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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Per Månsson (M) 
 samt tid för protokollets justering  2. Soroush Rezai (L) 

  3. Katrine Andersson (M) 
   2019-08-29 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
 - 
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6 Information                                                                         
  
6.1    Upphandling av diarie- och ärendehanteringssystem Till handlingarna 
    Andreas Zalewski 
 
6.2    Information - strandskyddsärende Till handlingarna 
 Holma 1:4  M Lund/M Chocron 
 
6.3    Information - strandskyddsärende  Till handlingarna 
 Påholmen 1:10  Matilda Chocron 
 
6.4    Information – Ansökan om stadigvarande Till handlingarna 
 serveringstillstånd  Tillståndsenheten 
 Dnr: 50-2019-00319 
 
6.5   Information – budgetförslag 2020 Till handlingarna 
    Annelie Johansson 
 
6.6    Information – Rökfria miljöer och ansökningar Till handlingarna 
 Om tobaksförsäljning  Zygmunt Cieslak 
 
6.7    Livsmedelskontroll, Sanktionsavgifter för verksam- Till handlingarna 
 heter som startar utan registrering Zygmunt Cieslak 
 
6.8  Ordförandebeslut Till handlingarna 
 Strandskyddsdispenser under sommaren Karl-Eric Nilsson 

Ecos: 2019-2334, 2019-1937, 2019-2253, 2019-2294 
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7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1  Strandskyddsdispens, Vatthult 1:10 Avslag 
 Ecos: 2019-2405 Anna Karlsson  
 
7.2 Strandskyddsdispens, Holma 1:4  Godkänna med villkor 
 Ecos: 2019-2438 Mikael Lund 
  
7.3 Strandskyddsdispens, Sjögabo 1:6  Avslag 
 Ecos: 2019-2247 Matilda Chocron 
 
7.4 Strandskyddsdispens, Bredareds-Gravryd 1:29  Avslag 
 Ecos: 2019-2155 Matilda Chocron  
 
7.5 Strandskyddsdispens, Påholmen 1:10  Avslag 
 Ecos: 2019-2233 Matilda Chocron 
 
7.6 Remiss - Förslag till Boverkets allmänna råd om  Godkänna med synpunkter 

omgivningsbuller från industriell verksamhet och  Anthoula Papakosta 
annan verksamhet m.m. 

 Dnr: 2019-2452 
 
7.7    Remiss: Vägledning om överlåtelse Avstår från yttrande 
 Av tillsyn  Lisa Bindgård 
 Dnr: 2019-2453 
 
7.8    Remiss: Naturvårdsv. Förslag till Vägledning Avstår från yttrande 
 om BAT-slutsatser, kemisk sektor Lisa Bindgård 
 Dnr: 2019-2457 
 
 
8 Livsmedelskontroll 
  
 - 
 
9 Alkohol & Tobak  
  
9.1  *Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd  Avslag 
   Dnr. 50-2019-00319 Tillståndsenheten 

 
9.2  *Yttrande angående överklagan av beslut  Godkänna 
   Dnr. 16-2019-00376 Tillståndsenheten 

  Omedelbar justering! 
 
 



 
    FÖREDRAGNINGSLISTA                  4 (4) 

2019-08-27 
 

 
 
10  Miljöstrategiska    
   
10.1  Remiss - Riktlinjer för trädvårdsarbete Godkänna 
 i Borås Stad Anna Karlsson 
 Ecos: 2017-3311 
 
 
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Boden 1:2 Godkänna 
 Ecos 2019-2582 Anna Karlsson 
 
 
12 Administration 
 
12.1 Månadsuppföljning juli 2019 Godkänna 
 Ecos: 2019-519 Annelie Johansson 
  
12.2  Förslag till budget 2020 Godkänna 
 Ecos 2019-2464 Annelie Johansson 
 Omedelbar justering! 
 
12.3 Intern kontrollplan + riskanalys 2020 Godkänna 
 Ecos: 2019-2261 Andreas Zalewski 
 
 
13  Kurser och konferenser etc. 
  
 - 
 
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut juni-juli 2019 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
 Rapport och utlåtande från Länsstyrelsens granskning av  
        miljöbalkstillsynen i Borås kommun 
 
 
15 Information från förvaltningen 
 
 15.1  Personalärenden   Information 
 
 15.2  Övrig information från förvaltningen Information 
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033-35 30 25

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 
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Datum 
2019-07-03 

Dnr 
2019-2334 

E-delgivning  
 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad och 
komplementbyggnad på fastigheten Hedared 7:15 

Beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad, med måtten 8,9 x 3,5 meter samt komplementbyggnad med måtten 3,8 x 
3,8 meter, på fastigheten Hedared 7:15 vid Östra Valsjön, Borås kommun. 

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

Villkor 

1. Tomtplatsen ska åt öst, 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.

Redogörelse för ärendet 
Du har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av befintligt 
fritidshus samt komplementbyggnad på fastigheten Hedared 7:15. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 13 juni 2019. Ritning och karta 
har bifogats ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 24 juni 2019 besökt platsen. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Östra Valsjöns strandskyddsområde 
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte 
nya byggnader uppföras eller byggnader ändras om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt (7 kap 15 
§ miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
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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  
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Fastigheten Hedared 7:15 utgörs av 5450 m2 och ligger utmed Östra Valsjöns södra 
strand. På fastigheten finns ett fritidshus och fyra komplementbyggnader. Tre av dem 
bedöms som äldre byggnader och är placerade sydväst om fritidshuset. En 
komplementbyggnad bedöms vara nyuppförd och är placerad i nära anslutning till 
fritidshuset, på den nordöstra gaveln. Marken runt de tre komplementbyggnaderna 
sydväst om fritidshuset utgörs av naturmark med framförallt gran, men bedöms ändå 
vara ianspråktaget och en del av tomtplatsen. Då  uppgett att han inte 
vet om tidigare ägare haft dispens för komplementbyggnaden nordost om fritidshuset 
har han valt att söka dispens i efterhand för denna byggnad. Inget ärende eller beslut 
om dispens har heller kunnat hittas i Miljöförvaltningens arkiv.  
 
Komplementbyggnaden nordost om fritidshuset kommer att flyttas ca 5 meter 
närmare infartsvägen och tillbyggnad av fritidshus kommer ske på den nordöstra 
gaveln där komplementbyggnaden tidigare stått. Komplementbyggnaden kommer att 
placeras på befintlig gräsmatta. Miljöförvaltningen bedömer att 
komplementbyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
Även tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen tomtmark. För att förtydliga 
för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större byggnad, samt en 
komplementbyggnad i utkanten av tomtplatsen, utökar den upplevda tomtplatsen 
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att 
tomtplatsen ska markeras med staket, häck, mur eller motsvarande i öst, enligt bilaga 
2.  Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att tillbyggnaden 
och komplementbyggnaden inte kommer att utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör 
särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

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 man anser att det 
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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 mer information. 
 

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 4. 

Karl- Erik Nilsson    
Ordförande i Miljö- och konsumentnämnden  
 
Beslutet har tagits med stöd av delegation fastställd av Miljö- och konsumentnämnden den 18 juni 
2019.  
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta med situationsplan och tomtplatsavgränsning 
3. Foto från platsbesök 24 juni 2019 
4. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Viared 9:53
Dnr 2019-1937
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Viared 9:53
Dnr 2019-1937
 

Bilaga 2. Detaljkarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Bildtext
Tillbyggnad av fritidshus, 5 x 5 meter

AD242
Bildtext
Ungefärlig placering av hönshuset

AD242
Bildtext
Ungefärlig placering av komplementbyggnad med vedförråd

AD242
Polygonlinje

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska åt nordost och sydväst markeras med staket, häck, mur eller motsvarande

AD242
Polygonlinje

AD242
Linje  

AD242
Polygonlinje



Dnr 2019-1937 

Bilaga 3. Foto från platsbesök 2 maj 2019 och förtydligande av 
tomtplatsen, Viared 9:53. 

Figur 1. Tomtplatsavgränsning i nordost. En av tre komplementbyggnader som ligger på en rad utmed  den östra tomtplatsgränsen. 

AD242
Polygonlinje



Figur 2. Tomtplatsavgränsning i nordost. Tre komplementbyggnader på rad utmed den östra tomtplatsgränsen. I bakre kant ses komplementbyggnaden med vedförråd och hönshuset. Fritidshuset är 
placerat till höger i bild. 

Dnr 2019-1937 

AD242
Bildtext
Komplementbyggnad med vedförråd

AD242
Bildtext
Hönshus

AD242
Linje  

AD242
Polygonlinje

AD242
Linje  
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Figur 3. Fritidshus. Planerad tillbyggnad schematiskt markerad. 

Figur 4. Fritidshuset och tomtplatsavgränsningen i nordost. Planerad tillbyggnad schematiskt markerad. 

AD242
Polygonlinje

AD242
Polygonlinje

AD242
Oval

AD242
Polygonlinje
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Figur 5. Tomtplatsavgränsning i sydväst. Komplementbyggnad med vedförråd. 

Figur 6. Tomtplatsavgränsning i sydväst. Komplementbyggnad med vedförråd. 



Dnr 2019-1937 

Figur 7. Tomtplatsavgränsning i syd. Äldre hönshus. I bakgrunden ses en av de tre komplementbyggnaderna som ligger på rad 
utmed  den östra tomtplatsgränsen. 

Figur 8. Komplementbyggnaden på södra udden. 



Dnr 2019-1937 

Figur 9. Komplementbyggnaden på södra udden. 

Figur 10. Komplementbyggnaden på södra udden. 
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Strandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten Viared 
9:53 
 

Beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad, med måtten 5 x 5 meter, på fastigheten Viared 9:53 vid Västersjön, Borås 
kommun. 
 

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

Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt nordost och sydväst, enligt bilaga 2 och 3, 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. 

 

Redogörelse för ärendet 
Du har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att tillbyggnad av befintligt 
fritidshus på fastigheten Viared 9:53. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 juni 2019. Ritning har bifogats ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 2 maj 2019 besökt platsen tillsammans 
med sökande.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom Västersjöns strandskyddsområde 
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte 
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
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område där den annars skulle ha fått färdas fritt (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  
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Fastigheten Viared 9:53 utgörs av en ö på ca 5860 m2 belägen i nordvästra delen av 
Västersjön. På ön finns ett fritidshus och sex komplementbyggnader. Fem av 
komplementbyggnaderna är placerade i närheten av fritidshuset, medan den sjätte 
ligger en bit ifrån på öns södra udde. Mellan fritidshuset och den sjätte 
komplementbyggnaden utgörs marken av naturmark med tallar, gran och 
risvegetation.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen 
tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken 
att en större byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras med staket, 
häck, mur eller motsvarande i nordost och sydväst, enligt bilaga 2 och 3.  Under 
förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att tillbyggnaden inte 
kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som 
är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk genom att den 
planerade tillbyggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden 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 man 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 tillbyggnaden påbörjas.  
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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 mer information. 
 

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 4. 

Karl- Erik Nilsson    
Ordförande i Miljö- och konsumentnämnden  
 
Beslutet har tagits med stöd av delegation fastställd av Miljö- och konsumentnämnden den 18 juni 
2019.  
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta med situationsplan och tomtplatsavgränsning 
3. Fotobilaga 
4. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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 och situationsplan
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Polygonlinje

AD242
Bildtext
Tomtplatsen skall i syd och sydväst (gulstreckad linje) markeras med staket, häck eller liknande. 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Mikael Lund, 033-35 35 64 
Mikael.lund@boras.se 

BESLUT 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-07-03 

Dnr 
2019-2253 

  

 
E-delgivning  

 

Ansökan om strandskyddsdispens för garage.  
Sökande:  
Fastighet:  Hedared 4:17 
 
 

Beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage, med måtten 8 x 5 meter, på fastigheten Hedared 4:17 vid Östra Valsjön, Borås 
kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt syd samt sydväst, 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. 

 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

garage samt glasa in befintlig altan på fastigheten Hedared 4:17. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 29 maj 2019. Karta har bifogats 
ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 24 juni 2019 besökt platsen.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade garaget ligger inom Östra Valsjöns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller byggnader ändras om det om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
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att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (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 
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurliv. 
 
Garaget: Fastigheten ligger vid sydöstra delen av Östra Valsjön. Mellan fastigheten och 
sjön norrut är det ett skogsområde samt en mindre bilväg.  I syd och väst gränser 
fastigheten till skogsmark. Österut gränsar fastigheten mot bebyggd mark. På 
fastigheten finns två befintliga byggnader. Ett fritidshus samt ett mindre förråd. Det 
planerade garaget kommer placeras öster om befintligt fritidshus mot bebyggd 
grannfastigheten. Delar av fastigheten söderut utgörs av natur/skogsmark och 
bedöms ej vara ianspråktagen.  
  
Platsen för garaget utgörs idag av en grusad infart och bedöms vara ianspråktagen. Då 
garaget kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen bedömer 
Miljöförvaltningen att särskilda skäl föreligger.  
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsnings i syd och sydväst, 
enligt bilaga 2.   
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av garaget. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att garaget 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.  
 
Inglasning av altan: 
Ändring av byggnad kräver endast dispens om ändringen hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.  
Altanen är en del av fritidshuset och vetter mot norr. Huset ligger cirka 10 meter in 
från tomtgräns i nordväst på gräsbevuxen tomtmark. Miljöförvaltningen bedömer att 
inglasningen av befintlig altan inte kommer påverka allmänhetens tillträde till 
området. Det krävs därmed ingen dispens för inglasningen.  
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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 man 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 garaget påbörjas. 
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten d.v.s. 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 mer information. 
 

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. 

 

Karl-Erik Nilsson, Nämndordförande  Mikael Lund, Miljöutredare 
Beslutande  Föredragande 
 
Beslutet har tagits med stöd av delegation fastställd av Miljö- och konsumentnämnden den 18 juni 
2019.  
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan/Tomtplatsavgränsning 
3. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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 E-delgivning  

 
 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad samt altan 
på fastigheten Rya 1:81 
 

Beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad, med måtten 3,4 x 6,8 meter samt altan med måtten 8,0 x 4,8 
meter, på fastigheten Rya 1:81 vid vattendraget Viskan, Borås kommun. 
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
Villkor 

1. Tomtplatsen skall åt norr, 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. 

 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra en komplementbyggnad i form av en förrådsbod, samt uppföra en altan i 
anslutning till befintligt bostadshus på fastigheten Rya 1:81. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 10 juni 2019 och kompletterades med 
byggnation av altan 8 juli 2019. Ritningar och karta har bifogats ansökan och 
efterföljande komplettering. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 juni 2019 besökt platsen. Ytan för 
planerad komplementbyggnad ligger på tomtens sydvästra hör som vetter ut mot en 
mindre väg. Ytan är belägen snett bakom befintligt bostadshus i riktning bort från 
vattnet i norr. Ytan består av en grusad plan som sammanhänger med en större 
grusad yta som vid besöket används för parkering och uppställning av studsmatta.  
 
Ytan för planerad altan ligger i anknytning till bostadshuset i riktning västerut och 
används som trädgård vid platsbesök.  
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Miljöförvaltningens bedömning/synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade komplementbyggnaden samt altan ligger inom Viskans 
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område 
får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är 
förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet 
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurlivet.  
 
Fastigheten Rya 1:81 utgörs av ca.1360 kvm. och ligger i nära anslutning till 
vattendraget Viskan i norr. I öst och i väst gränser fastigheten mot bebyggda 
villafastigheter. I syd gränsar fastigheten mot en mindre väg, Uddvägen. Ytorna som 
planeras att bebyggas används idag som ianspråktagen tomtmark och är delar av 
trädgården.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden i form av en förrådsbod samt 
en altan i anknytning till redan befintligt bostadshus kommer att uppföras på platser 
som redan är ianspråktagen tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var 
tomtplatsen går och minska risken för att den upplevda tomtplatsen går utanför 
fastighetsgräns finner miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor 
om att tomtplatsen skall markeras norrut, enligt bilaga 2.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av förrådsbyggnad och altan. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenliga med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man 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 byggnationerna påbörjas.  
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En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten d.v.s. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Utanför tomtplatsen får ej marken skötas på ett sätt som kan verka avhållande för 
allmänheten. 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. 
 

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. 

 

 

Karl-Erik Nilsson, Nämndordförande  Mikael Lund, Miljöutredare 
Beslutande  Föredragande 
 
Beslutet har tagits med stöd av delegation fastställd av Miljö- och konsumentnämnden den 18 juni 
2019.  
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan/Tomtplatsavgränsning 
3. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Bilaga 3. Foto från platsbesök den 24 juni 2019 

Figur 1. Infartsväg i öst. Röd linje markerar gränsen för tomtplatsen.

Figur 2. Fritidshuset, sydöstra gaveln. 
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Polygonlinje
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Figur 3. Komplementbyggnad nordost om fritidshuset. Röd linje markerar gränsen för tomtplatsen. 

Figur 4. Komplementbyggnadens nordöstra gavel. Röd linje markerar gränsen för tomtplatsen. 
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Figur 5. Komplementbyggnadens nordvästra gavel. Röd linje markerar gränsen för tomtplatsen. 

Figur 6. Fritidshuset, foto från norr/sjön. Till vänster i bild syns komplementbyggnaden. 
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Figur 7. Komplementbyggnader sydväst om fritidshuset. 

Figur 8. Komplementbyggnader sydväst om fritidshuset. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av 
bostadshus och garage 
 
Sökande:   
Fastighet: Vatthult 1:10  
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett bostadshus med garage på fastigheten Vatthult 1:10. Miljöförvaltningen 
konstaterar att fastigheten utgörs av skogs-/naturmark utan några byggnader. 
Fastigheten är således inte att betrakta som ianspråktagen. Miljöförvaltningen anser 
inte att någon av de omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt 
skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för byggnaderna. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage på fastigheten Vatthult 1:10, 
Borås kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett bostadshus med garage på fastigheten Vatthult 1:10. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 juni 2019. Karta och situationsplan 
har bifogats ansökan. 
 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Vatthulta sjös strandskyddsområde 
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya 
byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl 
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och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 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 de 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 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte.   
 

 har i ansökan uppgett att tomten är oberedd.  menar dock 
att området inte är tillgängligt för allmänheten då det finns flertalet andra bebyggda 
tomter utmed samma sida av sjön, samt att intilliggande tomt är bebyggd sedan länge.  
 
Miljöförvaltningen konstaterar att fastigheten utgörs av skogs-/naturmark utan några 
byggnader. Fastigheten är således inte att betrakta som ianspråktagen enligt lagens 
mening. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas 
i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaderna. 
 
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 byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken.  
 

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. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Vatthult 1:10
Dnr 2019-2405
 

Bilaga 1. Översiktskarta
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 
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boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 
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033-35 30 25 

 

 

Mikael Lund, 033-35 35 64 
Mikael.lund@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
befintligt hus  
Sökande:  
Fastighet:  Holma 1:4 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra 

tillbyggnader på befintligt hus på fastigheten Holma 1:4. Miljöförvaltningen bedömer 
att tillbyggnaden kommer att ske på redan ianspråktagen tomtmark.  
För att förhindra att utbyggnaden med skärmtak mot norr utökar den upplevda 
tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor att 
tomtplatsen i norr, mot skogsmarken bestående av mestadels tall, skall markeras med 
staket, mur, häck eller motsvarande för att förtydliga för allmänheten vart tomtplatsen 
upphör.  
Miljöförvaltningen bedömer att den södra tillbyggnaden i ansökan inte kräver dispens. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av skärmtak, med måtten 1,8 x 6,55 meter, på fastigheten Holma 1:4 vid 
sjön Säven, Borås kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

   
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt norr, 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. 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra 

tillbyggnader på befintligt hus på fastigheten Holma 1:4. Ansökan om dispens från 
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2(4) 

Datum 
2019-08-07 

Dnr 
2019-2438 

 
 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 juli 2019. Ritningar och karta har bifogats 
ansökan. 
 
Fastigheten Holma 1:4 består av ca 2090 kvm. och är belägen inom sjön Sävens 
strandskyddsområde. Tomten är mestadels trädgård med odlingsland, uteplatser och 
klippt gräsmatta och är redan ianspråktagen mark. En mindre del av fastigheten i norr 
består av naturmark med bärris, träd, högväxande gräs och enstaka mindre buskar.  
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 juli 2019 besökt platsen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade tillbyggnaderna ligger inom sjön Sävens strandskyddsområde 
område som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya 
tillbyggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl 
(7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med 
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. Området är riksintresseområde för 
försvarsmakten enligt 3 kap miljöbalken.  
 
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 
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurliv. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden söderut kommer ske på redan 
ianspråktagen tomtmark samt är belägen så att den inte kräver dispens. Utbyggnad av 
skärmtak norrut kommer också att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen 
men bedöms kräva dispens med villkor om tomtplatsavgränsning. Detta för att 
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att planerad 
tillbyggnad utökar den upplevda tomtplatsen. Därför finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsnings i norr, enligt bilaga 
2.  Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att tillbyggnaden 
inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark 
som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk genom att den 
planerade tillbyggnaden uppförs. Försvarets riksintresse kommer inte att påverkas av 
planerad tillbyggnation. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter 
utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av någon av tillbyggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
För att förhindra att utbyggnaden med skärmtak mot norr utökar den upplevda 
tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor att 
tomtplatsen skall markeras med staket, mur, häck eller motsvarande för att förtydliga 
för allmänheten vart tomtplatsen upphör.  
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Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden med skärmtak är förenlig med gällande 
översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som 
anges i 3 och 4 kap miljöbalken. Området är riksintresseområde för försvarsmakten 
enligt 3 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 tillbyggnaderna påbörjas. 
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten d.v.s. 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. 
 

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. 

Agneta Sander Mikael Lund 
Miljöchef Miljöutredare 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan och tomtplatsavgränsning  
3. Fotodokumentation 
4. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 
 



Holma 1:4
Dnr:2019-2438
 

Bilaga 1

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Holma 1:4
Dnr 2019-2438
 

Bilaga 2. Situationsplan och
tomtplatsavgränsning

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Polygonlinje

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska åt norr markeras med staket, häck, mur eller motsvarande.

AD242
Bildtext
Tillbyggnad med skärmtak, 1,8 x 6,55 meter



Fotodokumentation Holma 1:4   Dnr: 2019-2438 

Fasad för tilltänkt utbyggnad, 1.  Ej dispenspliktig.  

 

Fasad för tilltänkt utbyggnad, 1.  Ej dispenspliktig.  

 

 



Fastighetsgränsen söderut går i trädraden av granar till höger i bild. Staket i bakkant av bilden går ca 

1 m innanför fastighetsgräns österut och har en kortklippt remsa gräsmatta mot skogen, se nästa 

bild.  

