en liten fastighet som nyttjats som 
tomtplats sedan 80-talet genom att man byggt lusthus och planterat rododendronbuskar 
där. Den gamla vägen löper idag bara fram till huset och fortsätter inte ut från 
fastigheten längre.   
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser  

Platsen för det planerade huset ligger inom Viaredsjön strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, 
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle fått färdas fritt 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  
- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften  
 

Miljöförvaltningen bedömer att huset kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen.   
 

På den aktuella platsen finns höga naturvärden som ska skyddas enligt villkor i beslutet. 
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till 
strandområdet försämras inte av byggnationen. Dispens är förenligt med strandskyddets 
syfte.  
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§ 148 forts.                    Dnr: 2020-1566 
 

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-26 
2. Översiktskarta 
3. Beslutskarta 
4. 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 byggnationen påbörjas.   
 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är samt vilka 
villkor som gäller för dispensen. 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.   
Det gamla huset är utpekat i en inventering med kulturhistorisk intressant byggnader. 
Strandskyddsprövningen har inte tagit hänsyn till om det finns andra regler i PBL som 
inte kan medge byggnation enligt dispensen.   
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§ 148 forts.                    Dnr: 2020-1566 
 

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

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  
Sökanden (inkl. bilagor 1-4)  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor 
1,2,3) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 149    Dnr: 2020-1016 
   
Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnader på 
fastigheten, Bredareds-Fagerhult 1:26 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ersättningsbyggnad, med måtten ca 10 x 5 meter, attefallsbyggnad om 25 kvadratmeter 
samt anläggning parkering, på fastigheten Bredareds-Fagerhult 1:26 vid Öresjö, Borås 
kommun.  
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 
 
 Villkor  
 

1. Inga lövträd utanför tomtplatsen får tas ned eller skadas.  
 

2. De stora ekar och aspar som står inom tomtplatsen får ej tas ner om de står 
längre bort än 2 meter från huset.  

 

3. Den stora eken närmast stranden får ej tas ner.  
 

4. När parkeringen anläggs får inte släntning ut i naturmarken utanför tomtplatsen 
göras.  

 

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 byta 

ut befintligt fritidshus på fastigheten mot ett nytt samt att riva och ersätt befintliga 
komplementbyggnader mot en attefallsbyggnad på 25 kvadratmeter på fastigheten 
Bredareds-fagerhult 1:26. Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 maj 2020 besökt 
platsen. Fastigheten består till största delen av en skogsbeklädd brant och blockrik slänt 
ner mot Öresjö. Längs ner vid sjön finns en platå var på byggnaderna är placerade. 
Uppifrån Lakhallsvägen och ner till sjön finns en enklare stig och trappa ner till platån 
med husen. Nere vid sjön finns också en liten lägre avsats som man kommer till via en 
liten trappa. Där finns ett litet enkelt båthus.  
 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Miljöförvaltningen bedömer  
att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Den 
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största delen av fastigheten bedöms inte vara ianspråktagen som tomtplats. Stigen ner 
från Lakhallsvägen och naturen närmast den samt upp bakom fritidshuset bedöms 
ianspråktagen tillsammans med de gräsytor som är på platån vid husen och båthuset. 
Det gamla vedskjulet bedöms inte ligga inom ianspråktagen tomtplats. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att byta 

ut befintligt fritidshus på fastigheten mot ett nytt som är ca 5x10 meter samt att riva och 
ersätt befintliga komplementbyggnader mot en attefallsbyggnad på 25 kvadratmeter på 
fastigheten Bredareds-Fagerhult 1:26. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 24 mars 2020. Ritning, karta och 
kompletterande beskrivning har bifogats ansökan.  
 

Sökanden anger att ingen sprängning av berg kommer att ske och att ingen naturmark 
kommer grävas bort annat än precis där husets bakre del ska placeras. Husets främre del 
kommer att placeras på pålar nere på gräsytan vid sjön och bakdelen placeras på en platå 
intill befintlig stig. Naturen under huset kommer att behållas som den är.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 maj 2020 besökt platsen. Fastigheten 
består till största delen av en skogsbeklädd brant och blockrik slänt ner mot Öresjö. 
Skogen består av stora ekar, granar, aspar och björk samt en hel del småträd och sly som 
står som undervegetation. Längs ner vid sjön finns en platå var på byggnaderna är 
placerade. Platån är murad så att den är ett par meter över Öresjös vattenyta normalt. 
Uppifrån Lakhallsvägen och ner till sjön finns en enklare stig och trappa ner till platån 
med husen. Stigen går i serpentiner för att inte vara så brant. Den översta delen av 
stigen är något bredare och stabila än den sedan enklare stigen. Sista delen är en gjuten 
betongtrappa. Naturen mellan vägen och huset är uppbyggt i terrasser. Nere vid sjön 
finns också en liten lägre avsats som man kommer till via en liten stentrappa. Där finns 
ett litet enkelt båthus. En eka och en flytbrygga är upplagd på platån.  
 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. 
 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

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

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
 

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

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen.  
 

Den största delen av fastigheten bedöms inte vara ianspråktagen som tomtplats. Stigen 
ner från Lakhallsvägen och naturen närmast den samt upp bakom fritidshuset bedöms 
ianspråktagen tillsammans med de gräsytor som är på platån vid husen och båthuset. 
Det gamla vedskjulet bedöms inte ligga inom ianspråktagen tomtplats.  
 

På den aktuella platsen finns höga naturvärden och inom tomtplatsen är de knutna 
framförallt till de stora träden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av byggnationen. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  
 

Motivering till villkor  
För att områdets karaktär och naturvärden ska bestå får inte stora ekar inom 
tomtplatsen eller stora ekar och aspar utanför tomtplatsen avverkas.  
 

Släntning eller fyllnad med massor utanför tomtplatsen får inte göras eftersom det 
skadar naturmiljön.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnationen är förenlig med gällande översiktsplan och 
områdesbestämmelser 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.  
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Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnationen 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. Privatiserande 
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.  
 

På inskickad karta finns en T-formad brygga inritad. Denna dispens ger inte rätt till att 
ha en brygga. Om en brygga har funnits sedan 1975 och kontinuerligt funnits på platsen 
får den fortsätta finnas i samma storlek och på samma plats. Ingen bedömning eller 
utredning har gjorts utifrån om en brygga på platsen är tillåten eller inte. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-03 
2. Översiktskarta  
3. Situationsplan med tomtplatsavgränsning  
4. Foton som förtydligar tomtplatsen 
5. Fotobilaga  

 
 

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 lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ersättningsbyggnad, med måtten ca 10 x 5 meter, attefallsbyggnad om 25 kvadratmeter samt 
anläggning parkering, på fastigheten Bredareds-fagerhult 1:26 vid Öresjö, Borås kommun. Endast det 
område som markerats på bifogad karta får tas i an språk som tomtplats.  
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Villkor 
 1. Större lövträd som ej bedöms kunna skada husen skall i möjligaste mån sparas. 
2. Den stora eken närmast stranden får ej tas ner.  
3. När parkeringen anläggs får inte släntning ut i naturmarken utanför tomtplatsen göras. 
 
 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 ann at än det som anges i 18 a § 1 och 2 
 

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 
Jaana ben Maaouia(S) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
 
Summa: 5 st Ja 4 st Nej 
 
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 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-4)   

 
 

Kopia till  
Hans Jönsson (arkitekt) exark@exark.se  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-3) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Strandskyddsdispens för väg på fastigheten Komlösa 5:6 och 
5:15 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en väg med vändplats/parkering på 
fastigheterna Komlösa 5:6 och Komlösa 5:15, Borås stad.   
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 § 
- Miljöbalken 7 kap. 18b 
 
På grund av delikatessjäv deltar inte Per Månsson (M) i handläggningen i detta ärende. 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga 

en väg över Komlösa 5:6 till Komlösa 5:15 där vägen planeras avslutas med en 
vändplan/parkering.  är fastighetsägare till Komlösa 5:6. Området där 
vägen är planerad består idag av stenblock och avverkad skog. Miljöförvaltningen 
bedömer att det inte är skäligt att anlägga en väg på platsen då det sedan tidigare finns 
en dispens för att bredda en befintlig stig och göra den framkomlig med bil på Komlösa 
5:6 till Komlösa 5:15. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga 

en väg över Komlösa 5:6 fram till Komlösa 5:15 där den planeras avslutas med en 
vändplan/parkering. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 
27 januari 2020, karta bifogats ansökan.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 mars 2020 besökt platsen. Komlösa 5:15 
är en fastighet på ca 1 900 m2, Komlösa 5:15 omges till söder och öster av Komlösa 5:6. 
Under 2018 gavs dispens för att bredda en befintlig stig och göra den framkomlig med 
bil över Komlösa 5:6 fram till Komlösa 5:15. Denna stig är belägen cirka 15 meter 
sydost (närmare sjön) om det område som denna ansökan avser. Dispensen från 2018 
togs i anspråk och en grusväg har anlagts som slutar cirka 10 meter innan 
fastighetsgränsen till Komlösa 5:15, resterande bit består fortfarande av stig som idag 
inte är framkomlig för bil men även denna del ingår i dispensen från 2018.  
 

Området för den planerade vägen som ansökan avser består idag av avverkad skog med 
blocksten.  
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Risk för avslag kommunicerades 18 mars och 7 april 2020 till sökanden och 
fastighetsägaren till Komlösa 5:6. Synpunkter enligt bilaga 4 inkom 30 mars 2020 från 
sökanden. Synpunkterna medförde inte att bedömningen ändrades. Ytterligare 
synpunkter från sökanden inkom 21 april 2020, bilaga 5. De inkomna synpunkterna har 
inte ändrat Miljöförvaltningens bedömning, bemötande av synpunkterna finns i bilaga 6. 
  