 

 

 

 

 



Fasad för tänkt skärmtak mot norr. Dispenspliktig med villkor.  

Tomtplatsavgränsning norrut går i kanten av tallarna längst bort i bild till höger om stora tallen i 

mitten i bild och fortsätter sedan bakåt, österut till fastighetsgräns.   

 

Närmast vägen i väster mot trädraden står en enklare bänk där tomtplatsavgränsningen möter 

fastighetsgränsen västerut. Tomtplatsavgränsningen går mot stolpskåpet till höger i bild.  

 

 

 



Tomtplatsavgränsningen fortsätter på vänster sida av stora tallen i mitten av bilden och fortsätterut 

till fastighetsgräns i öst. Stolpe och skåp i vänsterkant.  

 

 

Lilla dungen av träd ligger inom tomtplatsen då det även är en förrådsbyggnad precis i vänstra kanten 

av fotot. Stolpe och skåp i högre bakkant.  

 

 

 



 

Upplag av virke samt ännu en mindre bod i riktning österut från förra tidigare fotot som var i riktning 

västerut. Tomtplatsavgränsningen är i vänster i bilden.  
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Strandskyddsdispens för tillbyggnation på fastigheten Holma 1:4 
 

Beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad 
av skärmtak, med måtten 1,8 x 6,55 meter, på fastigheten Holma 1:4 vid sjön Säven, Borås 
kommun.  
 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
   

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. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade tillbyggnaderna ligger inom sjön Sävens strandskyddsområde område 
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya tillbyggnader 
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får 
ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Området är riksintresseområde för 
försvarsmakten enligt 3 kap miljöbalken.  
 
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 
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurliv. 
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden söderut kommer ske på redan ianspråktagen 
tomtmark samt är belägen så att den inte kräver dispens. Utbyggnad av skärmtak norrut kommer 
också att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen men bedöms kräva dispens med villkor 
om tomtplatsavgränsning. Detta för att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och 
minska risken att planerad tillbyggnad utökar den upplevda tomtplatsen. Därför finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsnings i norr, 
enligt bilaga 2.  Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att 
tillbyggnaden inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon 
mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk genom att den 
planerade tillbyggnaden uppförs. Försvarets riksintresse kommer inte att påverkas av planerad 
tillbyggnation. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 

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



För att förhindra att utbyggnaden med skärmtak mot norr utökar den upplevda tomtplatsen 
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor att tomtplatsen skall 
markeras med staket, mur, häck eller motsvarande för att förtydliga för allmänheten vart 
tomtplatsen upphör.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden med skärmtak är förenlig med gällande 
översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken. Området är riksintresseområde för försvarsmakten enligt 3 kap 
miljöbalken.  
 
 

Karl-Erik Nilsson, Nämndordförande   
Beslutande 
 



Holma 1:4
Dnr: 2019-2438
Skärmtak i norr: 1,8x6,55 meter.

Bilaga 2. Situationsplan

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
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033-35 30 00 
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033-35 30 25 

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-08-12 

Dnr 
2019-2247 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för ersättningshus på 
fastigheten Sjögabo 1:6 
 
Sökande:  
Fastighet:  Sjögabo 1:6 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva ett 

gammalt fritidshus och bygga ett nytt, bygga två nya komplementbyggnader samt en 
brygga på fastigheten Sjögabo 1:6. Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 juni 
2019 besökt platsen. Fastigheten består av skog med främst uppväxta höga granar. På 
fastigheten finns en liten sommarstuga som är förfallen och där altanen har rasat. Som 
särskilda skäl för dispens anger sökande att, området är ianspråktaget på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Varken fritidshuset eller någon annan del av fastigheten upplevs idag ha någon 
hemfridszon. Huset upplevs som övergivet och allemansrätten har återinträtt på 
fastigheten. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får 
beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte 
medges för byggnaderna. 
 
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett nytt hus, på fastigheten Sjögabo 1:6, 
Borås kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva ett 

gammalt fritidshus och bygga ett nytt, bygga två nya komplementbyggnader samt en 
brygga på fastigheten Sjögabo 1:6. Ansökan om dispens från 
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strandskyddsbestämmelserna inkom den 31 maj 2019. Situationsplan har bifogats 
ansökan. Det befintliga fritidshuset ligger ca 30 meter från sjön.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 juni 2019 besökt platsen. Fastigheten 
består av skog med främst uppväxta höga granar. På fastigheten finns en liten 
sommarstuga som är förfallen och där altanen har rasat. På fastigheten finns även ett 
garage som har rasat och ett fundament till en flaggstång. Vid stranden finns en 
förfallen brygga och ett rasat litet förråd. Kring huset växer träd väldigt nära 
byggnaderna och ingen del av fastigheten har skötts som trädgård genom 
gräsklippning på mycket länge.  
 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade huset ligger inom Sävsjöns strandskyddsområde som är 100 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras 
byggnader eller anordningar eller anläggningar uppföras om de avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där de tidigare kunnat färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider 
mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 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 de 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 
- Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Varken fritidshuset eller någon annan del av fastigheten upplevs idag ha någon 
hemfridszon. Huset upplevs som övergivet och allemansrätten har återinträtt på 
fastigheten. Det här ärendet går att jämföra med en dom från mark och 
miljööverdomstolen M 5811-16 från 2016. I domen nämns att ”Byggnadens yttre ger ett 
tydligt intryck av att vara förfallet. Att byggnadens inre delvis är i gott skick kan vid sådant 
förhållande inte tillmätas någon betydelse. Mark- och miljööverdomstolen bedömer, i likhet med 
länsstyrelsen, att det befintliga huset har förfallit i sådan utsträckning att det inte längre kan anses 
ha någon hemfridszon. Det aktuella området kan därför inte anses vara ianspråktaget på det sätt 
som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken.”  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaderna. 
 
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). 
 

http://www.strandskyddsdomar.se/media/m-5811-16-dom-2016-10-13.pdf
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Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna och bryggan inte är förenlig med kraven 
på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som 
anges i 3 och 4 kap miljöbalken.  
 

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. 
 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

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

 

Beslut skickas till 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Tjänsteskrivelse 

 
Flygfoto över fastigheten 2016 
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Huset sett från vägen 
 

 
Husets södra sida 
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Rasad altan och fasaden mot sjön  
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Utsikt från altanen mot sjön 
 

 
Garaget  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg 
 
Sökande:  
Fastighet:  Bredareds-Gravryd 1:29 och Bredareds-Gravryd 1:30  
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

en väg på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:29 och Bredareds-Gravryd 1:30. Vägen 
som planeras är ca 40 meter lång och ska gå rakt över ett brant område med stora 
block där det växer bland annat hassel och bok. Platsen för den planerade vägen ingår 
även i ett område i kommunens naturdatabas som är klassat som klass två, mycket 
högt naturvärde.  beskriver att han har fått artros i knäna och 
eftersom den lilla grusvägen är helt avgörande för om han ska kunna behålla sitt hus i 
Almenäs och att han enbart köpte grannstugan för att kunna anlägga en liten grusväg 
är detta av ovärderlig vikt för honom. För att ge en dispens ska det förutom att det 
finns ett särskilt skäl göras en avvägning mellan den enskildes intresse i en väg till sitt 
hus och det allmännas intresse i att bevara naturmiljön och naturvärdena.  
 
Miljöförvaltningen gör bedömningen att de allmännas intresse i att bevara Öresjös 
västra strandområden så intakt som möjligt, väger tyngre än den enskildes intresse i 
att anlägga en väg. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för väg, på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:29 och 
Bredareds-Gravryd 1:30, Borås kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

en väg på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:29 och Bredareds-Gravryd 1:30. Ansökan 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 6 maj. Karta har bifogats 
ansökan. Mellan naturreservatet Rya Åsar och ett biotopskyddsområde för rasbrant 
ligger några gamla små sommarstugor insprängda i den blockrika ädellövskogen. 
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Vägen som planeras är ca 40 meter lång och ska gå rakt över ett brant område med 
stora block där det växer bland annat hassel och bok. Vägen ska gå direkt bakom 
huset på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:30 och nedanför den stig som används för 
att gå över Bredareds-Gravryd 1:30 fram till Bredareds-Gravryd 1:29. Platsen för den  
planerade vägen ingår även i ett område i kommunens naturdatabas som är klassat 
som klass två, mycket högt naturvärde. ”Kraftig rasbrant av geologiskt intresse och 
särpräglad landskapsbild.  Lokal för sällsynta landsnäckor.” (Skyddsvärd natur i Borås 
kommun, 2000. Läs mer i bilaga 3.) 
 

 beskriver att han har fått artros i knäna och eftersom den lilla 
grusvägen är helt avgörande för om han ska kunna behålla sitt hus i Almenäs och att 
han enbart köpte grannstugan för att kunna anlägga en liten grusväg är detta av 
ovärderlig vikt för honom.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 21 maj besökt platsen. Vägen som 
planeras ska gå över en stödmur och genom en blockig brant med hassel och små 
bokträd. En lite större ek står även intill den planerade vägen. I omgivningarna kring 
stugorna på berörda fastigheter hittades liljekonvaljer och gräset bergslok. Bergslok 
och liljekonvalj är typiska arter i natura 2000 naturtypen Näringsfattig boreal ekskog.  
 
Flera stugor i området saknar körväg fram. Längs stora delar av Öresjös västra sida 
råder områdesbestämmelser. De reglerar hur stora hus som får byggas, men syftet 
med områdesbestämmelserna är att bibehålla områdets användning för fritidsboende. 
Motiven är dels att området är svårt att försörja med kommunal service av olika slag 
vid utökat permanentboende och dels en önskan att i möjligaste mån skydda Öresjö 
som vattentäkt från ytterligare belastning av föroreningar av ett utökat boende.  
 

Underlag för beslut 
Ansökan inkommen 2019-05-06 
Komplettering av ansökan inkommen 2019-05-23 
Platsbesök, se foton 2019-05-21 
Komplettering: inspiration och dåliga exempel inkommen 2019-06-02 
Skyddsvärd natur i Borås kommun, rapport.  
Områdesbestämmelser för Öresjös västra strandområden 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade vägen ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, 
anordningar eller anläggningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt, åtgärder får heller inte 
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur och växtarter. (7 kap 15 § 
miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider 
mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 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. 
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Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de 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 
- Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Vägen är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten. 
 
Området kan inte anses vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Blockrik terräng med hassel och bok är en naturmiljö som 
har höga naturvärden. Det är även sammantaget en del av ett större område som i sin 
helhet utgör en viktig livsmiljö för bland annat sällsynta landsnäckor. Om en 
bedömning görs i detta fall att det inte är en åtgärd som strider mot strandskyddets 
syften så ska det ställas i relation till att alla de sommarstugor som finns i området 
skulle vilja anlägga vägar i den känsliga naturtypen som finns i Öresjös västra 
strandområden. En enskild väg kanske inte gör så stor skada, men om samma 
bedömning skulle göras på alla platser där väg saknas så skulle det leda till att 
biotopen minskar och fragmenteras. Med hänvisning till syftet med 
områdesbestämmelserna för Västra Öresjös strandområden är det också en risk att 
med fler vägar i området så kommer det att bli mer permanentboenden.  
 
I dom MÖD M 3795-16 så resoneras det kring om en väg är en sådan anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vatten. Mark och miljööverdomstolen gör 
bedömningen att en väg är en sådan anläggning. Det får därför anses finnas ett 
särskilt skäl för dispens. För att ge en dispens ska det förutom att det finns ett särskilt 
skäl göras en avvägning mellan den enskildes intresse i en väg till sitt hus och det 
allmännas intresse i att bevara naturmiljön och naturvärdena.  
 
Miljöförvaltningen gör bedömningen att de allmännas intresse i att bevara Öresjös 
västra strandområden så intakt som möjligt, väger tyngre än den enskildes intresse i 
att anlägga en väg. En miljö med storblockig terräng på rik mark med ädellövträd, och 
som möjlig lokal för sällsynta landlevande snäckor.  
 
Dispens kan därför inte medges för vägen. 
 
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 kommunala 
översiktsplanen. 
 

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

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Fotobilaga 
3. Information om naturvärdena i området 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 
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Figur 1 Befintlig stig fram till Bredareds- Gravryd 1:30 
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Figur 2 Här planeras vägen gå upp över muren och upp mellan de stora blocken. Som troligen kommer behöva klyvas eller sprängas 
om det inte görs en utfyllnad istället. 

 

Figur 3 Befintlig stig upp till Bredareds-Gravryd 1:29 
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Figur 4 Befintlig stig ner från Bredareds-Gravryd 1:29 Den planerade vägen ska gå till vänster i bild nedanför slänten.  

 

Figur 5 Ungefär här kommer vägen gå upp till Bredareds-Gravryd 1:29. Den gula stugan på 1:30 skymtas genom träden.  
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

 

 
 
08*022 • KORPBERGET Klass II - mycket högt naturvärde  
Kraftig rasbrant av geologiskt intresse och särpräglad landskapsbild.  Lokal för 
sällsynta landsnäckor. 
Korpberget utgör en fortsättning på Rya åsar. Rasbranten sluttar kraftigt ner mot 
Öresjö. Vid foten av den nästan 100 meter höga branten ligger stora kraftiga 
klippblock med imponerande dimensioner, i vissa fall med volymer överstigande 100 
m3. Tätt inkilade mellan blocken ligger små fritidshus och kombinationen av hus och 
stora stenblock skapar en speciell karaktär. Korpberget är en gammal lokal för 
sällsynta landmollusker. Här har under 1920-talet bl a påträffats de båda rödlistade 
arterna gitterspolsnäcka och lamellsnäcka. Arterna har dock inte kunnat återfinnas vid 
inventeringar i senare tid. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för byggnation av två 
bostadshus 
 
Sökande:   
Fastighet:  Påholmen 1:10 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt bostadshus på fastigheten Påholmen  1:10. Två alternativa placeringar fanns med 
i ansökan. Båda placeringsalternativen för huset ligger långt ifrån den gård som har 
mark runt sig som upplevs som ianspråktagen. Den gamla jordbruksmarken upplevs 
allemansrättsligt tillgänglig på de platser som sökanden sökt dispens för. Inget särskilt 
skäl bedöms vara uppfyllt för de sökta placeringarna. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av bostadshus, på fastigheten 
Påholmen 1:10, Borås kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt bostadshus på fastigheten Påholmen  1:10. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 maj. Karta har bifogats ansökan. Båda 
alternativen för byggnaden ligger på jordbruksmark som ser ut att ha använts som 
betesmark eller vall senast. Kommunicering av förslag till beslut angående 
placeringarna har gjorts. har fått information om lagstiftningen och domar samt 
givits möjlighet att lägga till ytterligare ett placeringsalternativ. Den 12 augusti 
meddelade  att de inte har något annat alternativ i dagsläget.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 juni besökt platsen. Båda de föreslagna 
placeringarna ligger på jordbruksmark som brukats för odling av vall eller bete.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade huset ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras 
(7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte 
strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 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 de 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 
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  
 
Båda placeringsalternativen för huset ligger långt ifrån den gård som har mark runt sig 
som upplevs som ianspråktagen. Den gamla jordbruksmarken upplevs 
allemansrättsligt tillgänglig på de platser som sökanden sökt dispens för. Inget särskilt 
skäl bedöms vara uppfyllt för de sökta placeringarna.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden. 
 
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 byggnaden 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 kommunala 
översiktsplanen.  
 

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. 
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Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
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1. Översiktskarta 
2. Fotobilaga 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Bilaga 1 Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Besök 

 
 
Intilliggande gård. Dispensansökan avser två placeringar på jordbruksmarken jämte 
gården.  
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Placering nr 2 

 
Placering nr 1 
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Vy från ungefär placering 1. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompletterande Material Strandskyddsdispens 
Kartor för placering & Vägsträckning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Karta 1 (Placering, 2Alternativ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta 2 (Vägsträckning 2 alternativ streckade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompletterande Material Strandskyddsdispens 
Bilaga 1 & 2 Specifikationer Boningshus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bonads hus alt 1.  
Hustyp; 1,5-plan Trähus 
Mått: 12134 cm x 8450 cm med långsida mot sjön  
Boarea: 138,9 kvm 
Byggarea: 102,5 kvm  
Byggnadshöjd: 3,5 m 
Nockhöjd: 6,8 m 
Taklutning 38 grader 
För placering på tomt, 2 alternativ se karta 1. 
Markarbeten: Schakt, dränlager, Enskilt Vatten & Avlopp, 
Grund: Platta på mark 400/300 med vattenburen golvvärme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasad mot sjön                     Fasad åt vänster 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fasad mot Skog                     Fasad åt höger 
 

 
*Angiven placering ovan avsedd betraktande från sjön. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Bonads hus Alt 2.  
Hustyp: 1-plan Trähus 
Mått: 12134 mm x 8450 med långsida mot sjön  
Boarea: 89,6 kvm  
Byggarea: 102,5 kvm  
Byggnadshöjd: 3,3 m  
Nockhöjd: 5,4 m  
Taklutning: 27 grader 
För placering på tomt, 2 alternativ se karta 1. 
Markarbeten: Schakt, dränlager, Enskilt Vatten & Avlopp, 
Grund: Platta på mark 400/300 med vattenburen golvvärme 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fasad mot sjön                       Fasad åt vänster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasad mot skog                     Fasad åt höger 
 
 
*Angiven placering ovan avsedd betraktande från sjön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompletterande Material Strandskyddsdispens 
Bilaga 3 Bilder från tilltänkt Byggnationsplats & Omgivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild tagen från Gång/Cykelväg, Fastighet i bilden 1:19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild tagen från gång/cykelväg. Fastighet i bilden 1:10 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild tagen från gång/cykelväg, sjön till vänster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild tagen mot fastighet 1:19, 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild tagen över alternativ plats för nybyggnation 2 ut markerad på kartan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild tagen över alternativ plats för nybyggnation 2 ut markerad på kartan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild tagen över alternativ plats för nybyggnation 1 ut markerad på kartan 
 



Missiv
Datum
2019-06-17 3.2.1

Diarienummer
200212019Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

Enligt sändlista

Remiss: Förslag till Boverkets allmänna råd om
omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan
verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder m.m.
Ni får hänned tillfälle att yttra er över Boverkets förslag till allmänna råd 0111
omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med lik-
artad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m.
med tillhörande konsekvensutredning.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 20 september 2019. Lämna syn-
punkterna i bifogad svarsfil. I första hand ska remissynpunkter lämnas via e-
post till remiss@boverket.se. Alternativt kan ni skicka brev till Boverket,
att. Stina Jonfjärd. Box 534, 371 23 Karlskrona.

I Frågor om r~missen skickas till remissta.boverkct.se.
l\erniss~l~ går ären/att ladda ner från Boverkets webhplats www.boverkct.se.

.. " i:'.' ,,'.)'\) ': l, I' 1\ "

\'YW)J1n~ S~e'n~~o'd) )
~ättschef

Bilaga:

- BFS 2019:xx Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från
industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.111.
- Konsekvensutredning BFS 2019:xx.
- Sändlista
- Svarsfil

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-353000
Fax: 0455-3531 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se



Från: Jonfjard, Stina <stina.jonfjard@boverket.se> 
Skickat: den 17 juni 2019 14:13 
Till: Remiss 
Ämne: Remiss; Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från 

industriell verksamhet m.m., dnr 2002/2019 
Bifogade filer: Missiv.pdf; BFS 2019-xx.pdf; Konsekvensutredning BFS 2019-xx.pdf; Sändlista 

2002-2019.pdf; Svarsfil BFS 2019-xx - dnr 2002-2019.docx 
 

Remiss; Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet 
och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostäder m.m. 
Ni får härmed tillfälle att yttra er över Boverkets förslag till allmänna råd om omgivningsbuller från 
industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder m.m. med tillhörande konsekvensutredning. 
 
Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast den 20 
september 2019. 
 
Vi önskar i första hand få in remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se. 
 
Bifogar: 
Missiv 
BFS 2019:xx 
Konsekvensutredning BFS 2019:xx 
Sändlista 
Svarsfil 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stina Jonfjärd 
administratör 
 
Prenumerera på Boverket remisser 
 
Boverket – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 
Telefon: växel 0455-35 30 00, direkt 0455-35 31 96 
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona 
stina.jonfjard@boverket.se 
www.boverket.se 
 
 

 

 
För att Boverket ska kunna utföra sitt uppdrag och hantera ditt ärende kommer Boverket att behandla  
dina personuppgifter enligt GDPR. Följ länken och läs om hur Boverket behandlar personuppgifter och  
vilka rättigheter du har som registrerad. Information om hur Boverket behandlar personuppgifter 
 

mailto:remiss@boverket.se
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/pagaende-regelarbete/boverkets-remisser/prenumerera-pa-boverkets-remisser/
mailto:stina.jonfjard@boverket.se
www.boverket.se
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/diarium/personuppgifter/
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Anthoula Papakosta, 033-35 30 52 
anthoula.papakosta@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-08-23 

Dnr 
2019-2452 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss - Förslag till Boverkets allmänna råd (BFS 2019:xx) 
om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder m.m. 
Ärende 201900604 
 

Yttrande till Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Syftet med Boverkets förslag till allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller 
från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid 
planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m är att underlätta planering och 
byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Några exempel på Boverkets förslag är:  

• Möjligheter att göra undantag från riktvärden för omgivningsbuller från 
industriellt verksamhet och ökade möjligheter att förtäta städer och tätorter.  

• För ny bostadsbebyggelse görs olägenhetsbedömningen i plan- eller 
bygglovsskedet. Tillsyn enligt miljöbalken utgår sedan från de värden som 
fastställts i den bedömningen av en bostad.  

 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avser att yttra sig över Boverkets förslag till allmänna 
råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med 
likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m. 
 
Miljö- och konsumentnämnden anser att 

• I förslaget framkommer det att Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:13) för buller inomhus ska gälla trots avsteg från högre 
ljudnivåer vid fasad. Det bör framgå tydligare att det inte är tillåtet att göra 
några avsteg gällande buller inomhus. Riktvärdet för buller inomhus bör 
finnas med i de tabeller som visar vilka ljudnivåer som ska gälla för olika tider 
under dygnet.  

 
• Tillsynsmyndigheten kan tidigare ha fattat beslut om vilka krav som en 

verksamhet ska följa med avseende på buller. Det innebär att dessa bullerkrav 
måste upphävas om det beslutas i plan- och byggärendet att högre ljudnivåer 
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får gälla. Detta kommer att medföra högre arbetsbelastning för handläggare 
som arbetar med tillsyn enligt Miljöbalken.   