Ägaren till Komlösa 5:6, , meddelade 17 april 2020 att det förekommer 
felaktigheter i det första yttrandet från sökanden, , men att han väljer att inte 
inkomma med synpunkter. 
 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

Platsen för den planerade vägen ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen, upp på land och ut i vatten. Inom strandskyddat område får inte 
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle fått färdas fritt. Åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter får heller inte vidtas. (7 kap 15 § miljöbalken).  
 

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

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
 

- Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vatten och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området, 

- Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan 
inte tillgodoses utanför området 

- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området 

- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 
 

Sökanden har angett att vägen måste för sin funktion ligga vid vattnet. I dispensen som 
gavs 2018 för att bredda en redan befintlig stig över Komlösa 5:6 till Komlösa 5:15  
beskrev länsstyrelsen att de bedömdes vara skäligt behov att ha en väg fram till 
fastigheten. Denna befintliga dispens och väg bedöms tillgodose behovet av att komma 
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fram med bil till Komlösa 5:15, ytterligare en väg bedöms därför inte utgöra skäligt  
behov. Att anlägga en till väg skulle även ta ytterligare mark i anspråk vilket bedöms 
strida mot strandskyddets syften. Att det finns servitut är inte skäl för att ge dispens då 
strandskyddet och dess syften går före servitut, i dom 2005-M 3059 från Mark- och 
miljödomstolen nekades dispens för väg trots att servitut fanns.  

Miljöförvaltningen bedömer att de övriga skälen som får beaktas i prövningen inte kan 
utgöra särskilt skäl för dispens. Det finns ingen pågående verksamhet på fastigheten och 
därför bedöms inte det särskilda skälet vara tillämpbart. Det särskilda skälet angående 
mycket angeläget intresse bedöms heller inte tillämpbart. Enligt Naturvårdsverkets 
handbok så innebär ett mycket angeläget intresse mycket speciella omständigheter som 
är mer eller mindre unika till sin karaktär vilket inte denna åtgärd bedöms vara. 
Miljöförvaltningen bedömer heller inte att den planerade vägen behövs för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse.  

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 åtgärden inte är förenlig med kraven på en från allmän 
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken samt med den för området gällande översiktsplanen.   
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24 
2. Översiktskarta  
3. Situationsplan  
4. Fotobilaga  
5. Inkomna synpunkter 
6. Inkomna synpunkter 
7. Bemötande av synpunkter 

 

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. 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

26 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 150 forts.                    Dnr: 2020-166 
 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-7)  
 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-6) 
Fastighetsägare (inkl. bilagor 1-7)  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Strandskyddsdispens för bostadshus och två 
k
 
omplementbyggnader på fastigheten Bosnäs 3:31 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus med en area på 540 m2, en komplementbyggnad för bastu med en area på 
15 m2 och en komplementbyggnad för förråd med en area på 33 m2, på fastigheten 
Bosnäs 3:31 vid Bosjön, Borås kommun. 
 

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

 Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt norr, öster och söder, enligt bilaga 2, markeras med staket, 
häck, mur eller motsvarande. 

2. Mark utanför tomtplats får inte privatiseras och skötas som trädgård. 
3. Komplementbyggnaden för bastu i nordvästra hörnet får inte förses med 

fönster åt nordväst och nordost. 

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. 
 
På grund av jäv deltar inte Elvira Löwenadler (M) i handläggningen i detta ärende. 
 

Sammanfattning 
 har ansökt om strandskyddsdispens för att ersätta befintliga byggnader 

på Bosnäs 3:31 med ett nytt bostadshus och nya komplementbyggnader. 
Bostadshuset och komplementbyggnaderna är planerade inom tomtplats och det 
bedöms finnas särskilt skäl för att ge dispens för dem. Det finns ingen beslutat 
tomtplatsavgränsning sedan tidigare. Miljöförvaltningen bedömer att inte hela 
fastigheten är ianspråktagen och att den del som är trädbevuxen inte ska ingå i 
tomtplatsavgränsningen. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt bostadshus och befintliga komplementbyggnader med nytt bostadshus och 
två nya komplementbyggnader på fastigheten Bosnäs 3:31. De befintliga byggnaderna 
ligger delvist på kommunens fastighet Bosnäs 3:30, de nya byggnaderna ska endast 
vara placerade på Bosnäs 3:31.  har även sökt dispens för att utöka en 
befintlig brygga på Bosnäs 3:31 men har dragit tillbaka den delen av ansökan 
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Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 30 november 
2019. Placeringen av byggnaderna var då planerade precis intill fastighetsgränsen och 
Miljöförvaltningen bedömde att placeringen inte var lämplig eftersom åtgärderna då 
skulle privatisera utanför tomtplats och kommunicerade därför risk för avslag. Vid ett 
möte samt via inskickade kompletteringar har sökanden velat visa att placeringen intill 
fastighetsgränsen bör beviljas. De inskickade kompletteringarna ändrade inte 
Miljöförvaltningen bedömning. 15 maj 2020 inkom  med ny 
situationsplan där bostadshuset är placerat minst 2,5 meter från norra och östra 
fastighetsgränsen. Karta har bifogats ansökan, kompletteringar med storlek och höjd 
har inkommit. Bostadshusets nockhöjd är planerat att ha en plushöjd på +165,2 
meter över havet samt vara utformat så det omger en innergård, innergården planeras 
vara 171 m2 stor. Komplementbyggnaden för bastu planeras ha en plushöjd +164,6 
meter över havet och komplementbyggnaden för förråd planeras ha en plushöjd på + 
162,5 meter över havet. Ett plank i västra delen av fastigheten planeras binda ihop 
bostadshuset med komplementbyggnaden. 
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 13 december 2019 och 17 mars 2020 
besökt platsen. På platsen finns idag ett fritidshus och två komplementbyggnader. 
Sydöstra delen av fastigheten är till viss del bevuxen av träd, mestadels gran. 
Fritidshuset och ena komplementbyggnaden är delvist placerade på kommunens 
fastighet Bosnäs 3:30. Vid strandlinjen utanför Bosnäs 3:31 fastighetsgräns, på Bosnäs 
3:30, finns mark som idag brukas som trädgård samt en liten strand som har 
privatiserats. Det finns ingen tidigare dispens för detta och det har inte varit 
ianspråktaget sedan före 1975. Vid stranden ligger även den brygga placerad som 
sökanden i första skedet sökte för att förlänga och renovera. Sökanden avser nu 
endast att underhålla bryggan. 
 

Förslag till beslut har kommunicerats 7 maj 2020. Sökanden  ville då ha 
med den vändplats som finns på fastigheten i tomtplatsavgränsningen för att kunna 
fortsätta använda denna. Sökanden informerades om att den delen av fastigheten inte 
bedöms ingå i tomtplatsen men att det inte påverkar möjligheten att fortsätta använda 
vändplatsen även i framtiden. Sökanden ville även ha ett förtydligande av vilka delar 
av tomtplatsen som ska markeras. Sökanden fick till sig en förtydligande karta samt 
foton med tomtplatsen inritad, bilaga 5.  har 26 maj 2020 konfirmerat att 
samtliga åtgärder är planerade inom den tomtplatsavgränsning som visas på de 
utskickade fotona och kartan. 26 maj 2020 inkom även  med 
information om att den situationsplan som inkom 15 maj 2020 är den som är aktuell 
för ansökan, de tidigare inskickade situationsplanerna ingår inte längre i ansökan. 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

Platsen för de planerade bostadshuset och komplementbyggnaderna ligger inom 
Bosjöns strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat 
område får inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning 
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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 för byggnader, anläggningar eller 
anordningar får inte utföras, åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter får heller inte vidtas (7 kap 15 § miljöbalken). 
 

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

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
 

- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området 
 

Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset och komplementbyggnaderna på 
Bosnäs 3:31 kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. På den 
aktuella platsen för bostadshuset och komplementbyggnaderna finns inga höga 
naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och 
allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av dessa åtgärder. 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. 
 

Då den nordvästra komplementbyggnaden är placerad intill tomtplatsavgränsningen 
och nära strandlinjen bedöms det skäligt att villkora om att den 
komplementbyggnaden inte får förses med fönster mot nordost och nordväst för att 
inte ge ett privatiserande intryck utanför tomtplatsen. Av samma anledning samt för 
att inte påverka växt- och djurliv negativt bedöms det även skäligt att villkora om att 
mark utanför tomtplats inte får skötas som trädgård eller på annat vis privatiseras. 
 

Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset och komplementbyggnaderna 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. 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

30 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 151 forts.                    Dnr: 2019-3632 
 

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. 
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 att få göra åtgärder utanför fastighetsgränsen, inklusive underhåll av bryggan på 
Bosnäs 3:30, måste sökanden få godkännande av fastighetsägaren först. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-26 
2. Översiktskarta  
3. Situationsplan med tomtplatsavgränsning  
4. Situationsplan 
5. Fotobilaga  
6. Fotobilaga som förtydligar tomtplatsen 

 
Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus med 
en area på 54 0 m2, en komplementbyggnad för bastu med en area på 15 m2 och en 
komplementbyggnad för förråd med en area på 33 m 2, på fastigheten Bosnäs 3:31 vid Bosjön, Borås 
kommun. Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i an språk som tomtplats.  
 