 
• Intresset för byggande av bostäder i attraktiva men dock bullerutsatta 

områden bör inte överväga mot konsekvenserna som buller kan utgöra på 
människors hälsa. Tyngdpunkten i förslaget ska ligga i att minimera risken för 
olägenhet och ohälsa. Därför bör det finnas ytterst begränsade möjligheter om 
inga alls att använda sig av ”särskilda skäl” för att kunna bygga där högsta 
ljudnivån överskrids i Zon C enligt förslaget.  

 
 

Ärendet 
Boverket har i april 2015 publicerat en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (Rapport 
2015:21). Delar av vägledningen har legat till grund för förslaget till Boverkets 
allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller från industriell verksamhet eller 
annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning 
av bostäder m.m. Vägledningen i sig har remissbehandlats. 
 
Med de föreslagna allmänna råden (BFS 2019:xx) vill Boverket öka förutsägbarheten i 
den ikraftträdda lagstiftningen och förenkla planläggning och bygglovsprövning av 
nya bostäder i områden som är exponerade för industri- eller annat 
verksamhetsbuller, t ex hamnar. De allmänna råden ger möjlighet att inom givna 
ramar, planera för nya bostäder i områden där de allmänna rådens grundvärden 
överskrids på byggnadens ena sida förutsatt att den andra sidan uppfyller de 
kravnivåer som ställs på en ljuddämpad sida (kompensationsåtgärder). Dessutom 
ställs krav på ljudnivåer på uteplats samt på lek- och andra utevistelseytor i markplan. 
 
Allmänna råd utgör rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla 
de bindande regler som måste följas. Allmänna råd beskriver hur någon kan, eller bör, 
göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt 
råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Den som väljer att 
inte göra på det sätt som anges i allmänna råd ska därför kunna visa att de bindande 
reglerna ändå uppfylls. 
 
Miljö- och konsumentnämnden yttrar sig utifrån aspekten hur förslaget kan påverka 
människors hälsa och tillsynen enligt miljöbalken. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Enligt Boverkets förslag till allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller från 
industriell verksamhet är det endast högre ljudnivåer vid byggnadens fasad som kan 
medges för att underlätta bostadsbyggande. Det bör framgå tydligare att det inte är 
tillåtet att göra några avsteg gällande buller inomhus. Informationen bör finnas med i 
de tabeller som visar vilka ljudniver som ska gälla för vilka tider under dygnet. För 
buller inomhus gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om 
buller inomhus. Där finns det riktvärden och vägledning för bedömning av buller 
inomhus, inklusive riktvärden för lågfrekvent buller.  
 
Har en viss bullerpåverkan accepterats genom beslut enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) kan tillsynsmyndigheten inte vid en senare tillsyn enligt Miljöbalken besluta om 
föreläggande eller förbud mot den som genererar störningen så länge bullernivåerna 



 
Sida 
3(4) 

Datum 
2019-08-23 

Dnr 
2019-2452 

 
 
ligger inom den gräns som accepterades i PBL ärendet (gäller endast detaljplan, 
bygglov eller förhandsbesked som påbörjats efter den 2 januari 2015). Det finns dock 
ett visst utrymme men begränsat att ingripa om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga 
skäl kan vara en väsentlig felaktighet i bullerberäkningen eller 
antaganden/bedömningar gjorda utifrån den beräkning som har utgjort underlag för 
PBL ärendet och vars felaktighet innebär en betydande olägenhet för de boendes 
hälsa, trots att verksamheten håller sig inom de beräknade bullervärdena. Det är 
därför viktigt att det i PBL ärendet tas fram så korrekt underlag som möjligt. För 
miljöbalkstillsynen får detta följden att har tillsynsmyndigheten sedan tidigare fattat 
beslut om vilka krav som verksamheten ska följa med avseende på buller måste de 
upphävas. Merparten av de anmälningspliktiga verksamheterna har anmält sin 
verksamhet till tillsynsmyndigheten och har bullerkrav att följa enligt 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industrier vid bostäder, 
undervisningslokaler och vårdlokaler. Verksamhetsutövaren får inte straffas om 
verksamheten överskrider bullerkrav vid nya bostäder under förutsättning att de 
bullervärden som angivits i planbeskrivningar till detaljplan eller bygglov inte 
överskrids. Det innebär att nya beslut måste fattas för verksamheten. Samtidigt kan 
det innebära att störningsgraden ökar och därmed kan mängden störningsklagomål 
öka ifall de boende inte förstått att högre ljudnivåer gäller för just deras boenden. Allt 
detta kommer innebära högre arbetsbelastning för handläggare som arbetar med 
miljöbalkstillsyn. 
 
Intresset för byggande av bostäder i attraktiva men dock bullerutsatta områden bör 
inte överväga mot konsekvenserna som buller kan utgöra på människors hälsa. 
Tyngdpunkten i förslaget ska ligga i att minimera risken för olägenhet och ohälsa.  
Därför bör det finnas ytterst begränsade möjligheter om inga alls att använda sig av 
”särskilda skäl” för att kunna bygga där högsta ljudnivån överskrids i Zon C enligt 
förslaget (Zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att området 
ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accepteras). I 
sådana ärenden ska alla möjligheter utredas för att kunna sträva efter bästa 
lokalisering eller bästa utformning och placering av bostäderna än att tillåta högre 
ljudnivåer. 

I fall det ska finnas möjligheter att göra undantag/avvikelser krävs det att förslaget 
preciserar vad som är ”särskilda skäl”. Tydlig vägledning behövs för när det är möjligt 
att göra undantag eller avsteg för att tillåta högre bullervärden. Det är viktigt att det 
finns mer handläggarstöd tillgängligt när lagförslaget och de nya reglerna börjar gälla. 
Detta för att nå målet med en likriktad praxis i hela landet, samt för att motverka att 
”särskilda skäl” används slentrianmässigt vilket kan bidra till att folkhälsan försämras 
med avseende på buller. En annan konsekvens som kan uppstå är att störningarna 
kan öka vilket kan medför att det blir konflikter mellan boende och 
industriverksamheter. 
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Agneta Sander Anthoula Papakosta 
Miljöchef Miljöinspektör 
 

Bilaga 
BFS 2019:xx 
Konsekvensutredning BFS 2019:xx 
Missiv 
Sändningslista 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss – Vägledning om överlåtelse av tillsyn 
Ärendenummer NV-07602-18 

Sammanfattning 
Borås Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till 
vägledning om överlåtelse av tillsyn. Vägledningsdokumentet är relevant för Borås 
Stad då Miljöförvaltningen idag bedriver tillsyn över miljöförliga verksamheter som 
överlåtits av länsstyrelsen. Miljöförvaltningen har dock inga synpunkter på innehållet 
eller utformningen av dokumentet och avstår därför från att yttra sig. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig över remissen av 
Naturvårdsverkets förslag till vägledning om överlåtelse av tillsyn. 
 

Ärendet 
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till vägledning om överlåtelse av tillsyn 
som ett stöd för länsstyrelser och kommuner vid frågor kring överlåtelse och 
återkallande av tillsyn. Vägledningens syfte är att ge tolkningsstöd för de bedömningar 
som ska göras i samband med överlåtelse och återkallande av tillsyn samt att främja 
en bra dialog mellan länsstyrelser och kommuner kring en ändamålsenlig tillsyn. 
Exempel på tillsyn som kan överlåtas till en kommun är tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet (A och B-verksamheter), tillsyn enligt Sevesolagstiftning (åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) och tillsyn över 
förorenade områden. 
 
Möjligheten att överlåta operativ tillsyn från länsstyrelse till kommun har funnits 
sedan 1969. Enligt Naturvårdsverket har detta i stort fungerat väl, lett till en 
effektivisering av tillsynen och gett kommuner möjlighet att bredda sin kompetensbas 
för tillsynsarbete. Då många beslut om överlåtelse är gamla samtidigt som lagstiftning 
och krav har ändrats kan dessa beslut behöva ses över.  
 
Överlåtelser och återtagande av tillsyn regleras i miljöbalken 26 kap. 3-4 §§ och i 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18-22. 
 
Vägledningen ger en bakgrund i frågan, beskriver hur en god dialog mellan kommun 
och länsstyrelse för effektiv tillsyn kan uppnås, vad som bör vara utgångspunkter för 

mailto:lisa.bindgard@boras.se
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prövning om överlåtelse, när och hur överlåten tillsyn kan återkallas samt hur 
handläggning av en begäran av överlåtelse bör gå till. 
 

Miljöförvaltningen synpunkter 
Miljöförvaltningen bedriver sedan många år tillbaka tillsyn på miljöfarliga 
verksamheter som övertagits från länsstyrelsen. Det rör sig framför allt om 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter i form av B-verksamheter (till exempel 
Parker Hannifin, Stena Recycling och Brenntag) och en A-verksamhet (Sobackens 
avfallsanläggning). Vägledningen är relevant för Miljöförvaltningen och kommer att 
användas i verksamheten framöver. Miljöförvaltningen har dock inga synpunkter på 
innehållet eller utformningen av själva vägledningsdokumentet. 
 

Agneta Sander   Lisa Bindgård 
Förvaltningschef    Miljöinspektör 
   
 
 

Bilaga 
Remiss - Vägledning om överlåtelse av tillsyn 
 

Beslut skickas till 
Naturvårdsverket 
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Monika Magnusson 
Tel: 010-698 11 90 
monika.magnusson 
@naturvardsverket.se 

 
REMISS 
2019-06-13 Ärendenr: 

NV-07602-18 
 
 Enligt sändlista 
  
  
  
Vägledning om överlåtelse av tillsyn 
 
Naturvårdsverket har tagit fram den här vägledningen om överlåtelse av tillsyn 
som ett stöd för länsstyrelser och kommuner vid frågor kring överlåtelse och 
återkallande av tillsyn. Vägledningens syfte är att ge tolkningsstöd för de 
bedömningar som ska göras i samband med överlåtelse och återkallande av 
tillsyn samt att främja en god dialog mellan länsstyrelser och kommuner kring 
en ändamålsenlig tillsyn.  
 
Bakgrund  
Möjligheten att överlåta ansvar för operativ tillsyn från länsstyrelse till kommun 
har funnits sedan 1969. Sedan möjligheten infördes har många kommuner i 
varierande grad övertagit tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
och förorenade områden. Även annan tillsyn har överlåtits, men i relativt 
begränsad omfattning. Naturvårdsverket anser att systemet med överlåtelse i 
stort har fungerat väl och lett till en effektivisering av tillsynen och möjliggjort 
för många kommuner att bredda sin kompetensbas för tillsynsarbetet. 
 
Formuleringarna i överlåtelsebeslut kan behöva ses över av flera skäl. 
Exempelvis finns beslut som är mycket gamla, t.ex. från miljöskyddslagens tid. 
Genom miljötillsynsförordningen (2011:13) har de frågor som ska beaktas vid 
prövning av överlåtelse breddats. Bedömningar ska göras bl.a. av möjligheten att 
inom länet utöva en effektiv tillsyn samt av länsstyrelsens möjligheter att ge en 
effektiv tillsynsvägledning. Vidare har införts krav på att den överlåtna tillsynen 
regelbundet ska följas upp och utvärderas.  
 
Synpunkter på remissen  
Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på bilagd remiss av 
Naturvårdsverkets vägledning om överlåtelse av tillsyn. 
 
Vi önskar era svar senast den 30 september 2019. Remissvaren skickas med e-
post till registrator@naturvardsverket.se, ange i e-postens ämnesrad "Remissvar 
på vägledning om överlåtelse av tillsyn, ärendenr: NV-07602-18".  
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Vi har skickat remissen till alla länsstyrelser, ett urval av kommuner, SKL, 
Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Vi 
tar dock tacksamt emot synpunkter även från andra. 
 
Vi ser gärna att länsstyrelserna, i den mån det finns möjlighet, förmedlar 
förslaget till kommunerna i länen och upplyser om möjligheten att lämna 
synpunkter.  
 
 
________ 
 
Beslut om denna remiss har fattats av enhetschef Christian Haglund. 
 
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggaren Monika 
Magnusson, föredragande och handläggaren Tomas Waara  
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
 
För Naturvårdsverket 
 
 
 
Christian Haglund  

 Monika Magnusson 
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Remiss - Naturvårdsverkets förslag till vägledning om BAT-
slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och 
avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC) 
Ärendenummer NV-05166-19 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig över remissen av 
Naturvårdsverkets vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av 
avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC). 
 

Ärendet 
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till vägledning om BAT-slutsatser för 
rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn. Borås 
Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 

Miljöförvaltningen synpunkter 
I kommunen finns idag ingen verksamhet som omfattas av BAT-slutsatser för rening 
och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn. 
Miljöförvaltningen avstår därför från att yttra sig över vägledningen. 

Agneta Sander   Lisa Bindgård 
Förvaltningschef    Miljöinspektör 
 
 

Bilaga 
Remiss - Vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten 
och avgaser inom den kemiska sektorn 
 

Beslut skickas till 
Naturvårdsverket 

mailto:lisa.bindgard@boras.se
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Inledning 
Vägledningen beskriver innehållet i BAT-slutsatsdokumentet för rening och hantering 
av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC). CWW BATC 
offentliggjordes den 9 juni 2016 i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). 
Syftet med vägledningen är att vägleda tillsynsmyndigheter, prövningsmyndigheter, 
verksamhetsutövare och andra i deras tillämpning av bestämmelserna. Även andra 
BAT-slutsatser och referensdokument kan vara av betydelse för de verksamheter som 
omfattas av dessa BAT-slutsatser. I avsnittet Begrepp och förkortningar framgår vilka 
dessa kan vara för aktuella verksamheter. 
 
Vägledningsdokumentet är ett levande dokument där Naturvårdsverket tar fram och 
publicerar vägledning allt eftersom att behov identifieras. Dokumentets rubriker 
överensstämmer med BAT-slutsatsdokumentets rubriksättning. I dokumentets sidhuvud 
framgår vilken version av dokumentet som för tillfället är aktuell. Naturvårdsverket ger 
i vissa fall uttryck för myndighetens bedömningar i fall där praxis saknas. Det 
tydliggörs genom formuleringar såsom ”Naturvårdsverket bedömer att”. Vi vill 

uppmärksamma läsaren på att kommande praxis kan medföra att rättsläget tydliggörs 
eller ändras. 
 
I industriutsläppsförordningen (2013:250) (IUF) anges när och hur BAT-slutsatser ska 
följas. Bland annat framgår att vid tidpunkten fyra år efter det att BAT-slutsatser för den 
huvudsakliga industriutsläppsverksamheten offentliggjordes ska de följas. Inte bara de 
BAT-slutsatserna, utan även slutsatser avseende sidoverksamhet och horisontella 
slutsatser som har offentliggjorts senast samma dag som slutsatserna för huvud-
verksamheten ska följas från och med den tidpunkten. Detta innebär att verksamhets-
utövaren måste följa både villkoren i sitt tillstånd och de krav som följer av BAT-
slutsatserna.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram en generell vägledningsrapport för samtliga industri-
utsläppsverksamheter i Sverige. Den utgör en del av den vägledning om industri-
utsläppsbestämmelser som finns samlad på Naturvårdsverkets webbplats. Sammantaget 
består vägledningen på webbplatsen av ett antal webbsidor för specifika delar av 
industriutsläppsbestämmelserna där bl.a. vägledningstexter, publikationer samt 
inspelningar och material från utbildningar finns. 
 
 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industriutslappsdirektivet--IED/


NATURVÅRDSVERKET VÄGLEDNING CWW BATC 
REMISSVERSION 

2019-06-27 

 

4 

Begrepp och förkortningar 
Begrepp Förklaring 
AOX 
 
 
 
BAT  

Adsorberbara organiskt bundna halogener, uttryckt som 
Cl, innefattar adsorberbart organiskt bundet klor och 
adsorberbar organisk bunden brom och jod. 
 
Best Available Techniques; Bästa tillgängliga teknik 
(art. 3.10 IED)  
 

BAT-slutsats  Slutsats om bästa tillgängliga teknik  
 

BAT-
slutsatsdokument  

Kommissionsbeslut med branschspecifika BAT-
slutsatser (ingår som ett kapitel i aktuell BREF och 
offentliggörs i EUT, EU:s officiella tidning)  
 

BAT-slutsats utan 
miljöprestandanivåer  

BAT-slutsats utan tillhörande miljöprestandanivåer 
(värden) (avsnitt 3.3 2012/119/EU). T.ex. rörande 
teknisk lösning, kontroll, materialhantering eller 
miljöledningssystem.  
 

BMT  
 
BREF (BREF-
dokument)  
 
COD 
 
 
 
 
 
Cr 
 
 
 
Cu 
 
 
 
CWW 
 
 
 
Diffusa VOC-utsläpp 
 
 
 
EIPPCB  
 
 
 
IED 
 

Bästa möjliga teknik, enligt 2 kap 3 § miljöbalken  
 
BAT Reference Document; BAT-referensdokument i 
vilka BAT-slutsatserna är ett kapitel  
 
Chemical Oxygen Demand; Kemisk syreförbrukning. 
Den mängd syre som krävs för fullständig oxidation av 
det organiska materialet till koldioxid. COD är en 
indikator för masskoncentrationen av organiska 
föreningar. 
 
Krom, uttryckt som Cr, innefattar alla oorganiska och 
organiska krom-  
föreningar, lösta eller bundna till partiklar. 
 
Koppar, uttryckt som Cu, innefattar alla oorganiska och 
organiska kopparföreningar, lösta eller bundna till 
partiklar. 
 
Common Waste Water and Waste Gas 
Treatment/Management Systems in the Chemical 
Sector 
 
Ej kanaliserade VOC-utsläpp som kan uppkomma från 
”ytkällor” (t.ex. tankar) eller ”punktkällor” (t.ex. 

rörflänsar). 
 
European IPPC Bureau; Europeiska byrån för 
framtagande av referens-dokument under IPPC och 
IED  
 
Industrial Emissions Directive; 
Industriutsläppsdirektivet  
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IUF 
 
Fackling 
 
 
 
 
 
MPF 
  

Ni 
 
 

 

 

Ninorg 
 
 
 
 
Zn 
 
 
 
OTNOC 
 
 
TOC 
 
 
Tot-N 
 
 
 
Tot-P 
 
 
 
TSS 
 
 
 
VOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industriutsläppsförordningen (2013:250)  
 
Oxidering vid hög temperatur för att förbränna 
brännbara avgasföreningar från industriell verksamhet i 
en öppen låga. Fackling används framför allt för att 
bränna bort brännbar gas av säkerhetsskäl eller under 
icke-rutinmässiga driftsförhållanden. 
 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)  
 
Nickel, uttryckt som Ni, innefattar alla oorganiska och 
organiska nickelföreningar, lösta eller bundna till 
partiklar. 
 
Totalt oorganiskt kväve; uttryckt  
som N, innefattar fri ammoniak  
och ammonium (NH4–N), nitriter (NO2–N) och 
nitrater (NO3–N). 
 
Zink, uttryckt som Zn, innefattar alla oorganiska och 
organiska zinkföreningar, lösta eller bundna till 
partiklar. 
 
Other Than Normal Operating Conditions, dvs. 
onormal drift 
 
Totalt organiskt kol; uttryckt som C, innefattar alla 
organiska föreningar. 
 
Totalkväve; uttryckt som N, inne-fattar fri ammoniak 
och ammonium (NH4–N), nitriter (NO2–N), nitrater 
(NO3–N) och organiska kväve-föreningar. 
 
Totalfosfor; uttryckt som P, innefattar alla oorganiska 
och organiska fosfor-föreningar, lösta eller bundna till 
partiklar. 
 
Totalt suspenderat material; Masskoncentrationen av 
allt suspenderat fast material, mätt genom filtrering 
genom glasfiberfilter och gravimetri. 
 
Flyktiga organiska föreningar, enligt definitionen i 
artikel 3.45 i direktiv 2010/75/EU. 
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Andra BREF:ar 
som kan vara 
relevanta för 
CWW-verksam-
heter 
CAK 
 
LVIC–AAF 
 
 
LVIC–S 
 

 
SIC 

 
LVOC 
 
OFC 
 
POL 
 
EFS 
 
ENE 

 
ROM 

 
 
ICS 

 
LCP 

 
WI 

 
WT 

 
ECM 
 

Förklaring 
 
 
 
 

Produktion av klor-alkali 
 
Produktion av oorganiska högvolymkemikalier – 
ammoniak, syror och gödningsmedel 
 
Produktion av oorganiska högvolymkemikalier – fasta 
och övriga ämnen  
 
Produktion av oorganiska specialkemikalier  
 
Produktion av organiska högvolymkemikalier  
 
Produktion av organiska finkemikalier  
 
Produktion av polymerer  
 
Utsläpp från lagring 
 
Energieffektivitet  
 
Övervakning av utsläpp till luft och vatten från IED-
anläggningar  
 
Industriella kylsystem  
 
Stora förbränningsanläggningar  
 
Avfallsförbränning  
 
Avfallsbehandling  
 
Ekonomi och tvärmediaeffekter 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



NATURVÅRDSVERKET VÄGLEDNING CWW BATC 
REMISSVERSION 

2019-06-27 

 

7 

BAT-slutsatsdokumentets innehåll 
BAT-slutsatsdokumentet är rubriksatt enligt nedan. Vägledningens huvudrubriker 
överensstämmer med BAT-slutsatsdokumentets. 

 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN 
 
DEFINITIONER 
 
1. BAT-SLUTSATSER FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEM 
 
2. BAT-SLUTSATSER FÖR ÖVERVAKNING 
 
3. BAT-SLUTSATSER FÖR UTSLÄPP TILL VATTEN 
 
4. BAT-SLUTSATSER FÖR AVFALL 
 
5. BAT-SLUTSATSER FÖR UTSLÄPP TILL LUFT 
 
6. BESKRIVNING AV TEKNIKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
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Tillämpningsområde  
BAT-slutsatserna gäller för verksamheter som omfattas av: 
 
• 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) 
• 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från 

verksamheter enligt första punkten. 
 
BAT-slutsatserna gäller även för gemensam rening av avloppsvatten från olika källor 
om den huvudsakliga föroreningsbelastningen härrör från verksamheter enligt första 
punkten ovan.  
 
Den andra punkten medför att det räcker med att en verksamhet som omfattas av 28 
kap. 3 § utför rening av vatten från en verksamhet enligt första punkten för att den ska 
omfattas av CWW BATC. Det har ingen betydelse hur stor föroreningsbelastningen är 
från anslutna verksamheter. 
 
När det gäller gemensam rening av avloppsvatten så kan reningsanläggningen tillhöra 
verksamheter som kan vara klassade på många olika sätt enligt miljöprövnings-
förordningen (2013:251). Den huvudsakliga föroreningsbelastningen måste dock 
härröra från verksamheter enligt den första punkten. 
 
Föroreningsbelastningen bör utgå från mängd tillförda föroreningar av i BAT 12 
angivna parametrar i tabell 1-3. Det finns ingen närmare vägledning i BREF-
dokumentet så bedömningen får utgå från förutsättningarna som gäller i det speciella 
fallet. 
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Generell vägledning om CWW  
 

Den 9 juni 2016 offentliggjordes BAT-slutsatserna om rening och hantering av 
avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW).  
 
BAT-slutsatserna gäller för verksamheter som omfattas av: 
 
• 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) 
• 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från 

verksamheter enligt första punkten. 
 
Från och med verksamhetsåret 2017 ska verksamhetsutövare i miljörapporten redogöra 
för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.  
 
CWW innehåller 23 BAT-slutsatser om: 
 
• Miljöledningssystem 
• Övervakning 
• Utsläpp till vatten (vattenanvändning samt hantering, uppsamling och rening av 

avloppsvatten) 
• Avfall 
• Utsläpp till luft (hantering, uppsamling och rening av avgaser samt fackling, diffusa 

utsläpp av flyktiga organiska föreningar, luktutsläpp och buller) 
 
Bakomliggande referensdokument (BREF) för CWW finns att läsa i sin helhet på 
europeiska IPPC-byråns webbplats: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 
 
Det har även påbörjats ett arbete att ta fram BAT-slutsatser avseende rening av utsläpp 
till luft inom den kemiska sektorn (WGC). BAT-slutsatserna beräknas vara färdiga 
under 2022.  
 
Naturvårdsverket har fått många frågor om vilken status CWW har och om det kan vara 
en s.k. huvudslutsats. 
 
Naturvårdsverkets uppfattning är att en huvudsaklig industriutsläppsverksamhet kan 
komma att omfattas av flera BAT-slutsatsdokument, det vill säga ha flera 
huvudslutsatser, och därmed även flera så kallade huvud-BREF:ar.1 Naturvårdsverkets 
bedömning att en industriutsläppsverksamhet kan komma att få flera huvudslutsatser 
baseras på EU-kommissionens vägledning under sidan Frequently Asked Questions 
(FAQ), se Chapter II, IED II.4. ”Which BAT conclusions trigger a permit 

reconsideration/update according to Article 21”, punkt 5.2 EU-kommissionens 
vägledning kan, precis som förarbeten och förordningsmotiv, användas vid tolkning av 
tillämpliga författningar. Vidare föreskriver inte industriutsläppsförordningen att det 
endast är möjligt att ha en huvud-BREF och det är därmed förenligt med 
industriutsläppsförordningen att en verksamhet kan omfattas av flera huvud-BREF:ar. 

                                                      
1 En industriutsläppsverksamhet kan komma att få flera huvudslutsatser REV 2017-06-30, 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i 
miljoarbetet/vagledning/industriutslappsdirektivet/bat-slutsatser-bref-dokument/bat-slutsatser-
huvudsaklig-iuv-2017-06-30.pdf 
 
2 http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm 
 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i%20miljoarbetet/vagledning/industriutslappsdirektivet/bat-slutsatser-bref-dokument/bat-slutsatser-huvudsaklig-iuv-2017-06-30.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i%20miljoarbetet/vagledning/industriutslappsdirektivet/bat-slutsatser-bref-dokument/bat-slutsatser-huvudsaklig-iuv-2017-06-30.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i%20miljoarbetet/vagledning/industriutslappsdirektivet/bat-slutsatser-bref-dokument/bat-slutsatser-huvudsaklig-iuv-2017-06-30.pdf
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm
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Naturvårdsverket anser att CWW BAT gäller övergripande för den kemiska industrin  
(2 kap. 39 § industriutsläppsförordningen) och är att betrakta som en huvud-BREF i de 
fall där den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten utgörs av produktion av 
kemikalier (12 kap. 1-36, 38, 39, 42 och 43 §§ miljöprövningsförordningen) eller att det 
är fråga om en verksamhet som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen 
och utför rening av avloppsvatten från ovan nämnda verksamheter. För den kemiska 
industrin har för närvarande CWW och CAK implementerats i svensk rätt medan 
LVOC förväntas implementeras inom kort. Detta innebär att vissa industriutsläpps-
verksamheter inom den kemiska industrin kan bedömas ha två, eller i framtiden flera, 
huvud-BREF:ar medan andra kan bedömas ha endast en huvud-BREF, nämligen CWW. 
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BAT-slutsatser 
 
Miljöledningssystem 
BAT 1 
BAT för att förbättra den totala miljöprestandan är att införa och följa ett 
miljöledningssystem. Hur miljöledningssystemet ska vara uppbyggt framgår av 
slutsatsen. Det finns även mer beskrivet i kapitel 3.1.2 i CWW BREF. 
 
BAT 2 
BAT för att underlätta en minskning av utsläpp till vatten och luft samt en minskad 
vattenanvändning är att som en del av miljöledningssystemet införa och upprätthålla en 
inventering av avlopps- och avgasströmmar. Hur inventeringen ska genomföras och 
hållas aktuell framgår av slutsatsen. Det finns även mer beskrivet i kapitel 3.1.4 och 
3.1.5.2 i CWW BREF. 
 
Slutsatsen gäller samtliga verksamheter som omfattas av CWW BATC och ska 
uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen när det bedöms om en verksamhet 
lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB. Inventeringen har betydelse för andra slutsatser, 
t.ex. BAT 10.  
 
I de fall flera olika verksamheter som omfattas av kravet avleder avloppsströmmar till 
en gemensam avloppsvattenledning kan en gemensam inventering göras. En sådan 
inventering behöver i sådant fall inkludera alla tillförda avloppsvattenströmmar.  
 
Övervakning 
BAT 3 
BAT är att övervaka de viktigaste processparametrarna (vilket innefattar kontinuerlig 
övervakning av avloppsvattnets flöde, pH och temperatur) gällande relevanta utsläpp till 
vatten enligt identifieringen av avloppsvattenströmmar (se BAT 2). Övervakningen ska 
ske på för processerna viktiga ställen, t. ex. inlopp till förbehandling och inlopp till 
slutbehandling. Det finns även mer beskrivet i kapitel 3.2.2 i CWW BREF. Jämför även 
BAT 4 som rör övervakning av ämnen/parametrar till vatten. 
 
Med utgångspunkt från inventeringen av avloppsströmmar övervakas de viktigaste 
processparametrarna. Detta för att ha kontroll på avloppsvattenströmmarna och för att 
möjliggöra optimal drift av de olika stegen i avloppsvattenreningen.  
 
Om det sker utsläpp av avloppsvattenströmmar med innehåll från flera olika 
verksamheter till ett avloppsreningsverk eller till en vattenrecipient behöver det tydligt 
framgå vilken verksamhet som ansvarar för övervakningen. 
 
BAT 4 
BAT är att övervaka utsläpp till vatten i enlighet med vissa specifika standarder och 
med en viss övervakningsfrekvens. Det finns även mer beskrivet i kapitel 3.2.2 i CWW 
BREF. Jämför även BAT 3 som rör övervakning av de viktigaste processparametrar. 
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Av slutsatsen framgår vilka standarder och övervakningsfrekvenser som gäller för TOC, 
COD, TSS, Tot-N, Ninorg, Tot-P, metaller och toxicitet.  
 
Kraven på övervakning gäller för alla verksamheter som omfattas av CWW och gäller 
både för direkta och indirekta utsläpp till vattenrecipient. Övervakning ska ske för de 
parametrar som är relevanta för den aktuella verksamheten. 
 
Angivna övervakningsfrekvenser kan anpassas om dataserierna tydligt visar på en 
tillräcklig stabilitet. Som grundregel gäller att provtagningspunkten ska vara där 
utsläppet lämnar anläggningen. Av praktiska skäl kan provtagningspunkten dock vara 
belägen på andra ställen, t.ex. direkt efter en reningsanläggning. Om avloppsvatten i 
provtagningspunkten har blivit utspätt (t.ex. med dagvatten) ska utspädningseffekten 
räknas bort.  
 
När det gäller övervakning av toxicitet så får en lämplig kombination av angivna 
parametrar användas. Den lägsta övervakningsfrekvensen beslutas utifrån en 
riskbedömning som görs efter en inledande karakterisering.  
 
När det gäller parametrarna TOC och COD så föredras TOC-övervakning eftersom den 
analysmetoden inte bygger på kvicksilveranvändning. 
 
När det gäller parametrarna totalkväve och totalt oorganiskt kväve så räcker det med att 
en av parametrarna övervakas. Naturvårdsverket anser att valet bör grundas på den 
parameter som bäst återspeglar kväveutsläppen från den aktuella verksamheten.  
 
Om det sker utsläpp av avloppsvattenströmmar med innehåll från flera olika 
verksamheter till ett avloppsreningsverk eller till en vattenrecipient behöver det tydligt 
framgå vilken verksamhet som ansvarar för övervakningen av det samlade 
avloppsvattnet. 
 
BAT 5 
BAT är att regelbundet övervaka diffusa VOC-utsläpp till luft genom att använda en 
lämplig kombination av uppräknade tekniker eller när stora mängder VOC hanteras alla 
uppräknade tekniker. De tekniker som anges är sniffningsmetoder, optisk gasdetektering 
och beräkning av utsläpp.  
 
När stora volymer VOC hanteras är undersökning och kvantifiering av anläggningens 
utsläpp genom regelbundna mätningar med tekniker baserade på optisk absorption, som 
Dial (Differential Absorption Light Detection and Ranging – differentiell absorptions-
Lidar) eller SOF (Solar Occultation Flux – gasflödesmätning med solen som ljuskälla), 
ett användbart komplement till sniffningsmetoder och beräkningsmetoder. 
 
Närmare beskrivning av övervakningstekniker finns i kapitel 6.2 Diffusa VOC-utsläpp 
samt i kapitel 3.2.3.2, 3.5.4.4 och 3.5.4.5 i CWW BREF. 
 
Det finns inte närmare beskrivet vad som avses med stora volymer. Dial eller SOF 
används bl.a. vid större verksamheter som raffinaderier och petrokemisk industri, dvs 
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vid verksamheter med hög komplexitet, omfattande hantering och många potentiella 
utsläppspunkter. Naturvårdsverkets bedömning är att både den mängd som hanteras 
men även komplexiteten på anläggningen samt uppskattning av hur stora de diffusa 
utsläppen är bör ligga till grund för beslut om kompletterande mätningar ska 
genomföras. Om osäkerhet råder bör en kontrollmätning genomföras. 
 
BAT 6 
BAT är att regelbundet övervaka luktutsläpp från relevanta källor i enlighet med EN-
standarder.   
 
För verksamheter med luktproblem eller där luktproblem kan uppkomma kan 
övervakning ske genom dynamisk olfaktometri (EN 13725). Övervakningen kan 
kompletteras genom mätningar/uppskattningar av luktexponeringen eller bedömningar 
av luktpåverkan.  
 
Mer beskrivning av luktövervakning finns i kapitel 3.5.5.3 i CWW BREF. 
 
Utsläpp till vatten 
BAT 7 
BAT för att minska användningen av vatten och uppkomsten av avloppsvatten är att 
minska avloppsvattenströmmarnas volym och/eller föroreningsbelastning, öka 
återanvändningen av avloppsvatten inom produktionsprocessen och återvinna och 
återanvända råmaterial. 
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.3.1 i CWW BREF. 
 
BAT 8 
BAT för att förhindra förorening av oförorenat vatten och minska utsläppen till vatten är 
att separera oförorenade avloppsvattenströmmar från avloppsvattenströmmar som 
kräver rening.  
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.1.5.3.5.2 i CWW BREF. Jämför även vad som står om 
inventering av avloppsströmmar i BAT 2. 
 
BAT 9 
BAT för att förhindra okontrollerade utsläpp till vatten är att tillhandahålla en lämplig 
buffertlagringskapacitet för avloppsvatten som uppstår under icke-normala 
driftsförhållanden, baserat på en riskbedömning (med beaktande av exempelvis 
föroreningens beskaffenhet, effekterna på den fortsatta reningen och den mottagande 
miljön), och att vidta lämpliga fortsatta åtgärder (t.ex. kontroll, rening och 
återanvändning). 
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.3.2.2 i CWW BREF. 
 
BAT 10 
Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till vatten är att använda en samordnad 
strategi för hantering och rening av avloppsvatten som innefattar en lämplig 
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kombination av de tekniker som anges i slutsatsen, i prioritetsordning: 
processintegrerade tekniker, återvinning av föroreningar vid källan, förbehandling av 
avloppsvatten och slutbehandling av avloppsvatten. Den samordnade strategin ska vara 
baserad på inventeringen av avloppsströmmar enligt BAT 2.  
 
Slutsatsen gäller samtliga verksamheter som omfattas av CWW BATC och ska 
uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen när det bedöms om en verksamhet 
lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget 
krav att använda de tekniker som beskrivs i slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte 
heller fullständig. Andra tekniker kan användas om de ger åtminstone samma 
miljöprestanda/miljöskyddsnivå.  
 
Jämför vad som står om förbehandling av avloppsvatten i BAT 11 och slutbehandling 
av avloppsvatten i BAT 12. 
 
BAT 11 
BAT för att minska utsläppen till vatten är att förbehandla avloppsvatten som innehåller 
föroreningar som inte kan hanteras på ett fullgott sätt under slutbehandlingen av 
avloppsvattnet genom användning av lämpliga tekniker. 
 
Av beskrivningen framgår att: 
 
Förbehandling av avloppsvatten utförs som en del av en samordnad strategi för 
hantering och rening av avloppsvatten (se BAT 10) och krävs vanligtvis för att  
 
• skydda den slutliga avloppsreningsanläggningen (t.ex. skydd av en biologisk 

reningsanläggning mot reningsförsämrande eller giftiga föreningar), 
• avlägsna föreningar som inte kan renas i tillräckligt hög grad under 

slutbehandlingen (t.ex. giftiga föreningar, organiska föreningar som inte är 
biologiskt nedbrytbara eller endast är det i låg grad, organiska föreningar som 
förekommer i höga koncentrationer eller metaller vid biologisk rening),  

• avlägsna föreningar som i annat fall avskiljs till luften från uppsamlingssystemet 
eller under slutbehandlingen (t.ex. flyktiga halogenerade organiska föreningar eller 
bensen),  

• avlägsna föreningar som har andra negativa effekter (t.ex. korrosion av utrustning, 
oönskade reaktioner med andra ämnen eller förorening av avloppsslam).  

 
Normalt utförs förbehandling så nära källan som möjligt för att undvika utspädning, 
särskilt när det handlar om metaller. Ibland kan avloppsvattenströmmar med lämpliga 
egenskaper separeras och samlas upp för att genomgå en särskild gemensam 
förbehandling. 
 
BAT 12 
BAT för att minska utsläppen till vatten är att använda en lämplig kombination av 
tekniker för slutbehandling av avloppsvatten. Slutbehandling av avloppsvatten utförs 
som en del av en samordnad strategi för hantering och rening av avloppsvatten  
(se BAT 10). 
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De tekniker som kan vara lämpliga för slutbehandling av avloppsvatten är förberedande 
rening och primärt reningssteg, biologisk rening (sekundärt behandlingssteg), 
avlägsnande av kväve och fosfor samt slutligt avlägsnande av fasta ämnen. 
Närmare beskrivning av teknikerna finns i kapitel 6.1 Rening av avloppsvatten och i 
kapitel 3.3.2 CWW BREF. 
 
Angivna utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) i tabell 1-3 
gäller för direkta utsläpp till vattenrecipient från verksamheter som omfattas av 
 
• 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen  
• 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från 

verksamheter enligt första punkten och där den huvudsakliga 
föroreningsbelastningen härrör från verksamheter enligt första punkten 

 
BAT-AEL gäller även för gemensam rening av avloppsvatten från olika källor om den 
huvudsakliga föroreningsbelastningen härrör från verksamheter enligt första punkten 
ovan.  
 
Verksamheter enligt ovan som släpper avloppsvatten till vattenrecipient ansvarar för att 
föroreningsinnehållet klarar angivna BAT-AEL i tabell 1-3. Detta gäller även om 
avloppsvattnet innehåller strömmar som härrör från andra verksamheter (både 
verksamheter som omfattas av CWW och andra verksamheter). 
 
Angivna BAT-AEL i tabell 1-3 gäller för ”outspätt” vatten. Inkommande avloppsvatten 
till avloppsvattenreningen ska inte vara utspätt med ”rena” vatten. Om utgående vatten 
efter rening tillförs ”rena vatten” t.ex. dagvatten, kylvatten eller liknande innan 
mätpunkten ska utspädningseffekten räknas bort.   
 
Hur övervakning av BAT-AEL ska ske framgår av BAT 4. 
 
Tabell 1 (till BAT 12) 
Av tabell 1 framgår BAT-AEL för direkta utsläpp till vattenrecipient av totalt organiskt 
kol (TOC), kemisk syreförbrukning (COD) och totalt suspenderat material (TSS). BAT-
AEL för TOC gäller om utsläppen överstiger 3,3 ton per år. BAT-AEL för COD och 
TSS gäller om utsläppen överstiger 10 ton respektive 3,5 ton per år. 
 
Det finns ett flertal fotnoter kopplade till intervallen för BAT-AEL som anger dess 
tillämplighet och i vilka fall den nedre eller övre änden av intervallen bör användas. 
 
För TOC och COD är beräkningen av den genomsnittliga reningseffektiviteten (se 
fotnot 4 och 5) baserad på föroreningsbelastningar, dvs. föroreningsmängd, och 
innefattar både förbehandling (BAT 10 c) och slutbehandling (BAT 10 d). 
 
För fotnot 4 räcker det med att villkor A är uppfyllt om inte biologisk rening används. 
För fotnot 5 räcker det med att villkor A och C är uppfyllda om inte biologisk rening 
används. 
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När det gäller kommentarerna i fotnot 5, 6 och 8 att den övre änden av intervallen för 
eventuellt inte gäller så får en bedömning göras i det specifika fallet. 
 
Tabell 2 (till BAT 12) 
Av tabell 2 framgår BAT-AEL för direkta utsläpp till vattenrecipient av totalkväve 
(Tot-N), totalt oorganiskt kväve (Ninorg) och totalfosfor (Tot-P). BAT-AEL för Tot-N 
gäller om utsläppen överstiger 2,5 ton per år. BAT-AEL för Ninorg och Tot-P gäller om 
utsläppen överstiger 2,0 ton respektive 300 kg per år. 
 
Det finns ett flertal fotnoter kopplade till intervallen för BAT-AEL som anger dess 
tillämplighet och i vilka fall den nedre eller övre änden av intervallen bör användas. 
 
För Tot-N och Ninorg är beräkningen av den genomsnittliga reningseffektiviteten (se 
fotnot 3) baserad på föroreningsbelastningar och innefattar både förbehandling (BAT 10 
c) och slutbehandling (BAT 10 d). 
 
När det gäller Tot-N och Ninorg så räcker det med att en av parametrarna övervakas om 
tröskelvärdena för båda parametrarna enligt ovan överskrids. Naturvårdsverket anser att 
valet bör grundas på den parameter som bäst återspeglar kväveutsläppen från den 
aktuella verksamheten.  
 
Enligt fotnot 2 gäller inte BAT-AEL för Tot-N och Ninorg för anläggningar utan 
biologisk avloppsvattenrening. Naturvårdsverket anser att det inte ska tolkas som att 
lägre krav gäller för verksamheter som inte har eller kopplar ur den biologiska 
avloppsvattenreningen.  
 
Tabell 3 (till BAT 12) 
Av tabell 3 framgår BAT-AEL för direkta utsläpp till vattenrecipient av adsorberbara 
organiskt bundna halogener (AOX), krom (Cr), koppar (Cu), Nickel (Ni) och zink (Zn). 
BAT-AEL för AOX, Zn och Cr gäller om utsläppen överstiger 100 kg, 30 kg respektive 
2,5 kg per år.  BAT-AEL för Cu och Ni gäller om utsläppen överstiger 5,0 kg per år. 
 
Det finns ett flertal fotnoter kopplade till intervallen för BAT-AEL som anger dess 
tillämplighet och i vilka fall den nedre änden av intervallen bör användas. 
 
När det gäller kommentarerna i fotnot 2 och 4-8 att BAT-AEL eventuellt inte gäller så 
får en bedömning göras i det specifika fallet. 
 
Avfall 
BAT 13 
BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska mängden av avfall 
som skickas för bortskaffande är att, som en del av miljöledningssystemet (se BAT 1), 
upprätta och genomföra en avfallshanteringsplan som, i prioritetsordning, ser till att 
avfall förebyggs, förbereds för återanvändning, återvinns eller på annat sätt tas om hand.  
 
Slutsatsen ger uttryck för den s.k. avfallshierarkin. Slutsatsen gäller samtliga 
verksamheter som omfattas av CWW BATC och ska uppfyllas på så sätt att hänsyn ska 
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tas till slutsatsen när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § 
MB, dvs. en rimlighetsavvägning ska göras.  
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.4.1 i CWW BREF. 
 
BAT 14 
BAT för att minska volymen avloppsslam som kräver vidare behandling eller 
bortskaffande, och för att minska dess potentiella miljöpåverkan, är att använda en eller 
en kombination av de tekniker som anges i slutsatsen.  
 
De tekniker som beskrivs är kemisk eller termisk behandling, förtjockning/avvattning, 
stabilisering och torkning. Även teknikernas tillämplighet anges. Det anges även om 
teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det. Slutsatsen ska, när den är aktuell, 
uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen när det bedöms om en verksamhet 
lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget 
krav att använda de tekniker som beskrivs i slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte 
heller fullständig. Andra tekniker kan användas om de ger åtminstone samma 
miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.4.2 i CWW BREF. 
 
Utsläpp till luft 
BAT 15 
BAT för att möjliggöra återvinning av föreningar och minskade utsläpp till luft är att 
innesluta utsläppskällorna och rena utsläppen, när så är möjligt. 
 
Tillämpligheten kan begränsas av skäl kopplade till driftstekniska krav (tillgång till 
utrustning), säkerhet (undvikande av koncentrationer nära den nedre explosionsgränsen) 
och hälsa (när operatören behöver utföra arbete inne i det inneslutna utrymmet). 
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.1 och 3.5.2 i CWW BREF. 
 
BAT 16 
BAT för att minska utsläppen till luft är att använda en samordnad strategi för hantering 
och rening av avgaser som innefattar processintegrerad teknik och tekniker för 
avgasrening. 
 
Den samordnade strategin för hantering och rening av avgaser ska vara baserad på 
inventeringen av avgasströmmar (se BAT 2), med prioritering av processintegrerade 
tekniker. 
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.1 och 3.5.2 i CWW BREF. 
 