Villkor:  
1. Tomtplatsen ska åt norr, öster och söder, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande.  
2.  Komplementbyggnaden för bastu i nordvästra hörnet får inte förses med fönster åt nordväst och 
nordost.  
 

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 
 
 

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 
Jaana ben Maaouia(S) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Lars Lyborg (KD) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
 

Summa: 5 st Ja 4 st Nej 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-6)  
 

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

trandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten Halla1:69 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 
ansökan för tillbyggnad, med måtten 6 x 4,4 meter, på fastigheten Halla 1:69 vid Frisjön, 
Borås kommun. 
   

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 
 Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt öster och söder, enligt bilaga 3, markeras med staket, häck, mur 
eller motsvarande. 

2.Mark utanför tomtplatsen ska vara tillgänglig för allmänheten och får inte skötas som 
trädgård eller på annat vis privatiseras. 
 

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 
 söker dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra en 

tillbyggnad på en komplementbyggnad på fastigheten Halla 1:69. Fastigheten har ingen 
beslutad tomtplats sedan tidigare. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl 
för att bevilja dispens. Miljöförvaltningen bedömer att tomtplatsen behöver markeras 
med staket, häck mur eller motsvarande samt att beslutet ska villkoras om att mark 
utanför tomtplats inte får privatiseras eller skötas som trädgård. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra en 

tillbyggnad på en komplementbyggnad på fastigheten Halla 1:69. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 2020-04-19. Ritning och karta har bifogats 
ansökan.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 19 maj 2020 besökt platsen. På fastigheten 
finns idag fyra komplementbyggnader och ett bostadshus. Tillbyggnaden avser den 
komplementbyggnad som är belägen intill östra fastighetsgränsen. Fastigheten har ingen 
beslutad dispens eller tomtplats sedan tidigare utan strandskyddet har för samtliga 
byggnader behandlats i bygglovsskedet.  
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Hela fastigheten har tagits i anspråk som trädgård. Även mark utanför fastighetens gräns 
på Halla 1:1 sköts som trädgård.  
 

Förslag till beslut har kommunicerats till sökanden. 26 maj 2020 inkom  
 med synpunkter kring villkoren, bilaga 5. Miljöförvaltningen har inte ändrat sin 

bedömning angående villkoren. Miljöförvaltningen anser att villkoren är viktiga för att 
det ska vara tydligt för allmänheten var den får vistas samt för att inte påverka växt- och 
djurliv negativt. 
 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som 
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt. Inte heller får grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, samt åtgärder 
som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter vidtas (7 kap 15 § 
miljöbalken).  
 

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

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
 

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

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen.   
 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  
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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 det skäligt 
att villkora om att mark utanför tomtplatsen inte får skötas som trädgård eller på annat 
sätt privatiseras. Denna mark har inte varit hävdad sedan före 1975. Mark som inte ingår 
i en tomtplatsavgränsning ska vara tillgänglig för allmänheten. Mark som sköts som 
trädgård påverkar även växt- och djurliv negativt.  
 

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

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

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

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 2020-05-25 
2. Översiktskarta  
3. Situationsplan  
4. Tomtplatsavgränsning  
5. Fotobilaga  
6. Inkomna synpunkter 
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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 lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt ansökan för 
tillbyggnad, med måtten 6 x 4, 4 meter, på fastigheten Halla 1:69 vid Frisjön, Borås kommun. 
 Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt öster och söder, enligt bilaga 3, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande.  
2. Mark utanför tomtplatsen ska vara tillgänglig för allmänheten. 
 

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 
 

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 
Jaana ben Maaouia(S) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
 

Summa: 5 st Ja 4 st Nej 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-6)  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-5) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Strandskyddsdispens för garage på fastigheten Kinnarumma-
Nä
 

s 1:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage, med måtten 8 x 6 meter, på fastigheten Kinnarumma-näs 1:4 vid Svansjön, 
Borås kommun.   
 

Endast den yta som garaget upptar får tas i anspråk för ändamålet.  
 
 Villkor  
 

1. Garaget och marken runt garaget får inte mot norr och öster utformas eller 
utsmyckas på ett sätt att det upplevs privatiserande av förbipasserande 
allmänhet. 

 

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 ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att upprätta 

ett garage på fastigheten Kinnarumma-Näs 1:4. Garaget är inte planerat inom tomtmark. 
Platsen är omgiven av bebyggelse till öster, väster och söder och det finns inga höga 
naturvärden där garaget är planerat. Miljöförvaltningen bedömer att det går att bevilja 
dispens. 
 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att upprätta ett 

garage på fastigheten Kinnarumma-Näs 1:4. Kinnarumma-Näs 1:4 ägs idag av en annan 
fastighetsägare men  har uppgett att han ska köpa denna del. Garaget ska 
höra till tomten på Kinnarumma-Näs 1:14 som  äger.   
 

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 25 mars 2020. 
Ritning och karta har bifogats ansökan. 
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 27 april 2020 besökt platsen. Området där 
garaget är planerat är placerat intill den grusväg som leder till samtliga tomter i området. 
Området består av grusplan och lövsly Precis öster om platsen finns en brant, garaget är 
planerat nedanför denna och sökanden har uppgett att inga höga naturvärden kommer 
behöva påverkas av åtgärden. Sökanden har uppgett att ingen eller endast minimal 
sprängning kommer behöva utföras för att få plats med garaget.  
 

Placeringen av garaget är ca 60 meter norr om Svansjöns närmsta strandlinje. Området 
för det planerade garaget är till öster, väster och söder omgivet av bebyggelse i form av 
bostadshus med tillhörande tomter och komplementbyggnader. 
  

Förslag till beslut har kommunicerats till sökanden 4 maj 2020, inga synpunkter inkom. 
 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

Platsen för det planerade garaget ligger inom Svansjöns strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, 
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle fått färdas fritt. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras 
för byggnader, anläggningar eller anordningar får inte utföras. Åtgärder som väsentligen 
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får heller inte vidtas (7 kap 15 § 
miljöbalken).  
 

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

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
 

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

- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen 

Miljöförvaltningen bedömer att platsen är väl avskild från strandlinjen genom befintlig 
bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att bevilja dispens.  
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På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
byggnationen. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 

Motivering till villkor  
För att inte påverka allmänheten tillgänglighet i området får inte garaget och dess 
omgivande mark mot norr och öster utsmyckas på ett sätt att det privatiserar området 
och därmed avhåller allmänheten.  
 

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
1 Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-26 
2. Översiktskarta  
3. Situationsplan 
4. Detaljkarta  
5. Fotobilaga  
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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  
Sökanden (inkl. bilagor 1-4)  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-3) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Strandskyddsdispens för förråd på fastigheten Kinnarumma-
S
 

jöbo 2:5 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ett förråd enligt ansökan, med måtten 5 x 5 meter, på fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 
2:5 vid Frisjön, Borås kommun. 
 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 
 Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt norr och söder, 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 ansökt om strandskyddsdispens för att ersätta ett befintligt förråd 

med ett nytt. Fastigheten är bebyggd sedan före 1975. Förrådet är planerat på samma 
plats som det gamla och därmed på redan ianspråktagen mark. Miljöförvaltningen 
bedömer därför att det finns tillämpbart särskilt skäl för att bevilja dispens. 
 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta ett 

befintligt förråd med ett nytt på fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:5. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 16 april 2020. Ritning och karta 
har bifogats ansökan. 
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 20 maj 2020 besökt platsen. På fastigheten 
finns idag förutom ett fritidshus en sjöbod och två förrådsbyggnader. Fastigheten 
gränsar i väster till Frisjöns strandlinje och i öster till den grusväg som leder till tomterna 
i området. I söder och norr gränsar fastigheten till naturmark. 
 

Förslag till beslut har kommunicerats 26 maj 2020. 27 maj 2020 informerade  
om att hon inte har några synpunkter på förslag till beslut. 
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Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

Platsen för det planerade förrådet ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, 
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle fått färdas fritt. Inte heller grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, samt åtgärder 
som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får vidtas (7 kap 15 § 
miljöbalken).  
 

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

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
 

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

Miljöförvaltningen bedömer att förrådet kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen.   

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
förrådet. 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 byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
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Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla.  
 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas.   
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken).  
 

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

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

Beslutsunderlag 
1 Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-25 
2. Översiktskarta  
3. Situationsplan  
4. Fotobilaga  

 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-4)  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-3) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö och konsumentnämnden avskriver ärendet om begäran om stängselgenombrott 
på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2 och Torpa-Sjöbo 2:48.  

 
 

Sammanfattning 
I samband med att fastighetsägaren för Torpa-Sjöbo 2:48 i efterhand sökte 
strandskyddsdispens för uppställning av utemöbler i betong inkom 
Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg med ett yttrande och som bilaga till yttrandet 
inkom de med en begäran om stängselgenombrott. Vid ett platsbesök utanför 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2 och 2:48 den 1 juni 2020 kunde det konstateras att det 
smålandsstaket som funnits på platsen sedan minst 2015 har rasat på en sträcka av ca 
10 meter. Då staketet idag inte utgör något hinder för allmänheten att nå stranden 
behöver inte något stängselgenombrott genomföras. 
 

Ärendet  
I samband med att fastighetsägaren för Torpa-Sjöbo 2:48 i efterhand sökte 
strandskyddsdispens för uppställning av utemöbler i betong inkom 
Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg med ett yttrande, och som bilaga till yttrandet 
inkom de med en begäran om stängselgenombrott på vad de trodde var kommunens 
fastighet Torpa-Sjöbo 2:2. Fastighetsägaren på Torpa Sjöbo 2:48 hade dock inhägnat 
sin fastighet, men ingen inhägnad fanns på Torpa Sjöbo 2:2. Under 2019 vann 
ärendet om sökt dispens för utemöblerna laga kraft och ett tillsynsärende mot 
fastighetsägaren har inletts. Domstolen ansåg att utemöblerna står på en plats som 
ligger utanför den privata zonen. 
 

Vid ett platsbesök utanför fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2 och Torpa-Sjöbo 2:48 den 1 
juni 2020 kunde det konstateras att det smålandsstaket som funnits på platsen sedan 
minst 2015 har rasat på en sträcka av ca 10 meter samt att utemöblerna står kvar och 
att gräsmatta klipps utanför det som domstolen ansåg vara privat zon. 
 

 
Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

En tillsynsmyndighet får enligt Miljöbalken 26 kap 11§ förelägga den som håller stängsel i ett 
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område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra 
genomgångar som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område 
som omfattas av allemansrätten. 
Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får 
föreläggande meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel skall tillämpas på 
motsvarande sätt när det gäller diken. 
 

Då staketet idag inte utgör något hinder för allmänheten att nå stranden behöver inte 
något stängselgenombrott genomföras. Om fastighetsägaren önskar sätta upp stängsel 
på den nu rasade sträckan så krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna. Att 
sätta upp staket så att det avhåller allmänheten från ett område där de har rätt att 
vistas är en förbjuden åtgärd enligt Miljöbalken 7 kapitel 15§. 
 

Motivering för beslut 
I samband med strandskyddsärendena som rör fastigheten har det framkommit att 
marken mellan vägen och stranden ska vara allmänt tillgänglig. Då staketet inte utgör 
ett fysiskt hinder för allmänheten att ta sig till stranden behöver tillsynsmyndigheten 
inte förelägga om stängselgenombrott. 
 

Upplysningar  
Tillsyn enligt strandskyddsreglerna kommer att göras på de åtgärder och anordningar 
som ligger utanför det som anses vara tomtplats på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
2. Fotobilaga  
3. Begäran om stängselgenombrott  
4. PM angående Torpa-Sjöbo 2:48 

 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg, ordförande  

 (samt bilaga 1,2,3,4) 
 

Kopia till  
 

 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-4) 
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§ 156             Dnr: 2020-148 
  
 
Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avskriva ärendet gällande 
livsmedelssanktionsavgift för Vin Till Mat i Väst, organisationsnummer  
Alingsåsvägen 2. Detta innebär att Vin Till Mat i Väst inte ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr. 
 

Ärendet  
I anmälan som inkom till Miljöförvaltningen den 26 september 2019 skulle 
verksamheten påbörjas den 1 oktober vilket är mindre två veckor efter att anmälan 
inkommit till Miljöförvaltningen. På grund av detta startades en utredning om 
livsmedelssanktionsavgift. 
 

Efter kommunikationen om livsmedelssanktionsavgift har Vin Till Mat i Väst lämnat 
in följande synpunkter. 
 

Flytten av verksamhet blev försenad och startade inte förrän mitten av oktober. 
Enligt en sms-konversation den 19 oktober skulle de flytta det sista den 20 oktober 
vilket gör att de startade verksamheten senare än två veckor efter det att registrering 
av livsmedelsverksamhet inkom till Miljöförvaltningen. 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Verksamhetsstarten för företaget blev försenad och startade inte enligt inkommen 
anmälan. Verksamheten påbörjades alltså efter det att 14 dagar gått från det att 
anmälan inkom till Miljöförvaltningen. Miljö- och konsumentnämnden anser att de 
omständigheter som Vin Till Mat I Väst angett som skäl till varför en sanktionsavgift 
inte ska tas ut är tillräckliga. Det finns därför ingen grund för påförande av 
sanktionsavgift enligt 39c § livsmedelsförordningen. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-28 

 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 
 

Beslutet skickas till  
Vin till mat i väst AB 

 

 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 157         Dnr: 01-2020-00004 
   
Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från  med enskild firma, 

, om tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid 
försäljningsställe Godis i Dalsjöfors, Storgatan 24, Dalsjöfors.   
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
 med enskild firma, , ansöker om tillstånd att tills vidare 

bedriva detaljhandel med tobaksvaror vid försäljningsställe Godis i Dalsjöfors, Storgatan 
24, Dalsjöfors.  
 

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

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 
 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Beslutet skickas till  
Sökanden  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
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§ 158         Dnr: 50-2020-00007 
   
Ansökan om serveringstillstånd 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  
ansökan om tillstånd att året runt till slutet sällskap servera vin och spritdrycker i Cafe 
Festligheten, Viskastrandsgatan 5, Borås. 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

8 kap. 12 och 15 §§ alkohollagen (2010:1622) 
 

Sammanfattning  
, ansöker om tillstånd att året runt till slutet 

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

 har lämplighetsprövats i 
enlighet med alkohollagens 8 kap. 12 §. Några brister kring den personliga och 
ekonomiska lämpligheten har inte påträffats vid utredningen.  
styrelsemedlem och kursansvarig, har avlagt kunskapsprov vid tre tillfällen utan godkänt 
resultat. Föreningen önskar varken låta annan styrelsemedlem avlägga kunskapsprov och 
inte heller inkomma med en ny ansökan som möjliggör fortsatta provtillfållen för  

. Vidare uppfyller föreningen inte kravet om att tillhandahålla tillredd mat. Den 
sammantagna bedömningen utifrån detta är att sökanden inte uppfyller 
lämplighetskraven i 8 kap. 12 § alkohollagen. Föreningens ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet sällskap ska därför avslås. 
 
 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 
 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
 

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

Beslutet skickas till  
Sökanden  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
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§ 159         Dnr: 59-2020-00089 
   
Åtgärd mot serveringstillstånd 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden återkallar , 
serveringstillstånd i Cheers, Allégatan 20, Borås, fr.o.m. 2020-06-18. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
, har stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten i Cheers, Allégatan 20, Borås, sedan 2016. Bolaget inkom 2020-03-05 med 
en anmälan om ändring av personer med betydande inflytande till 
tillståndsmyndigheten. 
 
Alla handlingar har inte inkommit till tillståndsmyndigheten för att kunna göra en 
fullständig utredning av den ägarförändring som skett i bolaget. Den utredning som 
tillståndsmyndigheten ändå kunnat göra av lämpligheten har visat på brister kring den 
personliga och ekonomiska lämpligheten, såsom skönsbeskattning, skulder till det 
allmänna, aktiebolag i likvidationspliktigt skick, utebliven årsredovisning och arbete utan 
arbetstillstånd. Därtill kommer att tre förändringar av personer med betydande 
inflytande i bolaget skett under drygt ett halvårs tid utan att anmälas till 
tillståndsmyndigheten, i enlighet med 9 kap. 11 § alkohollagen. Utredningen har visat 
allvarliga brister i flera avseenden samt en utbredd ekonomisk misskötsamhet. Mot 
denna bakgrund anses bolaget inte längre uppfylla kravet om lämplighet i 8 kap. 12 § 
alkohollagen. Åtgärd mot serveringstillståndet i Cheers ska därför komma ifråga. Vid en 
sammanvägd bedömning av de brister och den misskötsamhet som utredningen visat 
kan någon annan åtgärd än återkallelse av serveringstillståndet i Cheers inte komma 
ifråga. Varning utgör inte en tillräckligt ingripande åtgärd. 
 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-05 
 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut med tillägget att beslutet gäller från och med torsdagen 
den 18e juni 2020. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Tillståndshavaren  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
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§ 160         Dnr: 51-2020-00119 
   
Ansökan om ändring i serveringstillstånd 
 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar , utökade 
serveringstider i Vinci, Sandwalls Plats 7A, Borås, enligt följande under en prövotid till 
och med 2021-06-16: 

• Kl. 11.00-02.30 i restaurang fredag-lördag och ”sommartorsdagar” samt dagen 
innan trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, 
Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi himmelsfärds dag, Kristi himmelsfärds 
dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, 
Allhelgonadagen samt Juldagen. 

• Kl. 11.00-01.00 i uteservering fredag-lördag och ”sommartorsdagar” samt dagen 
innan trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, 
Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi himmelsfärds dag, Kristi himmelsfärds 
dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, 
Allhelgonadagen samt Juldagen.  

• Kl. 11.00-00.00 i uteservering på tisdagar under perioden 0601-0831. 
 

- Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från 
 om tillfälligt utökade serveringstider i uteservering tillhörande Vinci, 

Sandwalls Plats 7A, Borås, under sommaren 2020. 
 

- Då serveringstiden eller stängningstiden är tidigare i uteservering än i 
restaurangen ska uteserveringen vara utrymd senast 30 minuter efter dess 
stängning. 
 

- Som villkor meddelas att då musik spelas inomhus ska fönster och dörrar vara 
stängda samt att endast bakgrundsmusik får spelas på uteservering, vilket 
innebär att gäster ska kunna föra ett samtal i normal samtalston utan att bli 
överröstade av musik. 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
, (hädanefter bolaget) ansöker om utökade serveringstider 

i gällande serveringstillstånd i Vinci, Sandwalls Plats 7A, Borås. Serveringstiden önskas 
bestämd till kl. 11.00-02.30 inomhus fredag-lördag och ”sommartorsdagar” samt dagen 
innan trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, 
dagen innan Kristi himmelsfärds dag, Kristi himmelsfärds dag, Pingstafton, dagen innan  
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Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen. Bolaget  
ansöker om utökad serveringstid i uteservering till kl. 01.00 fredag-lördag och 
”sommartorsdagar” samt dagen innan trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, 
Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi himmelsfärds dag, Kristi 
himmelsfärds dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, dagen innan 
Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen. Bolaget ansöker även om utökad 
serveringstid i uteservering till kl. 00.00 på tisdagar årligen under perioden 0601-0831. 
 