BAT 17 
BAT för att förhindra utsläpp till luft från fackling är att endast använda fackling av 
säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmässiga driftsförhållanden (t.ex. vid start eller 
avstängning), med användning av en eller båda av de angivna teknikerna. 
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De tekniker som anges är korrekt konstruktion av delanläggningen (innefattande 
gasåtervinningssystem med tillräcklig kapacitet och användning av säkerhetsventiler 
med hög tillförlitlighet) och drift av delanläggningen (innefattande balansering av 
bränngassystemet och användning av avancerad processtyrning).  Det anges även 
teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det.  
 
Slutsatsen ska, när den är aktuell, uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen 
när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en 
rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget krav att använda de tekniker som beskrivs i 
slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte heller fullständig. Andra tekniker kan 
användas om de ger åtminstone samma miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 
 
Syftet med slutsatsen är att minimera utsläpp och störningar till följd av fackling som 
inte genomförs av säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmässiga driftsförhållanden. Den ger 
även en tydlig fingervisning om att fackling inte är att ses som en reningsteknik vid 
normal drift.  
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.1.6 i CWW BREF. 
 
BAT 18 
BAT för att minska utsläppen till luft från fackling när fackling inte går att undvika är 
att använda en eller båda av de angivna teknikerna. 
 
De tekniker som anges är korrekt konstruktion av facklingsenheter (innefattande 
åtgärder i syfte att få en rökfri och tillförlitlig drift och en effektiv förbränning av 
överskottsgaser) och övervakning/registrering (innefattande kontinuerlig övervakning 
av gas som skickas till fackling och registrering av facklingshändelser i syfte att 
kvantifiera och eventuellt förebygga framtida facklingar)   
 
Slutsatsen ska, när den är aktuell, uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen 
när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en 
rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget krav att använda de tekniker som beskrivs i 
slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte heller fullständig. Andra tekniker kan 
användas om de ger åtminstone samma miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 
 
Syftet med slutsatsen är att minimera miljöpåverkan från sådan fackling som inte går att 
undvika (jämför även BAT 17).  
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.1.6 i CWW BREF. 
 
BAT 19 
BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska de diffusa VOC- 
utsläppen till luft är att använda en kombination av angivna tekniker. 
 
De tekniker som anges är kopplade till delanläggningens/utrustningens utformning, 
konstruktion, montering, driftsättning och drift. För viss teknik såsom val av utrustning 
med hög tillförlitlighet, användning av avsedd packningsbelastning för 



NATURVÅRDSVERKET VÄGLEDNING CWW BATC 
REMISSVERSION 

2019-06-27 

 

19 

flänsanslutningar samt användning av riskbaserat program för läckagedetektering och 
reparation (LDAR) hänvisas till kapitel 6.2 Diffusa VOC-utsläpp samt kapitel 3.5.4 i 
CWW BREF. Det anges även om teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det. 
 
Hur övervakningen ska genomföras framgår av BAT 5 (se ovan). 
 
BAT 20 
Slutsatsen gäller endast i de fall där luktproblem kan förväntas eller har rapporterats. I 
de fallen gäller att BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska 
luktutsläpp är att, som en del av miljöledningssystemet (se BAT 1), upprätta, genomföra 
och regelbundet se över en lukthanteringsplan som omfattar: 
 
i) Ett protokoll som innehåller lämpliga åtgärder och tidsfrister.  
ii) Ett protokoll för genomförande av luktövervakning.  
iii) Ett protokoll för åtgärder vid identifierade luktincidenter.  
iv) Ett program för förebyggande och reduktion av lukt som är utformat för att 
identifiera källan eller källorna, mäta/uppskatta luktexponeringen, fastställa bidraget 
från olika källor och genomföra åtgärder för förebyggande och/eller reduktion.  
 
Hur övervakning ska genomföras framgår av BAT 6.  
 
Mer beskrivning finns i kapitel 3.5.5.2 och 3.5.5.3 i CWW BREF. 
 
BAT 21  
BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska luktutsläppen från 
uppsamling och behandling av avloppsvatten och behandling av avloppsslam är att 
använda en eller en kombination av de angivna teknikerna. 
 
De tekniker som anges är minimering av uppehållstider, användning av kemikalier för 
att förhindra eller minska bildandet av illaluktande föreningar, optimering av aerob 
behandling, inneslutning och end-of-pipe-behandling (biologisk rening och termisk 
oxidering). Det anges även om teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det.  
 
Slutsatsen ska, när den är aktuell, uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen 
när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en 
rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget krav att använda de tekniker som beskrivs i 
slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte heller fullständig. Andra tekniker kan 
användas om de ger åtminstone samma miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 
 
Mer beskrivning finns i 3.5.5.4 i CWW BREF. 
 
BAT 22 
Slutsatsen gäller endast i de fall där bullerproblem kan förväntas eller har rapporterats. 
BAT för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska bullerproblem, 
som en del av miljöledningssystemet (se BAT 1), upprätta och genomföra en 
bullerhanteringsplan som omfattar samtliga av följande delar: 
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i) Ett protokoll som innehåller lämpliga åtgärder och tidsfrister.  
ii) Ett protokoll för genomförande av bullerövervakning.  
iii) Ett protokoll för åtgärder vid identifierade bullerincidenter.  
iv) Ett program för förebyggande och reduktion av buller som är utformat för att 
identifiera källan eller källorna, mäta/uppskatta bullerexponeringen, fastställa bidraget 
från olika källor och genomföra åtgärder för förebyggande och/eller reduktion. 
 
BAT 23 
Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, 
minska bullerutsläppen är att använda en eller en kombination av de angivna teknikerna. 
 
De tekniker som anges är lämplig placering av utrustning och byggnader, driftsåtgärder 
(bättre inspektion/underhåll av utrustning, stängning av dörrar/fönster, drift genomförs 
av erfaren personal, bullrande verksamhet undviks om möjligt nattetid och 
bullerkontroll genomförs i samband med underhåll), val av utrustning med låg 
bullernivå (kompressorer, pumpar och facklor) och bullerdämpning/bullerskydd mm. 
Det anges även om teknikerna är tillämpliga och i vilka fall de inte är det.  
 
Slutsatsen ska, när den är aktuell, uppfyllas på så sätt att hänsyn ska tas till slutsatsen 
när det bedöms om en verksamhet lever upp till kravet i 2 kap. 3 § MB, dvs. en 
rimlighetsavvägning ska göras. Det är inget krav att använda de tekniker som beskrivs i 
slutsatsen. Beskrivningen av tekniker är inte heller fullständig. Andra tekniker kan 
användas om de ger åtminstone samma miljöprestanda/miljöskyddsnivå. 
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Normal och onormal drift 
För vägledning om de allmänna principerna för tillämpning av ”normal drift” och 

”onormal drift (OTNOC)” hänvisas till Naturvårdsverkets generella vägledning om 

IED, rapport 6702, ”Vägledning om industriutsläppsbestämmelser”. Frågan om normal 
och onormal drift behandlas i vägledningens kapitel 8.3.8, s 35-36.  
 
Vägledning om hur ”onormal drift” ska redovisas i miljörapporten finns i Naturvårds-
verkets vägledning om föreskrifter om miljörapport”. Av denna framgår att ”för de fall 

att mätvärden under perioder med onormal drift räknas bort, krävs även en redovisning 
av dessa tidsperioder och orsaken till de onormala driftförhållandena” (s 14).  
 
I artikel 14.1 f i IED ges följande exempel på onormal drift.  
• Igångsättande och urdrifttagning  
• Läckor  
• Störningar i driften  
• Tillfälliga avbrott  
• Nedläggning av verksamheten  
 
Mer specifikt för CWW nämns tekniska fel, läckande utrustning, oavsiktlig 
kontaminering av kylvatten eller andra störningar i produktion/lagring som kan leda till 
ökade utsläpp till vattenrecipient via avloppsreningsverket eller negativ påverkan på 
avloppsreningsverkets funktion. För att minimera risken för detta bör lämplig 
buffertlagringskapacitet finnas (jfr 3.3.2.2 i CWW BREF och BAT 9). 
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Beskrivning av tekniker  
I kapitel 6.1 beskrivs närmare tekniker för rening av avloppsvatten. De tekniker som 
beskrivs är: 
 
• Aktiv slamprocess 
• Nitrifikation/denitrifikation 
• Kemisk utfällning 
• Koagulering och flockning 
• Utjämning 
• Filtrering 
• Flotation 
• Membranreaktor 
• Neutralisering 
• Sedimentering 
 
Mer beskrivning av tekniker för rening av avloppsvatten finns även i kapitel 3.3.2 och 
3.3.3 i CWW BREF. 

 
I kapitel 6.2 beskrivs närmare tekniker för diffusa VOC-utsläpp. De tekniker som 
beskrivs är: 
 
• Utrustning med hög tillförlitlighet 
• Program för läckagedetektering och reparation  
• Termisk oxidering 
• Användning av avsedd packningsbelastning för flänsanslutningar 
• Övervakning av diffusa VOC-utsläpp 
 
Mer beskrivning av tekniker för att förhindra/begränsa diffusa utsläpp av VOC finns 
även i kapitel 3.5.4 i CWW BREF. 
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Beskrivning av kommande tekniker 
I kapitel 5 i CWW BREF finns beskrivning av kommande tekniker. När det gäller 
rening av avloppsvatten beskrivs följande tekniker i kapitel 5.1: 
 
• Avlägsnande av sulfat och andra föroreningar med ultraljudsreaktorer 
• Fotokatalytisk oxidation med titandioxid 
• Kombinerad elektrokemisk oxidation 
• Superkritisk vattenoxidation 
• Membrandestillation 
• Naturligt förbättrade mikroorganismer för att behandla svårbehandlad TOC/COD 

 
När det gäller rening av avgaser beskrivs följande tekniker i kapitel 5.2: 
 
• Fotokatalytisk oxidation med titandioxid för att behandla VOC 
• Avlägsnande av flera föroreningar med keramiska filter och katalytisk reduktion 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Samråd: Riktlinjer för trädvårdsarbete 
Yttrande till Tekniska nämnden, TEN 2019-00377 
 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete, som skickats på samråd 
till Miljö- och konsumentnämnden. Miljöförvaltningen har sedan tidigare ställt sig 
positiv till att riktlinjer tas fram. Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget till Riktlinjer för 
trädvårdsarbete men önskar vissa förtydligande. Till exempel bör det gemensamma 
ansvaret för träd och trädmiljöer framgå tydligare, samt att kontakt ska tas både med 
Parkavdelningen och Miljöförvaltningen om åtgärder planeras som påverkar större 
träd eller trädmiljöer.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka Riktlinjer för trädvårdsarbete med vissa 
önskningar om förtydliganden.  
 

Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ansvara för att 
styrdokument om träd tas fram. Tekniska nämnden har därför tagit fram Riktlinjer för 
trädvårdsarbete, som sändes ut på samråd i december 2017. De synpunkter som 
inkom under samrådet har beaktats. Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte 
fått tillfälle att yttra sig har Tekniska nämnden skickat ut det omarbetade förslaget på 
samråd 2 till samtliga berörda nämnder och styrelser.  
 
Miljöförvaltningen har i första yttrandet ställt sig positiv till att riktlinjer för 
trädvårdsarbete i Borås Stad tas fram och att arbetet med en trädvårdsplan påbörjas. 
För att få ett samlat dokument bör riktlinjerna ta hänsyn både till parkskötsel och 
naturvård.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen konstaterar att dokumentet är väldigt allmänt hållet och 
genomsyras av ”bör”, vilket redan är underförstått eftersom det är riktlinjer och inte 
regler. Under ”Exempel trädmiljöer är” saknas miljöer längst Viskan, till exempel 
Bård av lövträd längs Viskan genom stadsdelen Göta och mellan Armbåga och 
Knalleland.  Det gemensamma ansvaret bör framgå tydligare. Det är inte bara när 
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Park- och skogsavdelningen eller Miljöförvaltningen upptäcker något som man ska ta 
hänsyn till träden. Ett nytt stycke om kompensationsåtgärder har lagts till, vilket är 
bra. Det kan dock förtydligas att om man planerar för något som påverkar större träd 
eller trädmiljöer ska kontakt tas med både Parkavdelningen och Miljöförvaltningen.  
 
Under stycket Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord anges 
tillräckligt utrymme är droppzon+2 meter. I en urban miljö kan inte detta tillämpas 
om man vill värna om träden. För många träd är marken runt dem hårt exploaterad 
och om de då har grönyta bara åt ett håll bör skyddszonen åt det hållet vara längre. 
Man behöver studera varje träd och dess förutsättningar att må bra på varje plats för 
att se vilken metod som bäst skyddar träden. 
 
Miljöförvaltningen anser att det redan idag finns kunskap i kommunen för att kunna 
uppfylla dessa riktlinjer. Om målet med dem verkligen ska nås är det viktigt att alla 
förvaltningar känner till dem och känner sig berörda. Det bör till dessa riktlinjer tas 
fram rutiner och i vissa frågor kanske det till och med behöver finns ett 
regeldokument som styr så att skyddet för träden och dess miljöer verkligen uppfylls.  
 
Ett stort problem är när olika politiska visioner ställs mot varandra, ofta exploatering 
av vägar och områden mot bevarande av träd och trädmiljöer. Det är då viktigt att 
ansvarig för projektet kan visa upp vilken utredning och avvägning som föreligger att 
stora träd eller viktiga trädmiljöer tas ned. Om olika förvaltningar är oense om att 
träden verkligen behöver tas ned ska de olika förslagen presenteras för politiken som 
tar beslut i frågan. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 
 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 
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Samråd 2: Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Samrådsinstanser 
1. Kommunstyrelsen 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

4. Lokalförsörjningsnämnden 

5. Miljö- och konsumentnämnden 

6. Samhällsbyggnadsnämnden 

7. Servicenämnden 

8. Borås Energi och Miljö AB 

9. Borås Elnät AB 

10. Borås Kommuns Parkerings AB 

11. Borås Djurpark AB 

12. AB Bostäder i Borås 

13. Fristadbostäder AB 

14. AB Toarpshus 

15. AB Sandhultsbostäder 

16. Viskaforshem AB 

17. Industribyggnader i Borås AB 

 

Yttrandena ska ha kommit in till Tekniska nämnden senast den 2019-09-15. 
Yttrandena skickas i elektronisk form till TEK.diarium@boras.se 
Ange diarienummer TEN 2019-00377 och samrådsinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av yttranden som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Tekniska nämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
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yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Anton Spets 
Handläggare 
033 357422
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Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att skicka omarbetat förslag på Borås Stads 

Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd 2 till berörda nämnder och styrelser 

enligt bifogat missiv.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 

fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 

tas fram i enlighet med motionens intentioner.  

Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut 

dessa på samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter 

som inkom under samrådet har beaktats. 

Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig skickar 

Tekniska nämnden det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda 

nämnder och styrelser.             

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 
1. Berörda nämnder och styrelser i Borås Stad 

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: XX 2019
Revideras av: Tekniska nämnden
Gäller för: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbygg-
nadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB Bostäder i 
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem 
AB, Industribyggnader i Borås AB
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav



Borås Stad  |  Riktlinjer för trädvårdsarbete        3

Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i 
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer 
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska 
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje 
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet 
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.

Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska 
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering 
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning, 
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.

Exempel trädmiljöer är:
• Almarna vid Hemgården, Allégatan

• Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen

• Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby

• Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta

• Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo

• Askallén genom orten Bredared

• Stora torgets trädarkader med glanslind

• Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken

• Skogstallarna i serviceorten Fristad

• Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
• Lönnen vid Anna Lindhs park

• Eken vid Alingsåsvägen

• Almen i Sinnenas park

• Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering  
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig 
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under 
mark. 

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller 
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med 
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt 
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.
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Vikten av att träds vitalitet säkerställs och vid behov  
förbättras
Borås Stads trädvårdsarbete bör ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar 
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och egendom. 
Gröna ytor där träd kan erbjudas goda livsrum ska i största möjliga mån bibehållas samt 
där det ges möjlighet även utökas.

Kompensationsåtgärder
Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd bör uppvägas med kompensationsåtgärder. 
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, återplantering, 
restaurering av skadade miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar 
skydd.

Verka för ökad kunskap om träd
Borås Stad bör verka för ökad kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva 
inverkan på stadsmiljön i form av ekosystemtjänster. En ökad förståelse för träd och dess 
värde innebär i förlängningen att färre träd skadas och fälls i samband med exploatering, 
byggnation samt vid större evenemang. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Boden 1:2 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

anläggning av damm på fastigheten Boden 1:2.  ansöker om ett 
bidrag på 40 220 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar 
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor, resterande 
belopp, 30 220 kronor, finansieras av Miljöförvaltningens LONA-projekt om större 
vattensalamander. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10 000 kronor 
för anläggning av damm på fastigheten Boden 1:2.  
 
Beslutet är förenat med följande villkor 

• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen ska 
erhållas innan arbetet påbörjas. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. 
Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. 
Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 

Ärendet 
Dammen är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella fastigheten ligger i 
huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. I denna del av 
huvudstråket är avståndet långt mellan lämpliga dammar. Dammen kommer att 
utformas för att gynna biologisk mångfald, bland annat genom flacka kanter, 
oregelbunden form och vara fisk- och kräftfri. I närområdet återfinns stenmurar som 
utgör bra övervintringsmiljöer för arten. LONA-projektet kommer delfinansiera 
anläggandet med 30 220 kronor. Resterande belopp, 10 000 kronor söks ur 
naturvårdsfonden. 
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Marken utgörs idag av sank, svårbrukad jordbruksmark. Dammen kommer bli ca 800 
m2. För att skapa bättre cirkulation i dammen kommer ett dike att ledas om. För att 
möjliggöra hävd av jordbruksmarkerna runtomkring kommer delar av dikena 
kulverteras. En gammal kulvert på ca 70 meter kommer att tas bort och istället 
ersättas med ett öppet dike. Se beskrivning i bilaga 2. Med anläggningen av damm 
finns förhoppningar att markerna runt omkring blir torrare så att får kan börja beta 
markerna igen. Dammen anläggs genom schaktning och dämning. Tillrinning och 
utlopp sker via diken. Arbetet kommer att utföras av AGAB Aplareds Gräv AB. 
Total kostnad är beräknad till 40 220 kr exkl. moms. 
 
Anmälan om vattenverksamhet/anläggning av småvatten är godkänd av Länsstyrelsen 
och dispens från biotopskyddet beviljat för att lägg igen samt kulvertera dikena. 
  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor för anläggning av damm.   
 

 

Agneta Sander Anna Karlsson  
Miljöchef Kommunbiolog 
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Beslut skickas till 
 



Boden 1:2
2019-2582
 

Bilaga 1. Översiktskarta

1500m10005000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:50000



Boden 1:2, Borås kommun

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Polygon

AD242
Linje  

AD242
Polygonlinje

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Polygonlinje

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
3. Utbyte av gammal kulvert för dammvall och överfart för jordbruksmaskiner, ca 12 meter

AD242
Bildtext
Befintligt dike grävs ur till ursprungligt djup. Mindre tillrinning till dammen kommer ske härifrån. 

AD242
Bildtext
1. Befintligt dike läggs igen, ca 30 meter, och leds om för att få bättre cirkulation i dammen

AD242
Bildtext
1. Huvudsakligt inflöde till dammen, ny dragning av diket

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
2. Kulvertering ca 6 meter, för överfart av jordbruksmaskiner och betesdjur. ca 2 meters skyddsavstånd till stenmuren kommer hållas

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
En stenmur gå hela vägen utmed skogsbrynet

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Gammal kulvert tas bort och ersätts med öppet dike, ca 70 m

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Utbyte av gammal kulvert för att möjliggöra hävd mellan dike och väg, ca 6 meter 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning juli 2019 

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

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för juli 2019 med 
helårsprognos.  
 

Agneta Sander Annelie Johansson  
Miljöchef Förvaltningsekonom  

 
Bilaga 
Månadsuppföljning juli 2019 
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Ekonomisk redovisning 
  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 512 1 040 607 613 -6 0 

Förvaltningsledning 1 180 1 862 1 085 1 042 43 -850 

Verksamhetsstöd 2 843 6 625 3 865 3 106 759 1 200 

Livsmedelskontroll 75 637 372 -43 415 500 

Miljötillsyn 3 247 3 571 2 083 3 368 -1 285 -1 500 

Miljökstrategiska inkl. energi- och 
konsumentrådgivning 4 036 8 492 4 954 4 235 719 150 

Budget- och skuldrådgivning 1 928 3 388 1 977 1 878 99 0 

Buffert 0 260 151 0 151 0 

Klimatkompensationsfond 0  0 -89 89 -460 

Verksamhetens nettokostnader 13 821 25 875 15 094 14 110 984 -960 

Kommunbidrag 13 300 25 875 15 094 15 094   

Resultat jfr med kommunbidrag -521 0 0 984  -960 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat    460  460 

Godkända "öronmärkta" projekt 301   305  1 250 

Resultat jfr med tillgängliga medel -220   1 749  750 

 
Nämnden har fått godkänt att använda 460 tkr av ackumulerade resultatet för åtgärder inom ramen för 
klimatkompensationsfonden. Av dessa medel har hela summan använts. Utöver detta har närmare 550 tkr debiterats i år 
som påverkar resultatet positivt. Dessa medel tillhör inte miljönämnden utan behöver flyttas över till 2020 om de inte 
utbetalas under 2019. 
Vidare har nämnden lov att nyttja 1 250 tkr inom ramen för byggbonus (öronmärkta pengar). Av dessa har 305 tkr hittills 
använts. I prognosen beräknas hela hela utrymmet att tas i anspråk. 

 

Verksamhetsmått 
Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jun 2019 Utfall Jul 2019 

Antal ärenden 2 247  2 410 2 594 

Antal händelser (Ecos) 9 828  10 788 11 635 

Antal delegationsbeslut. 488  732 788 

 

Livsmedelskontroll 
Verksamhetsmått Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jun 2019 Utfall Jul 2019 

Antal livsmedelsverksamheter 790 790 790 790 

Antal inspektioner 370 800 390 464 

Antal revisioner 50 100 27 28 

Antal delegationsbeslut 168 200 191 212 

Klagomål 39 60 51 55 

Registrering 50 100 57 61 
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Miljötillsyn 
Verksamhetsmått Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jun 2019 Utfall Jul 2019 

Antal delegationsbeslut 298 700 516 546 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 210 200 108 111 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 82 200 64 82 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 131 200 144 144 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 093 5 000 3 514 3 757 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 1 334 2 500 1 416 1 536 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 331 2 000 1 494 1 576 

 

Miljöstrategiska 
Verksamhetsmått Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jun 2019 Utfall Jul 2019 

Konsumentkontakter 1 851    

Informationsaktiviteter. 69    

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig  1 200 454 454 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 3 3 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt  5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering  4 900 989 999 

Strandskyddsärenden  40 42 48 

Deltagare i miljöutbildning  500 365 365 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 62 135 98 101 

Evenemang  5 7 7 

Flertalet av måtten är nya för 2019 och har därför inget utfall 2018. Måtten konsumentkontakter och informationsaktiviteter har utgått. 
Konsumentrådgivningen ligger efter med att registrera äreden pga sjukskrivning och vakant tjänst.Det kommer åtgärdas under augusti månad. 