Bolaget önskar även tillfälligt utökade serveringstider i uteservering under sommaren 
2020 med anledning av covid-19 och de tuffa tider det innebär för restaurangbranschen. 
Bolaget önskar utökade serveringstider i uteservering helst till och med september 
alternativt augusti, till kl. 01.00 alternativt kl. 00.00 de dagar man annars har till kl. 23.00. 
Allt som kan innebära en förlängning är bolaget positivt till.  
 

Bolagets ansökan om stadigvarande utsträckt serveringstid i Vinci avstyrks inte av 
Polismyndigheten eller avdelningen för miljötillsyn. Riskerna som omnämns i 
Polismyndighetens remissvar är generella risker som finns med en utsträckning av 
serveringstiden. Avdelningen för miljötillsyn tillstyrker en prövotid på ett år. Mot 
bakgrund av remissvaren samt att tillståndsmyndigheten inte observerat några brister 
kring ordning och nykterhet de senaste åren kan ansökan beviljas under en prövotid på 
ett år vad gäller ansökan om stadigvarande utökning av serveringstider. En utsträckning 
av serveringstiderna innebär alltid en viss risk för olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet men också särskild risk för människors hälsa, vilket även framhålls av 
remissinstanserna. Det finns därför särskilda skäl att begränsa tillståndets giltighet och 
om knappt ett år utvärdera om den utsträckta serveringstiden fått några negativa 
konsekvenser som inte står i överensstämmelse med alkohollagen.  
 

Av 8 kap. 19 § tredje stycket alkohollagen framgår att serveringsstället ska vara utrymt 
senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. I och med att serveringstiden inne och 
ute är olika, och stängningstiden kan variera, bör det särskilt beslutas att utrymning i 
uteserveringen ska ha skett senast 30 minuter efter dess stängning. 
 

Vad gäller bolagets ansökan om tillfälligt utökade serveringstider i uteservering under 
sommaren 2020 med anledning av covid-19 görs följande bedömning. Utifrån 
remissvaret från avdelningen för miljötillsyn befaras att ytterligare utökning av 
serveringstiden i uteservering kommer att medföra särskild risk för människors hälsa. 
Utökade serveringstider i uteserveringen bör därför inte beviljas för sommaren 2020. 
Denna bedömning har också stöd i Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering.  
 

För att minimera risken för närboendestörningar är det angeläget att villkora om att det 
på uteserveringen endast får spelas bakgrundsmusik som inte överröstar gästernas 
samtal i normal samtalston samt att dörrar och fönster ska vara stängda då musik spelas 
inomhus. 
 
Beträffande ordningsvakter gör tillståndsmyndigheten bedömningen att, utifrån att 
Polismyndigheten kan se ett behov samt då bolaget inte önskar en 
verksamhetsinriktning som föranleder behov av ordningsvakter, villkor om  
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ordningsvakter kan utelämnas under prövotiden. Vid en eventuell ansökan om utökade 
serveringstider stadigvarande efter prövotid kan ytterligare eller ändrade villkor komma 
ifråga. 
 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-12 
 

Bilagor till beslut 
Tillståndsbevis 
Hur beslutet överklagas 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Tillståndshavaren  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

60 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 161         Dnr: 34-2020-00189 
   
Utökning av serveringstider i uteserveringar med anledning 
av Covid -19 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att inte utöka serveringstider i uteserveringar 
kring Sandwalls Plats eller generellt i Borås Stad under sommaren 2020. 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

 

Sammanfattning 
Fråga har väckts hos tillståndsmyndigheten om generösare serveringstider i uteservering 
sommaren 2020 med anledning av covid-19 och de tuffa tider det innebär för 
restaurangbranschen. Tillståndsmyndigheten har tittat på frågan som inkommit och 
kommit fram till att utreda möjligheten kring ett generellt beslut om utökade 
serveringstider i uteserveringar i Borås Stad under sommaren 2020. Samtidigt har frågan 
om enbart Sandwalls Plats utretts. 
 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka 
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).  
 

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska 
särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av 
spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande 
preparat inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre än till kl. 01.00. Enligt 8 
kap. 17 § alkohollagen får serveringstillstånd vägras om alkoholserveringen p.g.a. 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga 
om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga krav 
som uppställs i lagen är uppfyllda.  
 

Av förarbetena till alkohollagen framgår följande. Alkohollagstiftningen är i första hand 
en social skyddslagstiftning som tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Regleringen av serveringstider har främst till syfte att motverka olägenheter som 
onykterhet samt oordning och utgör en inte oväsentlig del av den svenska 
alkoholpolitiken. Sociala hänsyn ska därför ha klart företräde framför affärsmässiga och 
konkurrensmässiga hänsyn. I samband med en utsträckning av serveringstiden måste 
tillståndsmyndigheten i varje enskilt fall bedöma riskerna för olägenheter. Vid  
bestämmande av serveringstider ska polismyndighetens och miljöförvaltningens 
yttranden och inställning beträffande ordningsläget i området respektive bedömningen  
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av risken för att störningar uppkommer för närboende alltid tillmätas stor betydelse. 
Detta gäller inte minst när det handlar om serveringstider efter kl. 01.00 (prop. 
1994/95:89 s. 97 f., 105 f.). 
 

Utredningen pekar inte på några risker ur ordning-, säkerhets- och nykterhetssynpunkt 
med en generell utökning av serveringstider i uteservering under sommaren 2020.  
 

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning och bland annat ska risken för att störningar 
uppkommer för närboende alltid tillmätas stor betydelse. Avdelningen för miljötillsyn 
avstyrker utökning av serveringstider i uteserveringar runt Sandwalls Plats och en 
generell utökning för alla tillståndshavare i Borås Stad. Detta då det kan innebära en stor 
risk för att närboende i området kring Sandwalls Plats kan störas av höga bullernivåer, 
som kan påverka möjligheten till vila och orsaka sömnsvårigheter för de boende, vilket i 
sin tur kan inverka på de boendes arbetsförmåga. Vidare visar utredningen att en 
generell utökning för hela Borås inte heller är motiverat ur ett hälsoskyddsperspektiv, 
utan att enskilda bedömningar av varje verksamhet bör göras. Vid bedömningen av 
serveringstider väger avdelningen för miljötillsyns yttrande tungt.   
 

Utifrån remissvaret från avdelningen för miljötillsyn befaras att en utökning av 
serveringstiden i uteserveringar kring Sandwalls Plats eller generellt i Borås Stad kommer 
att medföra särskild risk för människors hälsa. Utökade serveringstider i uteserveringar 
kring Sandwalls Plats eller generellt i Borås Stad bör därför inte beviljas för sommaren 
2020. Denna bedömning har också stöd i Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering.  
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-12 
 

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. 
 

Yttrandet skickas till  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
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Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 m.fl. 

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

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande 
funktioner, men också kontor i Centrum. En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts 
också i planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i staden. Ett gångstråk 
skapas också mellan Resecentrum och Boråshallen. Västra delen av planområdet 
kommer att reserveras för järnvägsreservat till dess att Götalandsbanans lokalisering är 
klar.   

Sanering av marken kommer att krävas liksom åtgärder för att hantera risker från farligt 
gods och luftföroreningar. Anpassningar görs för att säkerställa god tillgänglighet till 
området även vid skyfall.   

Nya träd planteras på andra ställen i området när träd tas ned för att göra plats för 
mottagningsstation. Sedumtak planeras på parkeringshustaken som lokaliseras mot 
RV40.   

En central placering med god tillgänglighet till kollektivtrafik, samt närhet till gång-och 
cykelbana tillsammans med planerade trafikåtgärder på Varbergsvägen och utbyggnad av 
en ny vägport under RV40 löser tillgängligheten till området idag. Tidigare 
markparkeringar förläggs i parkeringshus mot RV40. Till 2040 kan dock fler 
trafikåtgärder krävas. Av den anledningen bör möjligheten att ta fram en grön resplan 
eller mobilitetsplan för de kommande arbetsplatserna i området övervägas.   

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande 
funktioner, men också kontor i Centrum. En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts 
också i planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i staden. Planområdet 
ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 
17 500 kvadratmeter. Ett gångstråk skapas också mellan Resecentrum och Boråshallen.  
 

Västra delen av planen kommer att reserveras för järnvägsreservat till dess att 
Götalandsbanans lokalisering är klar. Då marken är förorenad kommer sanering av 
marken krävas. Åtgärder, för att hantera riskerna från farligt gods på RV40 samt  
luftföroreningar, kommer att vidtas. Fasaden kommer att brandskyddas och placering av 
ventilation regleras.   
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Bullret överstiger inte 65 dBA enligt 2019 års bullerkartläggning och enligt 
planbeskrivningen klaras därför kraven för små lägenheter om max 35 kvadratmeter. 
Häktet räknas dock inte som bostad eftersom det rör sig om kortare vistelser.   
 

Lågpunkter och instängda områden i planområdet ska undvikas, för att tillgänglighet ska 
klaras även vid skyfall. Fördröjningsmagasin ska skapas för dagvattenhantering.  Träd 
kommer att tas bort på de ytor där mottagningsstationen ska placeras; men nya träd 
planteras på andra ställen i området. Området bedöms även fortsatt utgöras av 
hårdgjorda ytor. Sedumtak ska placeras på parkeringshustaken mot RV 40.   
 

Grundvattnet och jorden har provtagits. Sanering av marken krävs då påvisade halter av 
alifatiska kolväten och PAH överskrider gällande riktvärden för känslig markanvändning 
i en provpunkt. Övriga ämnen som påträffats underskrider Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning 
 

De föreslagna trafikåtgärderna kommer troligen inte att räcka år 2040 enligt 
planbeskrivningen om befolkningen behåller nuvarande resvanor och 
befolkningstillväxten följer prognosen. Åtgärderna utgörs av ombyggnad av 
Varbergsvägen med ombyggnation av korsningar till rondeller, samt utbyggnad av ny 
vägport under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan. Dock bidrar planen, i sig, till 
ökade förutsättningar för ändrade resvanor, eftersom området ligger centralt precis 
bredvid Resecentrum. Gång och cykelvägen längs Brodalsgatan förlängs också till 
området. Tidigare markparkeringar förläggs i parkeringshus mot RV 40.   
 
 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på lokalisering av arbetsplatser i ett centralt läge med god 
tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel och gång. Platsens lokalisering innebär dock 
utmaningar med att hantera risker, framtida skyfall, förorenad mark och skapa en 
energisnål transportplanering. Dessa frågor har hanterats i planen.   
 

Trafiksituationen påverkas inte enbart av denna detaljplan utan även andra planer som 
är på gång inom centrum och hur trafiksystemet planeras i resten av staden. Görs 
åtgärder direkt eller indirekt på andra ställen i staden som gynnar en ökad bilanvändning 
kan även denna plats få en ökad belastning. Det blir dock svårt att reglera inom ramen 
för denna detaljplan. Även om tillgängligheten är god med kollektivtrafik, cykel och 
gång kommer också parkeringsmöjligheterna med bil vara goda för de anställda i 
området. Till 2040 kan därför fler trafikåtgärder krävas. Av den anledningen bör 
möjligheten att ta fram en grön resplan eller mobilitetsplan för de kommande 
arbetsplatserna i området övervägas. En sådan plan hanterar resor till och från just detta 
specifika område.   
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 
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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. 
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
Plankarta 
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumhorngaddan8medf%20lera.5.180e3b59158af501fdde0542.html
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Detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen9 m.fl. 

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

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbostadsbebyggelse och park på 
befintlig industrimark. Trädplanteringar kommer finnas mellan husen. Mjölskivlingen 
9,10, 12 och 16 samt Torpa-Sjöbo 2:1 omfattas.  
  

Miljöförvaltningen ser positivt på omvandling av området enligt planförslaget då 
förslaget bidrar till boende i kollektivtrafiknära område och där exploateringen kommer 
innebära att förorenad mark saneras. De boende får också närhet till grönområde.   
 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med ytterligare text om ekosystemtjänster. 
Länken mellan området som har klass 4 enligt Grönområdesplanen upp till parken i 
norr fyller en funktion för djurlivet. Denna funktion behöver också beskrivas i 
planhandlingarna.   
 

Stadens tätast trafikerade kollektivtrafiklinje passerar planområdet. Bilpool kan vara ett 
bra komplement till kollektivtrafiken för denna lokalisering. Detta skulle kunna bidra till 
att flera väljer att resa kollektivt, cykla och gå. Val av parkeringslösningar kan också 
påverka hur resandet blir till och från området.  
 

Det är en brist att det inte finns utredningar för hela planområdet inför samråd och 
därför kan ytterligare frågor som behöver hanteras dyka upp i sent skede inför 
granskning.  
 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbostadsbebyggelse och park på 
befintlig industrimark. Trädplanteringar kommer finnas mellan husen. Mjölskivlingen 
9,10, 12 och 16 samt Torpa-Sjöbo 2:1 omfattas.   
 

Den tänkta exploateringen innebär en omvandling av industriområde till 
bostadsområde. Området är anslutet till värme, el och tele. Utrymme ges i detaljplanen 
för att öka kapaciteten vid befintlig transformatorstation.   
 

Genom närheten till kollektivtrafik linje 1, som är den tätast trafikerade i Borås, och 
cykelväg kan området bidra till att lokalt miljömål, etappmål 4d nås, och att fler går, 
cyklar och åker kollektivt. Parkering ska lösas på den egna fastigheten och tillåts även 
under mark.   
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Släckvatten ska förhindras från att nå känsliga områden som Viskan. Bebyggelsen ska 
också utformas så att lågpunkter och instängda områden undviks och marken höjdsätts 
så att vatten har möjlighet att rinna ut från byggnader. Dagvatten kommer att behöva 

fördröjas då järnväg finns i närheten. Planhandlingarna ger exempel på gröna lösningar 
på tak eller parkeringsgarage med gröna bjälklag.   
 

Gröna ytor planeras mellan husen och runt området i form av trädplanteringar. I det 
norra området planeras en park. Utöver den planerade parken finns också Trollskogen, 
Kypeområdet och Rya Åsar inom 600 meter.   
 

Risk- och bullerfrågorna med anledning av närhet till väg och järnväg redogörs för i 
planhandlingarna och anses hanterbara. Då marken är förorenad har planbestämmelser 
införts som innebär att startbesked inte får ges för grundläggning av byggnad förrän 
marken uppfyller kraven för Naturvårdsverkets riktlinjer.    
 

Utredningar för den södra delen av planområdet kommer att göras inför 
granskningsskedet. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Övergripande synpunkter  
Miljöförvaltningen ser positivt på omvandling av området enligt planförslaget då 
förslaget bidrar till boende i kollektivtrafiknära område och där exploateringen kommer 
innebära att förorenad mark saneras. De boende får också närhet till grönområde.   
 
Natur  
Miljöförvaltningen vill att funktionen av trädraden samt de gröna ytorna som planeras 
inom planområdet beskrivs i planhandlingarna. Denna gröna länk mellan området som 
har klass 4 enligt Grönområdesplanen, upp till parken i norr, fyller en funktion för 
djurlivet och är inte enbart där för att bidra till allmän trivsel. Träden behöver också få 
bli stora och blommande trädslag som gynnar pollinatörer är att föredra, som 
exempelvis lönn, lind och körsbär.   
 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med ett stycke om ekosystemtjänster. Exempel 
på hur detta kan beskrivas är;   
 
”Ekosystemtjänster ” 
Den park som anläggs kommer att ha högre värde som biologisk miljö och utgöra en 
bättre rekreationsmiljö än dagens befintliga parkyta som utgörs av en parkering. Genom 
gröna lösningar kopplade till fördröjning och rening av dagvatten inom 
planområdet kan ekosystemtjänsterna öka ytterligare i området. Planbestämmelser finns 
också att det ska finnas en trädplantering som kopplar ihop befintliga grönytor och 
skapar ett fungerande stråk för djurlivet. ” ”  
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Tillgänglighet  
Viktiga målpunkter nås inom en halvtimme med både buss, cykel och bil från 
planområdet; men bilen är snabbast. Området har god tillgänglighet med kollektivtrafik 
med linje 1 som är den tätast trafikerade busslinjen i Borås. Borås Stads parkeringsregler 
ger möjlighet till lösningar som bilpool anslutet till området som är ett bra komplement 
till buss och som kan minska beroendet av en egen bil. Detta skulle kunna bidra till att 
flera väljer att resa kollektivt, cykla och gå. Parkeringslösningar kan påverka hur resandet 
blir till och från området. Parkeringsköp i ett parkeringshus är en billigare lösning än 
parkering under mark för exploatören. Ett annat alternativ är att arbeta med placering av 
parkeringar inom området så att busshållplatserna och cykelparkering är närmast de 
boende.   
 

Det är viktigt att parkeringsfrågan hanteras på ett bra sätt, för att undvika många 
uppställda bilar på gatan.  
 
Buller  
Om bullerutredningen för den sista delen området visar att någon del av området i 
framtiden kommer att vara bullerstört bör information om detta finnas på plankartan.  
 
Fortsatt arbete  
Det är en brist att det inte finns utredningar för hela planområdet inför samråd och 
därför kan ytterligare frågor som behöver hanteras dyka upp i sent skede inför 
granskning. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-26 
 

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 
Planhandlingarna  
Plankarta 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutvec%20kling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/sjoboplanuppdrag/sodrasjobomjolskivlingen9mfl.5.%204fe0629f159b702a8501a82b.html
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Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl. 

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

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att omvandla ett större skogsområde till ett bostadsområde med 
blandad bebyggelse om cirka 60 bostäder. Vidare syftar planen till att säkerställa 
tillgängligheten för gångtrafik till angränsande rekreationsområden. Miljöförvaltningen 
har synpunkter gällande att planbeskrivningen bör beskriva hur trafikutredningens 
förslag för bättre cykelförbindelser kan genomföras eftersom området annars riskerar att 
bli bilburet. Miljöförvaltningen har synpunkter på hur kompensationsåtgärder för 
ingrepp i grönområdesplanen hanteras i planförslaget. Miljöförvaltningen har 
synpunkter på hur ingrepp i torv- och myrmark kommer påverka vattenföring inom 
planförslaget samt nedströms planområdet.  