 

Budget- och skuldrådgivning 
Verksamhetsmått Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jun 2019 Utfall Jul 2019 

Klientkontakter 1 868    

Rådgivningsärenden 326 500 290 316 

Föreläsningar och informationstillfällen 41 50 17 17 

Måttet klientkontakter har utgått. 

 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
Resultat 
Till och med juli månad redovisar nämnden ett positivt resultat på 984 tkr jämfört med periodens budget. Såväl kostnader 
som intäkter är låga jämfört med budget. Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och sjukfrånvaro. Flera 
avdelningar har eller har haft vakanta tjänster samt korttidsfrånvaro vilket gör att personalkostnaderna är lägre än förväntat. 
Det är svårt att rekrytera vikarier till verksamheterna vilket påverkar möjligheterna till att komma ifatt både vad gäller 
verksamheten och ekonomin. 
 
Prognos 
Bedömningen, som är något osäker, pekar på ett positivt resultat på 750 tkr vilket är samma som föregående prognos. I 
dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. Fattas inte något sådant beslut under året så kommer bufferten att 
öka på det positiva resultatet ytterligare. 
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I och med inrättandet av en stab under förvaltningschefen så har personal flyttats från verksamhetsstöd och miljöstrategiska. 
Budgeten ändras i samband med årsskiftet vilket gör att prognoserna avviker kraftigt från budgeten för såväl 
verksamhetsstöd som förvaltningsledningen. Tillsammans lämnar de ett överskott (350 tkr) inom personalkostnader då HR 
och förvaltningscontroller inte är på plats förrän efter sommaren samt att juristtjänsten varit vakant. 
 
Livsmedelsavdelningen inklusive tillståndsenheten lämnar ett överskott (500 tkr) som är förknippat med den nya 
lagstiftningen om tobakstillstånd. Det är svårt att bedöma hur många verksamhetsutövare som kommer att söka tillstånd så 
prognosen är förknippad med stor osäkerhet. Prognosen har tagit höjd för de kostnader som det innebär att förstärka på 
personalsidan för att hantera den ökade arbetsbelastningen som tillståndshanteringen kommer medföra. 
 
Miljötillsyn kommer att ha svårt att klara budgeterade intäktsnivåer. Intäktsbudgeten höjdes för 2019 samtidigt som 
avdelningen fick mer personella resurser för att fokusera på att öka tillsynen. Avdelningen har inte mäktat med att rekrytera 
personal och således är det svårt att klara målet att öka intäkterna i den omfattningen som var tänkt. Överskottet på 
personalsidan mildrar underskottet på intäktssidan något. Arbete pågår med att se över avdelningens struktur och årets 
planering av tillsyn. Avdelningen disponerar 550 tkr i byggbonus. Sammantaget bedöms avdelningen göra ett underskott på 
1 500 tkr exklusive byggbonusen. 
 
Miljöstrategiska avdelningen beräknas också lämna ett överskott  inom personalkostnader på grund av vakanta tjänster och 
sjukfrånvaro. Till del kommer dessa medel att användas för att tillfälligt förstärka avdelningen. Avdelningen beräknas ha 
kostnader som täcks av byggbonusmedel motsvarande 700 tkr. Sammantaget bedöms avdelningen göra ett överskott på 
150 tkr exklusive byggbonusen. I avdelningen redovisas än så länge konsumentrådgivningen trots att denna sedan någon 
månad tillhör budget- och skuldrådgivningen. 
Budget- och skuldrådgivningen bedöms hålla sin budget. 
Av klimatkompensationsfonden har 460 tkr delats ut till Stadsledningskansliet för genomförandet av digitala möten. Årets 
fakturering uppgår till 550 tkr och avser förvaltningar och bolag som inte kompenserat för sina klimatavgifter. Om dessa 
medel inte används till åtgärder under 2019 kommer dessa medel att kunna användas kommande år. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till budget 2020 – Miljö- och konsumentnämnden 

Sammanfattning 
 
Miljö- och konsumentnämnden har i flera år haft en ansträngd ekonomi och haft en 
hög personalomsättning. Konsekvensen har blivit att nämnden inte klarat av att 
genomföra all verksamhet den är ålagd. Detta har lyfts flera år i rad inom ramen för 
stadens budgetprocess.  
 
Nämndens budgetförslag innehåller ett äskande på 3 140 tkr för att klara av tilldelat 
grunduppdrag och för att kunna följa de lagar, förordningar och riktlinjer som 
verksamheterna lyder under.  
 
Miljö- och konsumentnämnden har flera utmaningar inom sina verksamheter 
kommande år. Nämnden har en viktig roll i stadens arbete med hållbarhet och bidrar 
genom sin tillsyn, kontroll, miljöövervakning, miljöstrategiskt arbete och 
rådgivningsverksamheter. Dessa ansvarsområden behöver prioriteras och utvecklas. 
Inom myndighetsverksamhet enligt Miljöbalken behöver åtgärder vidtas för att 
säkerställa resurser och uppföljning av verksamheten. Ett viktigt arbete är att arbeta 
för att bibehålla och utveckla medarbetarna, sänka personalomsättningen och öka 
attraktiviteten som arbetsgivare.   
 
Vidare förutsätter Borås Stads tillväxt ökat företagande och samverkan mellan 
näringsliv och kommun. Miljö- och konsumentnämnden ger därför ett särskilt 
uppdrag med indikatorer till förvaltningen att arbeta för att öka nöjdheten hos 
företagarna.  
 

Förslag till beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till 
budget 2020  inklusive äskande om ytterligare  3 140 tkr och överlämnar detta till 
Kommunstyrelsen.  
 
Miljö- och konsumentnämnden ger miljöförvaltningen ett uppdrag ”Företagande 
växer genom samverkan” med tillhörande indikatorer för mätning av NKI.  
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Ärendet 
 
Nämndernas budgetförslag för 2020 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 23 
augusti. Budgetförslagen ska vara utformade enligt anvisningar och mallar i 
rapporteringssystemet STRATSYS.  
 
Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsens preliminärt tilldelats en 
budgetram på 26 400 tkr för 2020. Ramen utgår från 2019 års tilldelade 
kommunbidrag på 25 875 tkr med tillägg för en generell prisuppräkning på 650 tkr 
(löner 2,7 % och övriga kostnader 1,8 %) samt ett effektiviseringskrav på 130 tkr. Det 
är obligatoriskt att avsätta 1 % till oförutsedda kostnader.  
 
Nämndens samtliga taxor för 2020, förutom alkoholtaxan, kommer att räknas upp 
med index. En ny alkoholtaxa för 2020 kommer att tas fram under hösten 2019 som 
nämnden och sedermera fullmäktige behöver ta beslut om, då den nuvarande bara 
gäller för 2019.  
 
Nämndens budgetförslag summerar sig till 29 540 tkr och innehåller ett äskande om 
3 140 tkr. Nämndens buffert uppgår till 265 tkr. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en 
viktig utgångspunkt och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Klimatstrategiskt 
arbete för att minska klimatpåverkan, klimatanpassning av hela samhället samt 
biologisk mångfald inklusive arbete med invasiva arter är högaktuella och nödvändiga 
delar av Borås arbete för hållbar utveckling och som måste intensifieras. Miljö- och 
konsumentnämnden har en viktig roll i det arbetet och bidrar genom sin tillsyn, 
kontroll, miljöövervakning, miljöstrategiskt arbete och rådgivningsverksamheter. 
Dessa ansvarsområden behöver prioriteras och utvecklas i syfte att säkerställa 
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika 
och rättvisa regler för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. 
 
Länsstyrelsen genomförde i mars 2019 en uppföljning av Borås Stads 
myndighetsverksamhet enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen uppmärksammade både 
positiva förhållanden, brister och risker samt lämnade rekommendationer. Åtgärder 
behöver vidtas för att resurserna för tillsyn ska motsvara behovet, kopplingen mellan 
övergripande mål och tillsynens prioriteringar behöver tydliggöras samt att 
uppföljning och utvärdering behöver vidareutvecklas. 
 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande och samverkan mellan näringsliv och 
kommun. Staden följder detta bland annat genom Nöjd Kund Index (NKI) där  
Miljöförvaltningens verksamheter bidrar med en stor andel av stadens data. Miljö- 
och konsumentnämnden ger därför ett särskilt uppdrag till förvaltningen att arbeta 
för att öka nöjdheten hos företagarna och därmed värdet på NKI. 
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare, för att förebygga sjukfrånvaro och sänka 
personalomsättningen arbetar nämnden med ledarskap, medarbetarskap och 
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grupputveckling, utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och med resultaten 
från medarbetarenkäten. 
 
Nämnden har de senaste åren både haft en ansträngd ekonomi och en hög 
personalomsättning, vilket gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av 
att genomföra all den verksamhet som de är ålagda. Detta har lyfts vid flera tillfällen 
inom ramen för stadens budgetprocess de senaste åren. Nämnden har även flera år i 
rad uppvisat ett negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 
 
I budgetförslaget för 2020 har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och 
kommit fram till samma slutsats som tidigare - för att klara hela uppdraget behöver 
den tilldelade ramen öka. Inte för att nämnden ska öka ambitionsnivån, utan för att 
klara av tilldelat grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer som 
verksamheterna lyder under. 
 
För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen, vara en attraktiv 
arbetsgivare och för att på ett bra sätt arbeta med lagstiftning och ökade behov begär 
Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen med totalt 3 140 tkr för 
verksamhetsåret 2020. 

 

• 350 tkr ökade hyreskostnader för Nornan 
• 300 tkr kompensation för ökat PO-pålägg 
• 300 tkr kompetensutveckling, grupputveckling m.m. 
• 730 tkr för 1,0 miljöhandläggare rökfria miljöer pga ny tobakslag  
• 730 tkr för 1,0 miljöutredare klimatanpassning, CO2-budget och åtgärder, 

agenda 2030, invasiva arter mm  
• 730 tkr 1,0 miljöhandläggare förorenade områden (MIFO) 

 

Merparten av det som nämnden begär utökat kommunbidrag för kan inte finansieras 
på annat vis då det avser de delar av nämndens verksamhet som är 
kommunbidragsfinansierad. Byggbonus skulle kunna användas för att finansiera 
arbetet med förorenad mark (MIFO).  Enbart delar av hyreskostnaden för 
Nornan,  delar av kompetensutvecklingen och delar av det ökade PO-pålägget kan 
finansieras med taxehöjningar, men först 2021 då det är möjligt att justera taxan för 
annat än prisuppräkning. Det betyder att om inte nämnden tilldelas medlen ovan 
kommer inte all verksamhet som nämnden är ålagd att kunna genomföras. 
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Effektiviseringskraven för 2019 och 2020 har hanterats genom att inte räkna upp 
samtliga kostnader, t.ex kompetensutveckling och inköp. Vidare har förvaltningen 
varit tvungen att se över och justera vissa tjänsters tjänstgöringsgrad för att spara 
pengar. Det är aningen riskfyllt då personerna kan välja att gå upp i tid, men 
förvaltningen ser inte några andra möjligheter att hantera effektiviseringen då 
förvaltningen samtidigt saknar resurser för att klara delar av sitt grunduppdrag. Nytt 
ärendehanteringssystem och utökade stödfunktioner kommer under 2020 succesivt 
medföra effektivisering av ärenden genom att handläggare kan lägga mindre tid på 
administration. 

 

 

Agneta Sander Annelie Johansson  
Miljöchef Förvaltningsekonom  
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1 Inledning 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett antal globala 
utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt 
höjd levnadsstandard. Befolkningsökning medför behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår 
de närmaste åren. 

De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig utgångspunkt 
och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Klimatstrategiskt arbete för att minska klimatpåverkan, 
klimatanpassning av hela samhället samt biologisk mångfald inklusive arbete med invasiva arter är 
högaktuella och nödvändiga delar av Borås arbete för hållbar utveckling och som måste intensifieras. 
Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll i det arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll, 
miljöövervakning, miljöstrategiskt arbete och rådgivningsverksamheter. Dessa ansvarsområden 
behöver prioriteras och utvecklas i syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en 
effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås samt 
för att motverka brottslighet. 

Länsstyrelsen genomförde i mars 2019 en uppföljning av Borås Stads myndighetsverksamhet enligt 
Miljöbalken. Länsstyrelsen uppmärksammade både positiva förhållanden, brister och risker samt 
lämnade rekommendationer. Åtgärder behöver vidtas för att resurserna för tillsyn ska motsvara 
behovet, kopplingen mellan övergripande mål och tillsynens prioriteringar behöver tydliggöras samt att 
uppföljning och utvärdering behöver vidareutvecklas. 

Miljö- och konsumentnämnden har i många år haft en ansträngd ekonomi, uppvisat ett negativt resultat 
trots ansträngningar att hålla sin budget och haft en hög personalomsättning på 15-20 %. 
Konsekvensen har blivit att nämnden inte klarat av att genomföra all verksamhet den är ålagd. Detta 
har lyfts varje år sedan 2017 inom ramen för stadens budgetprocess. 

I budgetförslaget för 2020 har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och kommit fram till 
samma slutsats - för att klara hela uppdraget behöver den tilldelade ramen öka - inte för att öka 
ambitionsnivån utan för att klara av tilldelat grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer 
som verksamheterna lyder under. 

Den preliminärt tilldelade ramen för Miljö- och konsumentnämnden uppgår till 26 400 tkr, vilket är en 
nettoökning med 650 tkr som är en prisuppräkning av lön och övriga kostnader samt ett krav på 
effektivisering med 130 tkr. 

För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen, vara en attraktiv arbetsgivare och för att 
på ett bra sätt arbeta med lagstiftning och ökade behov begär Miljö-och konsumentnämnden utökning 
av budgetramen med totalt 3 140 tkr för verksamhetsåret 2020. 

• 350 tkr ökade hyreskostnader för Nornan 
• 300 tkr kompensation för ökat PO-pålägg 
• 300 tkr kompetensutveckling, grupputveckling mm (se 4.4.2) 
• 730 tkr för 1,0 miljöhandläggare rökfria miljöer pga ny tobakslag (se 4.4.4) 
• 730 tkr för 1,0 miljöutredare klimatanpassning, CO2-budget och åtgärder, agenda 2030, invasiva 

arter mm (se 4.4.5) 
• 730 tkr 1,0 miljöhandläggare förorenade områden (MIFO) (se 4.4.4) 

Merparten av det som nämnden begär utökat bidrag för kan inte finansieras på annat vis då det avser 
verksamhet som är kommunbidragsfinansierad. Byggbonus skulle kunna användas för att finansiera 
arbetet med förorenad mark (MIFO). Enbart delar av hyreskostnaden för Nornan, delar av 
kompetensutvecklingen och delar av det ökade PO-pålägget kan finansieras med taxehöjningar, men 
först 2021 då det är möjligt att justera taxan för annat än prisuppräkning. Det betyder att om inte 
nämnden tilldelas medlen ovan kommer inte all verksamhet som nämnden är ålagd att kunna 
genomföras. 
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Målvärdena för nämndens NKI-områden bygger på att nämndens äskande inom dessa 
myndighetsområden beviljas. 

Nämnden har lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar för att öka 
effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. 

2  Omvärldsanalys 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett antal globala 
utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt 
höjd levnadsstandard. De kommande åren försämras ekonomin i kommuner och regioner. Huvudskälet 
är att andelen barn och äldre blir högre jämfört med den arbetande befolkningen, vilket leder till att 
utgifterna ökar snabbare än intäkterna. Samtidigt fortsätter förväntningarna på offentlig sektor att öka. 
Invånarna vill ha bättre och mer flexibel service, både enklare och snabbare. SKL konstaterar att det 
”krävs radikala förändringar för att hitta sätt att ge brukare/kunder den service som de efterfrågar, till 
en lägre kostnad”. Staden satsar på bland annat digitalisering, idéutveckling och innovation, förändrade 
arbetssätt och sist men inte minst en ny tillitsbaserad styrmodell. Detta arbete behöver växlas upp i alla 
delar av våra verksamheter. 

Befolkningsökning medför behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår de närmaste åren. 
Trycket på rekreationsytor ökar både från bebyggelse och direkt användning, och vår grön- och 
blåstruktur måste tillgodose allt fler människors behov i städer och tätorter. Samtidigt ökar insikten om 
ekosystemtjänsternas betydelse för den växande befolkningen. 

Borås har länge legat i framkant t.ex. när det gäller kretsloppstänkande, avveckling av fossila bränslen 
och naturvård samt arbetar aktivt för ett ännu bredare miljöperspektiv i alla stadens verksamheter. Ett 
kvitto på att arbetet varit framgångsrikt är att Borås Stad successivt fick bättre placeringar från 2012 till 
2016 i några av "rankinglistorna" över kommunernas miljöarbete. Tyvärr har placeringen sjunkit de 
senaste tre åren.  Varningssignaler kring klimatförändring, miljöförstöring, överutnyttjande av 
naturresurser, spridning av invasiva arter och artdöd kommer allt tätare och har blivit allt allvarligare. 
Det är därför nödvändigt att trappa upp arbetet och förstärka insatserna för att Borås ska bidra till att 
på allvar minska utsläpp av växthusgaser, plast och kemikalier och leva upp till visionen att vara en 
ledande miljökommun. 

Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden styrs av lagar där EU-rätten gäller före nationell rätt 
och cirka 80 procent av svensk lagstiftning inom områdena har sitt ursprung i EU-lagar. Den påtagliga 
globala dimensionen i miljöarbetet, hälsoarbetet, klimatfrågan, de allt mer utsatta ekosystemen, 
befolkningsfrågan och de utmaningar som energibehov och energiförsörjning ställer, gör att det behövs 
nya arbetssätt och nya sätt att organisera verksamhet. Några exempel är att regeringen utreder den 
statliga miljömyndighetsorganisationen, det pågår lagöversyn och utredningar inom alla nämndens 
områden och arbete för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. 

Beslutsunderlag utvecklas och fler dimensioner ska konsekvensbedömas. Ett exempel är behovet av att 
kunna bedöma infrastruktursatsningars konsekvenser för miljö, klimat och hälsa. 
 
Digitalisering 

Digitalisering är en genomgripande process där ny teknik stöper om samhället i grunden. Tjänster och 
affärsmodeller förändras, vår kommunikation förändras, vårt sätt att arbeta förändras och allas vår 
vardag förändras. 

Inom miljöbalksområdet, livsmedelskontrollen och övriga av nämndens ansvarsområden, pågår ett 
omfattande digitaliseringsarbete från de centrala myndigheterna och EU. Det är helt uppenbart att det 
krävs ett alltmer aktivt deltagande med hög kompetens från kommunernas sida för att säkerställa att de 
centrala systemen även tar hänsyn till kommunernas lokala förutsättningar och behov. 
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Livsmedelskontroll 

En utredning om hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner med otillräcklig kontroll har gjorts 
av Statskontoret. Utredningens slutsats är att mindre kommuner måste samverka för att effektivisera 
och likrikta kontrollen och myndigheten uppmanar kommunerna att senast 2021 visa hur ökad 
samverkan kan genomföras för att säkra lika och rättvisa förutsättningar i hela landet. Inom 
Sjuhäradsregionen har miljöpresidierna tillsammans initierat en första utredning vilka behov och 
möjligheter som finns för ökad samverkan i regionen. 

Livsmedelsverket har gjort en omfattande översyn och ett förslag med flera stora förändringar gällande 
finansiering av livsmedelskontroll som de närmaste åren medför ändrad fakturering, omklassning av alla 
anläggningar och fokus på kontroll i de tidiga leden i livsmedelskedjan. 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn 

En översyn av miljötillsynen och sanktionssystemet inom miljöbalken har gjorts och utmynnade i ett 
betänkande SOU 2017:63. I denna föreslås bland annat att tillsynsorganisationen behålls, men med 
ökad styrning från regeringen och ökad samverkan mellan myndigheter. Olika åtgärder som föreslås för 
att göra tillsynen mer enhetlig och effektiv och öka legitimiteten är digitalisering av processer, 
information och ärendehantering, kontinuerlig kompetensutveckling samt utveckling av utvärdering 
och uppföljning inom miljöbalksområdet. Även på EU-nivå pågår arbete för att öka enhetlighet mellan 
EU-länderna. 

Länsstyrelsen genomförde i mars 2019 en uppföljning av miljöbalkstillsynen i Borås Stad. Länsstyrelsen 
uppmärksammade elva positiva förhållanden, fyra brister och risker samt lämnade sex 
rekommendationer. Bland annat behöver åtgärder vidtas för att resurserna för tillsyn ska motsvara 
behovet, kopplingen mellan övergripande mål och tillsynens prioriteringar tydliggöras och uppföljning 
och utvärdering vidareutvecklas. Nämnden ska rapportera hur den ställer sig till påpekandena i 
november. De åtgärder som behövs för att säkerställa all tillsyn kommer att påverka verksamheten 
2020, ännu oklart exakt hur. 

Planarbete och fysisk planering 

I planarbetet får hållbarhetsfrågorna en allt större betydelse, inklusive de sociala aspekterna. Inom fysisk 
planering handlar det om lokaliseringsprinciper för olika delar av mobiliteten och utformning av villkor 
för olika transportslag. Det gäller bland annat utrymme, utformning och hastighet. 

Trafikverket har i sitt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan bedömt att utan riktade 
åtgärder kommer vägtrafikens användning av fossila bränslen att öka under överskådlig tid framöver. 
De två åtgärder som bidrar mest till god miljö är höjd bränsleskatt och en stadsplanering för minskat 
bilresande. En fördubblad kollektivtrafik samt åtgärder som satsning på cykel, bilpoolsanvändning, 
parkeringspolicys och styrande avgifter bidrar också till att målet att begränsa klimatpåverkan kan nås. 

Från 1 jan 2019 infördes nya krav på att miljökvalitetsnormer för vatten som innebär att för att kunna 
besluta om nya detaljplaner eller tillstånd för olika infrastrukturbyggnader ska staden kunna vis hur god 
status ska uppnås i varje vattenförekomst. 

Cirkulär ekonomi 

En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Vi 
behöver en cirkulär ekonomi så att vi uppnår resurseffektiva och giftfria kretslopp samtidigt som 
affärsmöjligheter baserat på nya lösningar och idéer stimuleras. Generationsmålet "Det övergripande 
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."(enligt riksdagens 
definition) är en stor utmaning. 