Ärendet 
Detaljplanen syftar till att omvandla ett större skogsområde till ett bostadsområde med 
blandad bebyggelse om cirka 60 bostäder. Vidare syftar planen till att säkerställa 
tillgängligheten för gångtrafik till angränsande rekreationsområden. En befintlig 
verksamhet kvarstår inom planområdet. Naturmarken i området utformas för att skapa 
kopplingar till omgivande natur för rekreation, för biologisk mångfald och hantering av 
dagvatten. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under förutsättning 
att nämndens synpunkter beaktas. 
 
Trafik/Mobilitet  
Planbeskrivningen bör beskriva hur trafikutredningens förslag för bättre 
cykelförbindelser kan genomföras eftersom området annars riskerar att bli bilburet 

• Trafikutredningen visar att området i huvudsak kommer att bli bilburet då det är 
långt till kollektivtrafik (1,5 km). 

• Förutsättningar för fortsatt arbete med planen var att skapa goda möjligheter för 
cykel, men; det förslag som inkluderas i planen (GC mellan området och skolan) 
avstyrks i Trafikutredningen då man menar att avståndet förvisso minskar, men 
den föreslagna cykelförbindelsen till skolan kommer att upplevas som otrygg. 
Trafikutredningen förslår istället bättre separering på befintlig GC, bredare 
cykelbana och cykelparkeringar vid busshållplatserna i Sjömarken. 
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• Planhandlingarna bör beskriva cykelparkering i anslutning till busshållplatser om 
det anses genomförbart och bör förtydligas i planbeskrivning om 
genomförandet. 

• Det bör framgå i planbeskrivning att GC (kompensationsåtgärd) till skolan skall 
vinterväghållas. 

 
Natur   
Planbeskrivningen anger att kompensationsåtgärder ska vidtas då ytor som ingår i 
grönområdesplanen tas i anspråk. Det skrivs även att dessa kompensationsåtgärder 
ligger utanför planområdet och därmed inte tas med i aktuell plan. Det skall hanteras i 
planarbetet så att kompensationsåtgärder inte sedan uteblir, antingen genom åtgärder i 
plan eller i avtal med exploatör. Det behöver även framgå vad kompensationsåtgärder är 
kompensation för.  
 
Vatten/klimatanpassning  
Då planområdet har stora ytor torv och myrmark kommer ingrepp i den strukturen ha 
påverkan på vattenföring i området och nedströms. Det behöver ytterligare utredas, 
konsekvenser för hur det påverkar planen samt vattenföring nedströms.  
Det bör ej heller hänvisas till en ”detaljerad översvämningskartering” då någon sådan ej 
finns. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 
 

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 
Planhandlingarna  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/detaljplan/Lindebergshult
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Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 m.fl. 

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

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller 
alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En 
byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. 
Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett 
bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i 
närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot 
översvämningar.  

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller 
alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En 
byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. Med 
tanke på byggnadens placering vid den västra entrén till den historiska kvartersstaden 
samt dess höjd som gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. Den 
arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i kvarteret. Vidare 
är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del 
ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- 
och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av Viskan ger 
ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot översvämningar. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i förekommande planarbete.  
Det ska i plankartan framgå att fastigheten ligger i ett bullerutsatt område.  
 

Miljöförvaltningen ser positivt på hur planen hanterar översvämningsrisker med den 
förhöjning av torget det innebär, samt förslag på åtgärder i Mobilitets -och 
parkeringsutredningen. Det ska i plankartan framgå att bottenplan har risk för 
översvämning och ej får innefatta bostäder eller annan viktig infrastruktur. Det bör även 
framgå att stomme är konstruerat för att klara översvämning. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

71 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 165 forts.     Dnr: 2020-1782 
 

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 
Planhandlingarna  
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  

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


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

72 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 166    Dnr: 2020-1871 
 
Detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11 m.fl. 

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 
 

 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

73 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 166 forts.     Dnr: 2020-1871 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
Plankarta 
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/sjoboplanuppdrag/sjobomorkhattan11.5.17f4d05a16ffe96f85325910.html


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

74 (90) 2020-06-16 
 
 
 
§ 167    Dnr: 2020-1294 
 
Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
B
 

osnäs 3:66 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 82 500 kronor 
för stängsling för arrendekostnader, fårstängsel, stängsling, hyrning av fyrhjuling samt 
hyrning av grävmaskin.  
 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och detta beslut. Åtgärderna ska påbörjas 
inom två år och avslutas inom fem år. Fårhagarna ska finnas kvar och skötas i minst fem 
år efter avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs 
enligt detta beslut. Återbetalningsskyldighet föreligger inte i det fall kommunen inte 
skulle fortsätta upprätta arrendeavtal för området. 
 
Villkor 

• För att få ut bidrag vid projektstart ska ett arrendeavtal vara upprättat med 
kommunens markavdelning. 

• Minst två stättor ska upprättas så att allmänheten har möjlighet att vistas i 
området. 

 
Av bidraget betalas 60 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 22 500 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart och projektslut 
till miljöförvaltningen. 
 

Sammanfattning  
 ansöker om bidrag ur naturvårdsfonden för arrendekostnader, 

fårstängsel, stängsling, hyrning av fyrhjuling, hyrning av grävmaskin samt drivmedel på 
fastigheten Bosnäs 3:1. Fastigheten ägs av Borås stad och  ska arrendera 
marken om han får bidrag.  ansöker om ett bidrag på 85 600 kronor, 
som egen insats beräknas stängslingen till ca 160 mantimmar. Arbetsgruppen för 
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan 
med 82 500 kronor. 
 

Ärendet  
 har ansökt om bidrag ur naturvårdsfonden för arrendekostnader, 

fårstängsel, stängsling, hyrning av fyrhjuling, hyrning av grävmaskin samt drivmedel för 
en summa på 85 500 kronor, på Bosnäs 3:1. Som egen insats beräknas stängslingen till 
ca 160 mantimmar.  ska arrendera marken av Borås stad i syfte att hålla 
fårbetning i området. 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

75 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 167 forts.     Dnr: 2020-1294 
 
Ett platsbesök utfördes 16 april 2020 där Karl-Erik Nilsson, Katrin Andersson och 
Börje Fritzson från beredningsgruppen samt Linnea Åsedahl från Miljöförvaltningen 
och sökanden  närvarade.  visade runt i området och beskrev 
vad som planerades. En del av området har blivit röjt från sly och ungträd av Tekniska 
förvaltningen under början av 2020. Tekniska förvaltningen har uppgett att de inte avser 
att fortsätta röjning i området under 2020 utan det kommer tidigast ske under 2021. 
Området består till stor del av ekskog med mycket inslag av odlingsrösen, stenmurar 
och en del död ved. I en del av området växer hasselbestånd. I det område som inte 
blivit röjt finns en del slyuppslag av triviallöv.  
 

Området är utpekat som klass II i kommunens naturdatabas. Klassningen grundar sig 
bland annat i de ekhagar och betesmarker med odlingsrösen och hasselbestånd som 
finns i området. I klassningen beskrivs även en rik epifytflora med rödlistade arter samt 
många grova träd. Det finns flertal inmätta särskilt skyddsvärda träd i området av bland 
annat av ek och lind. Området är även utpekat som fossil åkermark.  
 

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

Betning i området kommer gynna den biologiska artmångfalden. De skyddsvärda träden 
i området behöver utrymme och ljus för att må bra. Stenmurarna och odlingsrösena 
kommer bli mer solbelysta vilket gynnar arter av bland annat grod- och kräldjur som har 
sådana habitat som livsmiljöer. Även arter knutna till död ved kan påverkas positivt av 
ökat solljus.   
 

Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 82 500 kronor för stängsling för 
arrendekostnader, fårstängsel, stängsling, hyrning av fyrhjuling samt hyrning av 
grävmaskin. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-14 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan 
4. Fotobilaga  

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

76 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 167 forts.     Dnr: 2020-1294 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

77 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 168    Dnr: 2020-485 
 
Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Hol
 

måsa 1:13 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan om bidrag ur 
naturvårdsfonden för biodling. 
 

Sammanfattning  
 har ansökt om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling (fem bikupor, inköp 

av utrustning samt fem bisamhällen) på fastigheten Holmåsa 1:13.  ansöker 
om bidrag på 22 500 kronor.  
 
Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att 
avslå ansökan. 
 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Holmåsa 1:13.  söker bidrag för fem bikupor, inköp av 
utrustning samt fem bisamhällen. Ansökan inkom 2020-02-20. Risk för avslag 
kommunicerades 9 mars 2020 där Miljöförvaltningen efterfrågade ifall sökanden kunde 
bidra med ett kombinationsprojekt för att uppnå en högre naturvårdsnytta. Sökanden 
har inte inkommit med något ytterligare förslag. 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att avslå ansökan för biodling. Beredningsgruppen har nedprioriterat bidrag för biodling 
under 2020 och ställer därför högre krav på visad naturvårdsnytta i samband med 
biodling än tidigare.   
 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11 

 

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

 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

78 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 168 forts.     Dnr: 2020-485 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

79 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 169                 Dnr: 2020-1848 
 
 
Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden protokoll från 23 september 2018 och framåt ska 
tillgänglighetsanpassas. Likaså ska nämndens föredragningslistor tillgänglighetsanpassas 
från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads webbplats.  
 