EU-kommissionen har beslutat om ett nytt lagstiftningspaket med målet att hjälpa företag och 
konsumenter att klara övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi. Regeringen har också 
tillsatt "Delegationen för cirkulär ekonomi" med syfte att stärka samhällets omställning till en 
resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt. 
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Strategi för hållbar konsumtion 

Regeringen har antagit en strategi för hållbar konsumtion. Strategin tar sikte på vad staten kan göra 
tillsammans med kommuner, näringsliv och det civila samhället för att underlätta för konsumenter att 
göra hållbara val. Strategin behöver hela staden arbeta med utifrån olika perspektiv. Inom ramen för sin 
rådgivning och sitt förebyggande arbete arbetar konsumentvägledningen (i enlighet med KF:s uppdrag 
att "konsumentvägledningen även ska arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion") med vissa 
aspekter av hållbar konsumtion. Andra delar behöver exempelvis koncerinköp arbeta med för att 
påverka stadens konsumtion i en mer hållbar riktning. 

Konsumentrådgivning 

Konsumentverkets "Hallå Konsument" kompletterar den lokala konsumentrådgivningen. Mer 
omfattande ärenden och ärenden som kräver tolk behöver fortsatt hanteras av den lokala 
konsumentrådgivningen. Det förebyggande och informativa arbetet på lokal nivå är viktigt för att sprida 
kunskap om vilka val och rättigheter man har när man köper varor eller tjänster, inte allra minst bland 
nyanlända, unga och i stadens utsatta områden. 

Budget- och skuldrådgivning 

Alltfler i vårt samhälle har svårt att klara sin ekonomi och hamnar i svår skuldsättning. Regeringen har 
sedan några år tillbaka antagit en strategi för att motverka överskuldsättningen som bland annat mynnat 
ut i att Kronofogden påbörjat ett arbete för att få fler att söka skuldsanering. Myndigheten hänvisar 
många av de som har skulder hos dem att ta hjälp av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 
med ansökan om skuldsanering. Detta är ett arbete som Kronofogden kommer att intensifiera under 
senare delen av 2019. Vilken effekt det kommer att ge på vår verksamhet är svårt att veta, men många 
befarar att antalet ärenden i kommunerna kommer att öka. 

För att medborgarna ska få lika service oavsett kommuntillhörighet har Konsumentverket gett ut 
rekommendationer med krav på verksamhetens innehåll. Samhällsekonomiskt är det tveklöst lönsamt 
att arbeta förebyggande och det är viktigt att hålla i det arbetet även om trycket på rådgivningen 
stundtals är högt. Kravet att den rådsökande ska få hjälp inom 4 veckor kan bli svårt att leva upp till. 

Klimatpolitiskt ramverk - energi- och klimatrådgivning 

Det blocköverskridande klimatpolitiska ramverket som börjat gälla bör få genomgripande konsekvenser 
för klimatpolitiken i Sverige. Som ett led i att nå det man förbundit sig till i Parisavtalet, kan vi anta att 
nya klimatmål, lagar, styrmedel, sektoriella ansvar m.m. kommer att genomgå skärpning och förändring 
de närmsta åren. Det är i dagsläget svårt att säga hur detta kommer att påverka energi- och 
klimatrådgivningen som lokalt styrmedel. 

Styrning 

Borås Stads har beslutat övergå till ”Tillitsbaserad styrning och ledning” vilket kommer påverka 
nämndens och förvaltningens arbetssätt de närmaste åren. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 
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Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Målvärde 
2019 

Utfall T1 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2025 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 59 71  70 75 

NKI – Livsmedelskontroll 71 70 68 70 75 

NKI – Serveringstillstånd 65 75 76 75 75 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 

Så nås målet för indikatorn 
På Miljö- och hälsoskyddsområdet finns det många nya medarbetare. Introduktionen av nya 
medarbetare omfattar utbildning i bemötande och kommunikation samt även tillsynsmetodik. Detta 
innebär att NKI-resultaten kommer att förbättras inom något år. Avdelningen planerar även under 
2020 att ytterligare utveckla formerna för information och rådgivning till stadens verksamhetsutövare. 

NKI – Livsmedelskontroll 

Så nås målet för indikatorn 
Livsmedelskontroll ligger någorlunda stabilt i statistiken trots stor personalomsättning de senaste två 
åren. Avdelningen arbetar löpande med bemötande och kommunikationsfrågorna och har stor 
erfarenhet av kontrollarbetet i form av inspektioner och revisioner. Som för andra myndighetsområden 
är resultaten i NKI mätningen olika under året beroende på ärendenas art samt när förvaltningen gör 
kontroller och uppföljningar av nya regler och lagar. Ambitionen på Livsmedelskontrollen är att NKI 
värdena ska vara högre och kundnöjdheten större. Avdelningen planerar även under 2020 att ytterligare 
utveckla formerna för information och rådgivning till stadens verksamhetsutövare. 

NKI – Serveringstillstånd 

Så nås målet för indikatorn 
Tillståndsenheten kommer att fortsätta att arbeta med kommunikation och bemötande frågor samt 
information till företagen. Enheten ligger stabilt högt i NKI mätningarna de senaste 
mättningsomgångarna. Målet är att behålla stabiliteten även under år 2020. Enheten planerar även 
under 2020 att ytterligare utveckla formerna för information och rådgivning till stadens 
verksamhetsutövare. 
 
 
Gemensam kommentar NKI 
Antalet svarande på respektive NKI- värde är lågt (mellan 4 och 30 svarande). I de fall bara 4 har svarat 
saknas utfall för perioden. För 2018 har ett sammanvägt snitt räknats fram utifrån de olika 
tertialmätningarna. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2018 Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,1 4,5 5,9 5,5 5 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2018 Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,4 0 0,6 0,5 0,5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

51 40  50 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Målet 5,5% är satt utifrån de senaste årens utfall. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen 
får enstaka långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera kraftigt.  
 
För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka attraktiviteten som arbetsgivare 
arbetar förvaltningen med ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling, utveckling av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och med resultaten från medarbetarenkäten. För att detta arbete ska 
kunna genomföras effektivt har nämnden i flera år arbetat för att stödfunktionerna HR, ekonomi och 
administration ska dimensioneras korrekt i förhållande till förvaltningens storlek och alla olika 
ansvarsområden samt för att samla hela förvaltningen i gemensamma lokaler (istället för som idag i tre 
olika hus). Inför 2020 har nämnden fått resurser att dimensionera stödresurser motsvarande behoven. 
 
Det ställs allt mer tydliga och långtgående krav på arbetsgivaren när det gäller medarbetarnas sociala 
arbetsmiljö, vilket innebär att det främjande och förebyggande hälsoarbetet måste utvecklas för att 
snabbt fånga upp ohälsa. Detta görs bland annat genom regelbundna uppföljningssamtal, mätstickan, 
fysisk och psykosocial arbetsmiljörond samt regelbundna hälsoundersökningar. Kvaliteten på detta 
arbete kommer nu kunna vidareutvecklas så snart kontinuerlig tillgång till HR-kompetens har kommit 
på plats. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel är arrangemang av olika 
slag, vid alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 
Förvaltningens informerar om friskvårdbidrag, Merkraft och övriga personalförmåner och har som 
ambition att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar där medarbetarna får återkoppling på sin fysiska 
status.  
 
Förvaltningen har även en hälsoinspiratörsgrupp på förvaltningen som under 2019 har ambitionen att 
erbjuda regelbundna pulshöjande aktiviteter för medarbetarna. 
 
Då bidraget samt antalet godkända aktiviteter ökat inför 2019, förväntas andelen som nyttjar bidraget 
att öka. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 17 939 23 165 21 615 23 815 

Kostnader -43 216 -48 780 -48 190 -53 090 

Buffert 0 -260 -260 -265 

Nettokostnader -25 277 -25 875 -26 835 -29 540 

Kommunbidrag 22 800 25 875 25 875 26 400 

Resultat -2 477 0 -960 -3 140 

Ackumulerat resultat -594  156  

     

Nettoinvesteringar 0 2 000 2 000 500 

Utfall 2018 och prognos 2019 innehåller öronmärkta byggbonuspengar och 
klimatkompensationsavgifter. Budget 2020 innehåller inga byggbonusmedel eller 
klimatkompensationsavgifter. 

• Resultatet i bokslutet 2018 slutade på - 497 tkr efter korrigering för beviljat ackumulerat resultat 
(480 tkr) och byggbonusmedel (1 500 tkr).  

• 2019 har nämnden fått lov att använda 460 tkr av ackumulerat resultat 
(klimatkompensationsfond) och fått 1 250 tkr i öronmärkta byggbonusmedel. Dessa medel 
ingår i nämndens prognos och utfall, men inte i budgeten för 2019. Enligt senaste prognos 
beräknas samtliga extra medel att användas och prognosmässigt är resultatet efter dessa poster 
750 tkr (jmf -960 tkr). 

Nämnden begär ytterligare medel för att klara sitt grunduppdrag 2020 (se vidare avsnitt 4.3). Förslagvis 
kan del av äskandet finansieras som projekt inom ramen för stadens byggbonusmedel. 

Nämnden begär 500 tkr i investeringsmedel för eventuell flytt till gemensamma lokaler. 

4.2 Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsansvar 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa 
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler 
för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. 

Nämnden har också speciella myndighetsuppgifter inom följande områden: 

• livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen 
• lagen om animaliska biprodukter 
• alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter, lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel, 
• strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och lagen om 

sprängämnesprekursorer 
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• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
• delansvar för den kommunala renhållningsordningen 

Nämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt 
energi- och klimatrådgivning. 

Miljö- och konsumentnämnden ska svara för miljövården och naturvårdsfrågorna i kommunen i den 
mån det inte ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen vad det gäller miljö- 
och hälsoskydd, utarbeta förslag, bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs, 

Nämnden ska genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor 
inom kommunen. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden har de senaste åren både haft en ansträngd ekonomi och en hög personalomsättning, vilket 
gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den verksamhet som de är 
ålagda. Detta har lyfts vid flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess de senaste åren. 
Nämnden har även flera år i rad uppvisat ett negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 

I budgetförslaget för 2020 har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och kommit fram till 
samma slutsats som tidigare - för att klara hela uppdraget behöver den tilldelade ramen öka. Inte för att 
nämnden ska öka ambitionsnivån, utan för att klara av tilldelat grunduppdrag och följa de lagar, 
förordningar och riktlinjer som verksamheterna lyder under. 

Kostnaderna för miljöförvaltningens höga personalomsättning sedan 2015 (mellan 15-20 %), har av 
stadsrevisionen beräknats till mellan 3-4 mkr årligen. Oavsett det exakta beloppet medför hög 
personalomsättning både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad stress och ökad risk för 
sjukskrivning. Hög personalomsättning tillsammans med att staden växer och att nämnden fått utökade 
uppdrag är viktiga bakgrundsfaktorer till de behov förvaltningen beskriver nedan. 

Driftbudget 

Den preliminärt tilldelade ramen uppgår till 26 400 tkr, vilket är en nettoökning med 650 tkr för 
prisuppräkning av lön och övriga kostnader samt ett krav på effektivisering med -129 tkr. 

Förvaltningens budgetförslag grundar sig på instruktioner från ekonomistyrningsenheten om att räkna 
upp lönekostnaderna med 2,7 %, övriga kostnader med 1,8 % samt att höja 
personalomkostnadspålägget (40,82 % j.m.f 38,80%). Nämndens taxor och intäkter har räknats upp 
med preliminärt PKV (prisindex för kommunal verksamhet) motsvarande 2,5 %. Under 2019 behöver 
en alkoholtaxa för 2020 tas fram och beslutas. Budgetförslaget bygger på att taxan genererar samma 
volym intäkter som nuvarande taxa. Under 2020 behöver nämnden och Fullmäktige fatta beslut om nya 
taxor för merparten av nämndens taxeområden. Dessa taxor behöver fastställas i Fullmäktige under 
2020 för att kunna gälla från och med 2021. 

Effektiviseringskraven för 2019 och 2020 har hanterats genom att inte räkna upp samtliga kostnader, 
t.ex kompetensutveckling och inköp. Vidare har förvaltningen varit tvungen att se över och justera 
vissa tjänsters tjänstgöringsgrad för att spara pengar. Det är aningen riskfyllt då personerna kan välja att 
gå upp i tid, men förvaltningen ser inte några andra möjligheter att hantera effektiviseringen då 
förvaltningen samtidigt saknar resurser för att klara delar av sitt grunduppdrag. Nytt 
ärendehanteringssystem och utökade stödfunktioner kommer under 2020 successivt medföra 
effektivisering av ärenden genom att handläggare kan lägga mindre tid på administration. 

Det högre personalomkostnadspålägget innebär ca 300 tkr i ökade personalkostnader, jämfört med 
budget 2019. I dagsläget har inte den ekonomiska ramen justerats för dessa och nämnden äskar om 
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kompensation för denna höjning. Erhålls inte dessa medel måste neddragningar inom nämndens område 
motsvarande detta belopp att genomföras. 

Inför budget 2019 begärde nämnden kompensation för ökade hyreskostnader. Nämnden fick inte 
något ytterligare tillskott och hanterade hyreskostnaden 2019 med hjälp av omdisponeringar. Dessa 
omdisponeringar är inte möjliga att genomföra även 2020 och därför vill nämnden på nytt lyfta behovet 
av medel för Nornan. Erhålls inte dessa medel (350 tkr) måste neddragningar inom nämndens område motsvarande 
detta belopp att genomföras. 

Begäran om utökning av ram 

För att säkerställa nämndens uppdrag begär Miljö-och konsumentnämnden om en total utökning av 
budgetramen med 3 140 tkr för verksamhetsåret 2020. Förslagsvis kan den del av äskandet som avser 
miljöhandläggare MIFO (730 tkr) finansieras med tillfällig förstärkning inom ramen för stadens 
byggbonuspengar alternativt ett tillfälligt kommunbidrag på xx år. Om inte nämndens ram ökar får det 
konsekvenser inom flera av nämndens verksamhetsområden, se vidare under avsnitt 4.4 

• 350 tkr ökade hyreskostnader för Nornan (se ovan) 
• 300 tkr kompensation för ökat PO-pålägg (se ovan) 
• 300 tkr kompetensutveckling, grupputveckling mm (se avsnitt 4.4.2) 
• 730 tkr för 1,0 miljöhandläggare rökfria miljöer 

pga ny tobakslag (se avsnitt 4.4.4) 
• 730 tkr för 1,0 miljöutredare klimatanpassning, CO2-budget och åtgärder, agenda 2030, invasiva 

arter mm (se avsnitt 4.4.5) 
• 730 tkr 1,0 miljöhandläggare MIFO (se avsnitt 4.4.4) 

Merparten av det som nämnden begär utökat kommunbidrag för kan inte finansieras på annat vis då 
det avser de delar av nämndens verksamhet som är kommunbidragsfinansierade. Byggbonus skulle 
kunna användas för att finansiera arbetet med förorenad mark (MIFO).  Enbart delar av 
hyreskostnaden för Nornan,  delar av kompetensutvecklingen och delar av det ökade PO-pålägget kan 
finansieras med taxehöjningar, men först 2021 då det är möjligt att justera taxan för annat än 
prisuppräkning. Det betyder att om inte nämnden tilldelas medlen ovan kommer inte all verksamhet 
som nämnden är ålagd att kunna genomföras. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i 
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånarna och verksamhetsutövarna. Nämnden 
fördelar budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov. 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp och diskuteras på förvaltningsmöten och 
avdelningarnas arbetsplatsträffar för att skapa en öppenhet och tolerans samt bidra till kunskap. Ingen 
diskriminering eller kränkande särbehandling ska förekomma i mötet med Boråsarna och 
verksamhetsutövare och heller inte i mötet mellan medarbetare och kollegor i Borås stad. 

Miljöförvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vi helt fokuserar på 
kompetens hos de som söker arbete hos oss och säkerställer därför möjligheten till en ökad jämställdhet 
bland förvaltningens medarbetare. 

Systematiskt arbete för ökad jämställdhet kommer att underlättas av och bli mer effektiv med 
kontinuerlig och rätt dimensionerad tillgång till HR-kompetens från och med hösten 2019. 
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4.4 Verksamhet 2020 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Miljö- och 
konsumentnämnden     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -853 -1 040 -1 040 -1 060 

Nettokostnad -853 -1 040 -1 040 -1 060 

Förvaltningen gemensamt     

Intäkt 151 100 50 370 

Kostnad -7 280 -8 587 -8 187 -10 240 

Nettokostnad -7 129 -8 487 -8 137 -9 870 

Livsmedelskontroll inkl 
tillståndsenheten     

Intäkt 7 084 8 550 9 250 9 265 

Kostnad -8 897 -9 187 -9 387 -9 945 

Nettokostnad -1 813 -637 -137 -680 

Miljötillsyn     

Intäkt 6 292 9 860 7 860 10 540 

Kostnad -11 892 -13 431 -12 931 -15 080 

Nettokostnad -5 600 -3 571 -5 071 -4 540 

Miljöstrategiska inkl 
energi- och 
konsumentrådgivning 

    

Intäkt 2 891 3 055 2 855 1 780 

Kostnad -9 638 -11 547 -11 197 -9 680 

Nettokostnad -6 747 -8 492 -8 342 -7 900 

Budget- och 
skuldrådgivning     

Intäkt 1 522 1 600 1 600 1 860 

Kostnad -4 657 -4 988 -4 988 -7 085 

Nettokostnad -3 135 -3 388 -3 388 -5 225 

Buffert     

Intäkt     

Kostnad 0 -260 -260 -265 

Nettokostnad 0 -260 -260 -265 

Klimatfonden     

Intäkt     

Kostnad   -460  

Nettokostnad   -460  

     

Intäkt     

Kostnad     
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Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

Totalt     

Intäkt 17 940 23 165 21 615 23 815 

Kostnad -43 217 -49 040 -48 450 -53 355 

Nettokostnad -25 277 -25 875 -26 835 -29 540 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Kommentarer till den ekonomiska tabellen 

Jämförelser mellan åren är inte rättvisande p.g.a att vissa tjänster och delar av verksamheter har flyttats 
mellan avdelningarna samt att hyran fördelas annorlunda än tidigare. 

• Förvaltningen gemensamt - Tillförs kommunikatör från MSA 
• Miljöstrategiska avdelningen - Borttag av konsumentvägledning och kommunikatör   
• Budget- och skuldrådgivningen - Tillförs konsumentvägledning från MSA 

Utfall 2018 och prognos 2019 innehåller öronmärkta byggbonuspengar och 
klimatkompensationsavgifter. Budget 2020 innehåller inga byggbonusmedel eller 
klimatkompensationsavgifter. 

4.4.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Nämndens mötesverksamhet 2020  kommer i huvudsak att bedrivas i samma omfattning som 2019. 
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Nämnden behöver fortsatt olika utbildningsinsatser för att säkra god kompetens i nämnden inom alla 
olika ansvarsområden. 

4.4.2 Miljöförvaltningen gemensamt (Ledning och 
verksamhetsstöd) 

Den förvaltningsgemensamma verksamheten är organiserad i en stab och i en avdelning för 
verksamhetsstöd. Staben och verksamhetsstöd ska stödja, komplettera och förstärka 
Miljöförvaltningens kärnverksamheter inom inom administration, HR, ekonomi, kommunikation, 
juridik, IT och kvalitet. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Den sedan flera år höga personalomsättningen (mellan 15-20 %) medför stora behov av rekrytering, 
introduktion, upplärning, erfarenhetsutbyte m.m. Hög personalomsättning är tillsammans med att 
staden växer och att nämnden fått utökade uppdrag de huvudsakliga orsakerna till nämndens behov av 
utökad finansiering. Allt fler aktörer konkurrerar om de personalkategorier nämnden behöver anställa 
och antalet som utbildas täcker inte behoven som finns i landets alla kommuner. Förvaltningen 
behöver arbeta strategiskt och långsiktigt för att säkerställa sin kompetensförsörjning. 

Samhällsförändringar pågår i hög takt och nämndens alla ansvarsområden är under stark utveckling och 
konkurrensutsättning, vilket medför krav på kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare och 
chefer för att kunna bedriva verksamheten professionellt och effektivt. De resurser som nämnden 
avsatt för kompetensutveckling har under många år legat nästan still och måste successivt öka - delvis i 
form av ekonomiska resurser, men även i form av tid. Den höga personalomsättningen medför extra 
stora behov av tid för att lära av mer erfarna kollegor, både i den egna organisationen och i externa 
sammanhang. Nämnden begär därför 300 tkr i extra medel för att tillgodose medarbetarnas behov av kompetens- och 
grupputveckling. 

Stort fokus under 2020 kommer att vara arbetet med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem 
inom miljöbalksområdet och livsmedelskontrollen.  Det kommer att medföra mycket kvalitetsarbete 
och framtagning av nya rutiner och arbetssätt, inte minst vad gäller nya möjligheter att digitalisera (e-
arkiv, e-blanketter m.m.). Ambitionen är att minimera det produktionsbortfall som ett nytt 
ärendehanteringssystem kan innebära och vara så väl förberedda som möjligt. Nytt verksamhetssystem 
och de förstärkningar nämnden fått för stödfunktioner under de senaste åren, syftar till att nämnden 
verksamhet ska bli bättre och effektivare. Full effekt av dessa satsningar kommer inte att erhållas redan 
2020. 

4.4.3 Livsmedelskontroll 

Miljö- och hälsoskyddsområdet - där avdelningen för livsmedelskontroll ingår - är ett av de 
obligatoriska lagområden som finns i varje kommun. Avdelningen för livsmedelskontroll består av tre 
enheter som arbetar utifrån livsmedelslagen och EU-förordningar, alkohollagen, lotterilagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt handlägger ärenden om 
vissa receptfria läkemedel. 

Avdelningen arbetar för säkra livsmedel, effektiv och rättssäker kontroll inom livsmedel, alkohol och 
tobaksområdet. Väl fungerande myndighetsutövning medför skydd av alla Boråsares hälsa, främjar 
hållbar utveckling i staden och bidrar till lika och rättvisa regler och främjar sunt konkurrens för alla 
verksamhetsutövare samt motverkar organiserad brottslighet. Nämnden arbetar aktivt med att minska 
tillgången till bland annat tobak för barn och ungdomar under 18 år. Ytterligare steg i den riktning är 
införande av tillståndsplikten för alla som säljer tobak med flera från den 1 juli 2019. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
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En ny alkoholtaxa för 2020 kommer att tas fram under hösten 2019 som nämnden och sedermera 
fullmäktige behöver ta beslut om, då den nuvarande bara gäller för 2019. Ambitionen med 
taxekonstruktionen är att den ska vara politiskt och ekonomiskt hållbar över tid samt att taxan ska 
finansiera merparten av kostnaderna för handläggning och overheadkostnader och således minska 
skattesubventionen i enligt med fullmäktiges uppdrag till nämnden. 