Miljö- och konsumentnämnden tillhandahåller även ca. 2000 inspektionsrapporter från 
livsmedelsinspektioner som finns på Borås Stads webbplats. Inspektionsrapporter från 
23 september 2020 och framåt ska tillgänglighetsanpassas. De gamla 
inspektionsrapporterna ska undantas från att tillgänglighetsanpassas. 
 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Miljö- och konsumentnämnden 
förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig 
service: 
 

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

 

Ärendet 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 2018:1937 i 
kraft. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 
26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och 
mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa bestämmelser som går utöver 
direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig 
aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara tillgänglig i 
enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 
Därutöver ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en 
teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla 
samma krav.  
 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar 
av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som med offentlig finansiering 
bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt 
omsorg. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda 
examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av 
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.  
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

80 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 169 forts.     Dnr: 2020-1848 
 
Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer 
med funktionsnedsättning. 
 

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

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

Men anledning av ovanstående ser Miljö-och konsumentnämnden ett behov att se över 
hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service kräver att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör 
genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll ska följa 
tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats.  
 

Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det vill säga; Vid 
bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat den 
offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt 
uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade 
fördelarna för personer med funktionsnedsättning.  
 

Miljö-och konsumentnämnden gör bedömningen att inkomna handlingar till Miljö-och 
konsumentnämndens förvaltning ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning, 
Miljö-och konsumentnämnden kan inte påverka hur handlingar skickas in till Staden 
eller hur de formateras eller framställs av de som lever och verkar i Borås.  
 

De handlingar som Miljö-och konsumentnämnden framställer själva ska dock anpassas 
till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar på 
boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta framförallt 
inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande och 
undantas också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de som har en 
funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt som gör 
att den blir tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen, likaså ska ske 
med protokollet. Miljö- och konsumentnämnden tillhandahåller även ca. 2000 
inspektionsrapporter från livsmedelsinspektioner som finns på Borås Stads webbplats. 
Inspektionsrapporter från 23 september 2020 och framåt ska tillgänglighetsanpassas. De 
gamla inspektionsrapporterna ska undantas från att tillgänglighetsanpassas. 
 

I enlighet med Kommunstyrelsens rekommendationer ska samtliga nämnder i Borås 
Stad fatta beslut i likhet med Kommunstyrelsens beslut för att få en samsyn om 
tillgänglighetsanpassningen inom Staden innan 23 september 2020.  
 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

81 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 169 forts.     Dnr: 2020-1848 

 

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 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

82 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 170                 Dnr: 2020-1849 
 
 
Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

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

Ärendet 
I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna 
handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I detta 
gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana handlingar av 
uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver hållas ordnade eller 
registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna 
handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar. 
 

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt 
dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Detta 
gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse.  
 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27 
 

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 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

83 (90) 2020-06-16 
 
 
 
§ 171                 Dnr: 2020-2033 
 
 
Sommardelegation för strandskyddsärenden 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar 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.  

 

Sammanfattning 
Under sommaren har nämnden ett längre uppehåll mellan sina möten. De ärenden som 
inte hunnit handläggas klart eller som inkommit efter den 1 juni riskerar att få vänta på 
beslut tills i septembernämnden på grund av nämndens uppehåll och handläggarnas 
semestrar. Som en service till medborgarna kan ordförande ha delegation på 
strandskyddsdispenser med villkor till de sökande som önskar att få ett snabbt beslut 
under sommaren.  

 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-12 
 

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 
Handläggare av strandskyddsärenden 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

84 (90) 2020-06-16 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 172                 Dnr: 2020-2044 
 
 
Revidering av Delegeringsordningen, ny lag 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna revideringen av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning.  
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge nämndens ordförande eller, vid dennes 
förfall, vice ordföranden i uppdrag att besluta om vid vilken tidpunkt 
delegeringsordningen ska börja gälla.  
 

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. Delegeringsordningen delegerar 
beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt 
förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen.  
 
Nu föreslås ett tillägg till delegeringsordningen som innebär att delegation ges att fatta 
beslut om förelägganden och förbud enligt den nya lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, se nummer 148-156 i den bifogade 
delegeringsordningen. Nummer 24, 26 och 27 har också lagts till. Dessa är av allmän 
karaktär och gäller inte endast lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen utan samtliga ärenden hos Miljöförvaltningen. 

Ärendet 
Ny lag om smittskyddsåtgärder 
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen planeras träda i kraft den 
1 juli 2020 och gälla året ut.  Propositionen lämnades till riksdagen den 4 juni och 
motionstiden är förkortad till sex dagar. Enligt vad som framgår på Riksdagens hemsida 
ska beslut fattas den 17 juni 2020.  
 
Av vad som framgår av lagrådsremissen och propositionen kommer kommunen att få 
ansvaret att utföra trängseltillsyn samt förelägga om åtgärder som behövs för att minska 
smittspridning eller till och med stänga restauranger i de fall som behövs. 
 
Förelägganden och förbud kommer att kunna förenas med vite. Enligt lagen kommer 
besluten att gälla direkt. 
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§ 172 forts.     Dnr: 2020-2044 
 

Ansvarig nämnd 
I lagen pekas den nämnd som har ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor ut som 
ansvarig tillsynsmyndighet för den nya lagen. För Borås Stads del innebär detta att det är 
Miljö-och konsumentnämnden som ska utföra trängseltillsyn och fatta beslut utifrån 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  
Nämnden ska inte ta betalt av verksamhetsutövaren för tillsynen av serveringsställena. 
Av den information som finns nu framgår att kommunerna ska ersättas genom 
statsbidrag, fördelat på antal serveringsställen i kommunen som har minst en anställd.  
 
Beslut om delegering kan inte fattas av den ansvariga nämnden förrän lagförslaget har 
antagits av Riksdagen. Detta förväntas ske den 17 juni 2020. En ny delegationsordning 
behöver sedan vara plats senast den 1 juli 2020 när lagen förväntas träda ikraft.  
 
Miljö- och konsumentnämnden har sitt sista nämndsammanträde inför sommaren den 
16 juni 2020. För att lösa denna problematik presenteras ett förslag om ny 
delegeringsordning till nämnden den 16 juni 2020. Nämnden har möjligheten att 
godkänna delegeringsordningen och kan vid sammanträdet besluta att ge ordföranden 
eller, vid dennes förfall, vice ordföranden i uppdrag att besluta om vid vilken tidpunkt 
delegeringsordningen ska börja gälla. På så vis följs fortfarande bestämmelserna om 
delegering.  
 
Genom att utforma delegationsuppdraget på detta sätt överensstämmer det också med 
bestämmelsen i 6 kap. 23 § andra stycket KomL som stadgar att ordföranden ska kalla 
till sammanträde med nämnden om denne anser att det behövs. Om den lagtext som 
slutligen antas av riksdagen avviker från vad som anges i propositionen på ett sätt som 
gör att den godkända delegeringsordningen inte kan användas bör nämnden kallas till ett 
extra sammanträde för att godkänna en ny delegeringsordning. 
 

Ändringar av delegeringsordningen 
Tilläggen till delegeringsordningen innebär att delegation ges att fatta beslut om 
förelägganden och förbud enligt den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen, se nummer 148-156 i bifogad delegeringsordning.  
 
Även tre mer allmänna punkter läggs till. Dessa behövs för att effektivt kunna efterfölja 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen men också för att kunna 
handlägga och hantera samtliga ärenden som uppkommer på Miljöförvaltningen. Dessa 
tre punkter gäller avskrivning, avvisning och återkallelse.  
 
Avskrivning innebär att ett påbörjat ärende avslutas utan att ett beslut fattas i sakfrågan. 
Det kan exempelvis röra sig om att en verksamhetsutövare tar tillbaka sin ansökan eller 
att ett klagomål är obefogat.  
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§ 172 forts.     Dnr: 2020-2044 
 
Punkten om avvisning gäller de fall en framställning är så ofullständig att 
Miljöförvaltningen inte kan fatta ett beslut på underlaget. Ärendet avvisas men kan 
starta på nytt igen när verksamhetsutövaren inkommer med mer underlag.  
 
Återkallelse blir aktuellt när Miljöförvaltningen bedömer att ett föreläggande eller 
förbud inte längre ska gälla. Då behöver dessa återkallas.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
För att Miljöförvaltningen ska kunna utföra en god trängseltillsyn och snabbt kunna 
fatta de beslut om förelägganden och förbud som krävs för att minska smittspridningen 
av covid-19 bör beslut enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
delegeras av nämnden. Detsamma gäller de tre allmänna punkterna om avskrivning, 
avvisning och återkallelse. Förvaltningen anser att den aktuella befogenheten lämpar sig 
väl för att delegeras av nämnden till förvaltningschefen med sedvanlig rätt till 
vidaredelegation inom förvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-12 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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§ 173                   Dnr: 2020-769 
 
 
Månadsuppföljning maj 2020 

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

 

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

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-12 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 174 
 
 
Kurser och konferenser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att förrättningsarvode skall utgå för de utförda 
strategidagarna i Helsingborg 27-28e februari 2020. 
 
 
 

Ärendet 
 
Beslut om förrättningsarvode för strategidagarna 27e och 28e februari 2020 missades att 
ta upp på nämnden möte innan strategidagarna.  
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Delegeringsbeslut maj 2020 
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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 maj 2020. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 176    
 
Inkomna skrivelser 
 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   
  
* Arbete med cykelfrågor 
  

* Inbjudan från civilminister Lena Micko till möte om konsumentstödet  
  

* Unga kommunutvecklare, digital konferens 200703 
  

* Luftmätningar i Borås 2019 
  

* Sv. miljökommuners höstmöte 14-15 oktober 
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