Av både säkerhets- och rättssäkerhetsskäl går numera två inspektörer istället för en inspektör vid 
betydligt fler inspektioner än tidigare år. Alkohol- och tobakshandläggare går alltid två på tillsynsbesök. 
Genom att gå två på flera tillsynsbesök minskar det totala antalet besök under hela året. Klimatet har 
blivit mycket hårdare i ett flertal bostadsområden i kommunen, något som har uppmärksammats av 
bland annat CKS och politiken i staden. En utredning om problematiken kring arbetsmiljön på 
avdelningen påbörjades i maj 2019. Arbetet kommer att pågå även under delar av 2020. Ärendena på 
samtliga myndighetsområden är allt oftare komplexa och mer tidskrävande. Antalet överklaganden från 
verksamheter ökar, vilket inte har beaktats i budgetarbetet tidigare åren. 

Regeringen har beslutat att från och med 1 januari 2019 ska en livsmedelssanktionsavgift tas ut av 
verksamheter som inte anmält sin anläggning för registrering till Miljöförvaltningen. En sådan anmälan 
måste göras innan verksamheten startar. Det innebär att avdelningen får ytterligare ett uppdrag som 
inte ingår i den planerade kontrollen. 

Kraven utifrån lagstiftningen och omvärlden inom livsmedelsområdet ökar och blir mer komplexa för 
varje år. På livsmedelssidan krävs det cirka 1 000 olika kontrollbesök för att klara av målen. För 2020 
riskerar nämnden en kontrollskuld på samma sätt som tidigare år. För att få balans mellan resurser och 
behov behöver arbetssätt, bemanning och taxekonstruktion ses över. Många verksamheter har svårt 
med svenska språket och att förstå de krav som lagstiftningen ställer. Ett flertal ärenden kräver numera 
tolk vilket innebär merkostnader. 

Från och med 1 juli 2019 ska alla som säljer tobak söka tillstånd. Arbetet med tillstånden kommer att 
pågå löpande och en bit in på 2020. Enheten kommer att prioritera bort andra arbetsuppgifter för att 
kunna hinna med handläggningen av ärendena. 

Tillståndsenheten kommer att göra fler inre tillsyn under 2020. Tillsynen kommer att rikta sig mot 
ekonomiskt granskning och omfatta verksamheter som har tillstånd. 

Livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol bidrar med cirka 40-50 % av stadens data till 
Nöjd Kund Index (NKI). Det finns stor risk att hela uppdraget inte klaras och att kritiken från 
näringslivet blir mer påtaglig, även under 2020. Ett närmare samarbete med Näringslivsförvaltningen 
har påbörjats under maj 2019. Syftet med det är att öka förståelsen för varandras roller och stärka 
samarbetet oss emellan – så att vi exempelvis på längre sikt kan höja NKI. 

  

4.4.4 Miljötillsyn 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. Tillsynsansvaret innebär att arbeta för att miljölagstiftningens 
syften uppfylls och omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall, 
hälsoskydd, vattenskyddsområden, strålskydd, smittskydd, klagomål och tobakstillsyn i offentliga 
miljöer etc. 

Länsstyrelsen genomförde i mars 2019 en uppföljnng av miljöbalkstillsynen i Borås Stad. Länstyrelsen 
uppmärksammade elva positiva förhållanden, fyra brister och risker samt lämnade sex 
rekommendationer. Bland annat behöver åtgärder vidtas för att resurserna för tillsyn ska motsvara 
behovet, kopplingen mellan övergripande mål och tillsynens prioriterinar tydliggöras och uppföljning 
och utvärdering vidareutvecklas. Nämnden ska rapportera hur den ställer sig till påpekandena i 
november. 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

I behovsutredningen för Miljöbalkstillsyn dokumenteras samlat behov av alla kända uppdrag inom 
miljöbalkens myndighetsområde. De tillgängliga resurser täcker inte alla behov. Inför budgetarbetet 
2019 utökades avdelningen med 3 årsarbetare (som finansierades med ökade timdebiteringar) för att på 
så vis försöka öka tillsynen och därmed måluppfyllelsen. Det är fortsatt en utmaning att bemanna och 
rekrytera till avdelningen och utökningen är ännu inte slutförd. 

Behovsutredningen visar också att omvärldsbevakningen behöver öka för att ligga i fas med 
lagändringar, vilket i sin tur krävs för att kunna säkerställa att ärenden handläggs på korrekt och 
rättssäkert sätt. Personalen behöver även mer komptensutveckling för att kunna vidareutveckla 
uppföljning och utvärdering som är en väsentlig del av miljötillsynen samt fortsatt omfattande 
kompetensutveckling inom hela miljöbalkens ansvarsområden. 

Stor personalomsättning på avdelningen gör att mycket tid måste avsättas för handledning, upplärning 
och kompetensöverföring för att sätta in all ny personal i verksamheten. Verksamheten har påbörjat ett 
arbete med att utveckla den nuvarande arbetsmiljön för att hitta fungerande arbetsformer och metoder. 
En del av metoderna innebär att gå två miljöinspektörer på bland annat de årsbetalande verksamheterna 
i syfte att lära av varandra och utveckla tillsynsmetodiken. Avdelningen har fortsatt behov av 
vidareutveckling och utökning av kompetens och expertis för att kunna möta den ständigt ökande 
efterfrågan från verksamhetsutövarna i kommunen. Avdelningen har ett flertal nya miljöinspektörer 
som har stort behov av att lära sig inspektörsyrket av både sakkunskaper som lagstiftningen. 

Inom staden mäts NKI inom kommunikation, kompetens och rättssäkerhet som fortsatt behöver höjas 
upp och få högre nationella jämförelsetal. Ett närmare samarbete med Näringslivsförvaltningen har 
påbörjats under 2019 och kommer att fortsätta även nästkommande år. Syftet med det är att öka 
förståelsen för varandras roller, stärka samarbetet och på sikt kan höja stadens NKI. 

Införandet av nytt ärendehanteringssystem kommer att ge stora fördelar när systemet väl är etablerat, 
men under införandeperioden kommer alla inspektörer att behöva lägga en hel del tid på utbildning och 
på att utveckla nya rutiner och arbetssätt. Det medför att verksamheten med rent tillsynsarbete kommer 
att bli påverkat under åtminstone första halvan av 2020. 

En stor utmaning är att planera och utföra den timfinansierade tillsynen enligt behovsutredningen så att 
intäktsbudgeten håller. Detta samtidigt som avdelningen genomför prioriterad tillsyn av de 
verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift, inkommande ärenden, klagomål, nätverkande och 
kompetensförsörjning. 

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Kommunens befolkning förväntas 
växa med 30 000 nya invånare till år 2035 med ökat bostadsbehov särskilt i stadskärnan. För att möta 
efterfrågan på byggbar mark och bidra till en hållbar stadsutveckling för en växande stadskärna behöver 
tillsynsarbete avseende förorenad mark intensifieras. Arbetet syftar till att öka stadens kunskap om 
risken för skada på människors hälsa och miljö samt förebygga kemisk påverkan på både mark och 
vatten från förorenade områden. Sådan kunskap krävs för att få använda tidigare förorenad mark till 
bostäder eller annan infrastruktur. Det är ett arbete som behöver fortsätta om staden ska klara av den 
målsättning som satts upp för landets kommuner till år 2025 och 2050. Genom byggbonusmedel har 
nämnden under 2019 haft möjligheten att påbörja arbetet med att inventera förorenad mark i 
kommunen. Inventeringen görs för att kunna fatta beslut om eventuella åtgärder och möjlig 
markanvändning. Det finns totalt över 500 förorenade objekt som alla kräver någon form av insats 
innan beslut om åtgärd, vilken åtgärd eller om ingen åtgärd krävs kan fattas. Om arbetet ska fortsätta 
krävs resurser motsvarande minst en miljöinspektör (730 tkr/år) för att arbetet ska fortgå i nuvarande 
tempo de närmaste åren alternativt resurser för två miljöinspektörer (1 460 tkr/år) med ett högre 
tempo. Den totala omfattningen är inte möjlig att avgöra innan inventering och eventuell provtagning 
har genomförts. 

Utökningen av lagen om rökfria miljöer omfattar numera även rökförbud på flera offentliga platser, 
däribland lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Rökförbudets syfte 
är att motverka hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för 



Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2020 17(23) 

tobaksrök. Stadens drogförebyggande arbete regleras av styrdokumenten Drogpolitiskt program och 
Drogpolitisk handlingsplan och innebär ett samarbete mellan förvaltningar. Lagens utökning väcker 
uppmärksamhet och en hel del frågor och rådgivning då både media, kommunens  egna tjänstemän och 
boråsare önskar få svar på svårbedömda frågor. Det kommer krävas anmälda och oanmälda 
tillsynsbesök för att säkerställa att rökförbudet efterföljs. I dagsläget saknar nämnden resurser för detta 
arbete. Nämnden kan inte debitera någon verksamhetsutövare eftersom tillsyn enligt tobakslagen inte 
får avgiftsbeläggas vilket innebär att tillsyn av rökfria miljöer måste skattefinansieras. Den nya 
lagstiftningen gör gällande att kommunens tillsyn av rökfria miljöer ska säkerställas och nämnden äskar 
därför resurser motsvarande 1 miljöhandläggare (730 tkr/år). 

4.4.5 Miljöstrategiska 

Miljöstrategiska avdelningen arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor, såsom miljömål, energi- och 
klimatstrategiskt arbete, klimatanpassning, miljöövervakning och naturvård, deltagande i stadens 
samhällsplaneringsprocess, miljöutbildar alla anställda och politiker i Borås Stad, kommunicerar 
miljöfrågor till boråsare samt har energi- och klimatrådgivning. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Borås Stad är en ledande miljökommun och har ambitionen att fortsätta vara det samtidigt som staden 
också har en tydlig viljeinriktning och hög ambitionsnivå när det gäller bostadsbyggandet. För att främja 
processens effektivitet och kvaliteten i samhällsbyggnaden är det viktigt att de miljöstrategiska 
aspekterna beaktas redan i de tidiga skeendena. Avdelningen medverkar i det fysiska planeringsarbetet 
idag så långt resurserna räcker. 

För den växande staden är det en utmaning att tillgodose behov av bostäder och teknisk infrastruktur, 
och samtidigt behålla de viktigaste funktionerna hos våra ekosystem och de tjänster vi får från dem. 
Borås har en rik och varierad naturmiljö som är av stor betydelse för invånarnas långsiktiga livskvalitet. 
Goda kunskaper om grönstrukturens ekologiska funktioner, innehåll, struktur och utveckling är därför 
av vikt både för stadsplaneringen och skötseln av stadens mark och vatten. En regelbunden och 
välplanerad övervakning av Borås naturmiljö behövs för att kunna följa förändringar i tillståndet över 
tiden och sätta in rätt åtgärder, vid lämpliga tidpunkter och på rätta platser. Ytterligare satsningar inom 
miljöövervakning kommer att krävas för att Borås ska vara en ledande miljökommun. 

Som ledande miljökommun förutsätts också att staden medverkar i t.ex. luftvårdsförbund, klimat- och 
miljönätverk m.m. Avdelningen representerar Borås Stad i dessa sammanhang och besvarar/samordnar 
därutöver enkäter och utredningar åt staden inom det miljöstrategiska området. 

För att Borås Stad ska kunna nå de långsiktiga målen om fossiloberoende och utsläppsfrihet måste 
arbetstakten öka på alla områden. Miljöförvaltningen har idag rollen att samordna energiarbetet, ta 
ansvar för styrdokument på området och att följa upp arbete och utsläpp. Ett ökat arbete inom Staden 
enligt fullmäktiges mål kräver ökade personella resurser för att kunna ge organisationen det stöd som 
behövs. Med dagens 50% tjänst för energisamordning måste aktiviteter prioriteras bort. Den del som 
blir mest lidande är samordning, inspiration, kunskapsöverföring och stöd till stadens förvaltningar. 
Även det utåtriktade arbetet att ge boråsarna förutsättningar att ta kloka beslut för att minska sin 
klimatpåverkan och klimatanpassa dagens samhälle saknar idag resurser. Energi- och klimatsamordning 
som möter behoven kräver minst en heltidstjänst. 

Med rådande resurser klarar inte nämnden sitt ansvar för tillsyn av strandskydd och naturreservat och 
det är omöjligt att uppfylla kraven på likabehandling och därmed svårt att upprätthålla legalitet för 
lagstiftningen. Vid handläggning av inkomna strandskyddsansökningar är det idag många som 
framhäver orättvisor. De som inte söker kan bygga fritt, medan de som söker riskerar att få 
inskränkande villkor eller avslag. 

Med förstärkning av en miljöutredartjänst bedöms avdelningen klara dels det miljöstrategiska arbetet 
och dels medverka i den fysiska planeringens tidiga skeenden. Förvaltningen upplever idag större 
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önskemål på deltagande än vad resurserna räcker till och befarar att miljö- och hälsoskyddskompetens 
är en flaskhals i samhällsbyggnadsprocessen som kan leda till sena ingripanden i planprocessen med 
förbud och resurskrävande sena omtag som följd. Utan förstärkning får förvaltningar, bolag och 
kommunstyrelse ta större egna ansvar för genomförande och samordning av Borås Stads miljöarbete. 
Utebliven resursförstärkning kommer även att innebära ytterligare minskningar i det utåtriktade 
informationsarbetet och arbetet med beteendepåverkan för stadens invånare. Nämnden äskar därför 
730 tkr motsvarande en tjänst som miljöutredare.  

4.4.6 Budget- och skuldrådgivning 

Under 2019 har konsumentrådgivningen flyttats till avdelningen för Budget- och skuldrådgivning. 
Verksamheterna har flera gemensamma nämnare och innan Orangeriet tillhörde de samma avdelning. 
Förhoppningen med flytten av verksamheten är bland annat att finna synergieffekter och på så vis nå ut 
med förebyggande insatser till fler.  I och med sammanslagningen av de båda verksamheterna avser 
avdelningen återuppta namnet Konsument Borås. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Budget- och skuldrådgivning 

Verksamheten syftar till att ge stöd till rådsökande, i strävan att den enskilde ska få en fungerande 
vardagsekonomi och en ekonomisk rehabilitering. Utåtriktat arbete bedrivs med syfte att förebygga 
överskuldsättning. Avdelningen säljer rådgivning till Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Bollebygd 
enligt avtal. 

Enligt Konsumentverkets rekommendationer ska verksamheten innehålla fem olika delar: 
budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd inför och under skuldsanering, samverkan samt utåtriktat arbete. Vidare säger 
rekommendationerna bland annat att stöd ska ges utan oskäligt dröjsmål, vilket betyder att den som 
behöver råd och stöd ska erbjudas ett besök inom fyra veckor samt att verksamheten ska kunna erbjuda 
tider för akuta ärenden med kort varsel. 

De senaste åren har komplexiteten i ärendena ökat och det tar ofta längre tid att utreda den totala 
ekonomiska situationen samtidigt som det motiverande och stöttande arbetet under förändringsresan 
till att bli skuldfri ibland tar lång tid. Klienter med psykisk ohälsa har ökat, vilket ställer ökade krav på 
handläggarnas stöd och stöttning samt i flera fall samverkan med andra aktörer. 

Överskuldsättning är en stor påfrestning för den enskilde och anhöriga, men det är även en stor 
utmaning för samhällsekonomin när människor inte kan delta fullt ut i samhället. Det är därför viktigt 
att avdelningen utöver rådgivning, arbetar utåtriktat och förebyggande. På så vis får fler kunskap och 
verktyg, så att de kan undvika att hamna i ekonomiska problem i framtiden samtidigt som de får 
kännedom om vart de kan vända sig för att få hjälp. I förlängningen innebär det vinster för såväl 
samhället som den enskilde. 

Regeringen har sedan några år tillbaka uttalat en strategi för att motverka överskuldsättning och som ett 
resultat av detta har flera myndigheter intensifierat sitt arbete kring denna fråga. Bland annat så har 
Kronofogden under 2019 påbörjat ett arbete med att aktivt uppmana flertalet av de som finns i deras 
register att söka skuldsanering - och de uppmanar att man ska ta hjälp av den kommunala rådgivningen. 
Vidare har Konsumentverket arbetat med ett projekt för att få fler aktörer i samhället att samverka 
kring frågan och förstå kopplingen mellan ohälsa och ekonomiska förutsättningar. Allt detta 
sammantaget gör att kommunernas budget- och skuldrådgivning sannolikt kommer att få mer ärenden 
att hantera framöver. 

En förmodad ökning av ärenden i kombination med att de som söker hjälp behöver en högre grad av 
stöttning i arbetet mot att bli skuldfri, gör att avdelningen kan få det svårt att klara av att bedriva en 
verksamhet som lever upp till Konsumentverkets samtliga rekommendationer. Framförallt är det risk 
att verksamheten inte kommer att kunna erbjuda nya klienter ett besök inom fyra veckor. I ett sådant 
läge kommer avdelningen då prioritera ärenden, för att hjälpa de som är i mest akut behov av hjälp, och 
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därefter placera övriga i kö. Verksamheten har tidigare haft långa köer men har på senare år kunnat 
arbeta bort dessa. Stödet till klienter med pågående skuldsanering ges i dagsläget bara i de fall då 
klienten själv hör av sig och skulle enligt Konsumentverkets rekommendationer behöva utökas till att 
vara mer uppsökande och erbjudande, men det har prioriterats bort. 

Konsumentrådgivning 

I konsumentrådgivningen ingår information, rådgivning, reklamationshantering, kunskapsöverföring 
samt tvistlösning och medling för privatpersoner. Rådgivning erbjuds via telefon eller på plats via 
bokade besök och är ett komplement till den statliga tjänsten "Hallå Konsument" som drivs av 
Konsumentverket. Avdelningen säljer konsumentrådgivning till Ulricehamn och Tranemo enligt avtal. 

För att sprida kunskap om vilka val och rättigheter man har som konsument, när man köper varor eller 
tjänster, är det viktigt att arbeta förebyggande i skolor och på andra vis för att nå ut till invånarna och 
framförallt särskilt utsatta målgrupper. Konsumentrådgivningen måste aktivt arbeta för att bli mer känd 
och för att nå ut till de konsumenter som inte själva söker upp verksamheten. Att fortsätta utveckla 
arbetsformer för att nå ut med det förebyggande arbete är således av vikt. 

Konsumtion är en av de största frågorna inom miljöområdet idag och utmaningen ligger i att öka 
medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet både lokalt och 
internationellt. Konsumentrådgivningen ska inom ramen för sin rådgivning och sitt förebyggande och 
utåtriktade arbete bidra till upplysning i denna fråga. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal ärenden 3 746   

Antal händelser (Ecos) 16 934   

Antal delegationsbeslut. 924   

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. 

5.2 Livsmedelskontroll 

5.2.1 Livsmedelskontroll 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal livsmedelsverksamheter 790 790 800 

Antal inspektioner 763 800 800 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal revisioner 66 100 100 

Antal delegationsbeslut 278 200 260 

Klagomål 70 60 70 

Registrering 105 100 100 

Antal ärenden RASFF och iRASFF  25 30 

5.2.2 Alkoholtillsyn 

5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Andel i procent av samtliga 
beslut/besked som getts inom 3 veckor 
efter att ansökan är komplett 

 100 100 

Antal ärenden inre tillsyn  10 20 

Andel i  procent av serveringsställen 
som fått ett tillsynsbesök under året 

 100 100 

5.2.3 Tobakstillsyn m.fl. 

5.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal delegationsbeslut  50 50 

Antal inspektioner tobak och e-
cigaretter 

 50 40 

Antal inspektioner folköl  40 40 

Antal inspektioner receptfria läkemedel  30 30 

Antal kontrollköp av tobaksprodukter  60 50 

5.3 Miljötillsyn 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal delegationsbeslut 607 700 700 

Antal inspektioner och personliga 
möten miljötillsyn 

271 200 250 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal inspektioner och personliga 
möten enskilda avlopp 

209 200 200 

Antal inspektioner och personliga 
möten hälsoskydd 

254 200 250 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 973 5 000 5 000 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 475 2 500 2 500 

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 368 2 000 2 500 

5.4 Miljöstrategiska 

5.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt  5 5 

Antal deltagande timmar i stadens 
planering 

 4 900 4 900 

Strandskyddsärenden  40 40 

Deltagare i miljöutbildning  500 500 

5.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Beviljade ärenden Naturvårdsfonden  10 10 

Aktiviteter i media  30 30 

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Rådgivningsärenden, energi- och 
klimatrådgivning 

119 135 135 

Evenemang  5 5 
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5.5 Budget- och skuldrådgivning 

5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Klientkontakter 2 657   

Rådgivningsärenden 523 500 550 

Föreläsningar och informationstillfällen 52 50 50 

Klientkontakter togs bort inför 2019. 

5.5.2 Konsumenträttslig rådgivning 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Konsumentkontakter 3 131   

Informationsaktiviteter. 99   

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig 

 1 200 1 200 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 50 

Konsumentkontakter och informationsaktiviteter togs bort inför 2019. 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Summa    

Miljö- och konsumentnämnden har inga årliga investeringsanslag. 



Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2020 23(23) 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Budget 
tom 2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Projekt
status 

Nytt verksamhetssystem  2 000    2 

Möbler mm nya lokaler   500   0 

Summa  2 000 500    
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Nämnden blev beviljad 2 000 tkr i investeringsmedel 2019 för nytt verksamhetssystem. Upphandling 
pågår med hjälp av koncerninköp och beräknas vara klar i augusti/september. 

Nämnden har, i lokalresursplanen, lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar 
för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Om vi får tillgång till en sådan 
lokal under 2020 behöver nämnden investeringsmedel för att iordningställa och verksamhetsanpassa 
lokalerna. I dagsläget är det svårt att uppskatta ett exakt belopp eller tidpunkt. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern 
kontrollplan 2020 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga riskanalysen till handlingarna 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd 
och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna.  
 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut 
processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs 
och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 
kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta 
åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 
årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
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Riskanalys - 2020 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / 

Process 
Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning 
Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

 Ekonomi Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Borås 
Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga 
leverantörer samt risk 
för förskingring när inte 
attestreglementet följs. 

    2020  

 Ekonomi Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Risken är att 
representationsreglern
a för Borås Stad och 
Skatteverkets regler ej 
följs, samt att 
representation/utbildni
ng ej är godkänd. 
Representation 
medges endast inom 
eller i direkt anslutning 
till Borås Stads 
ordinarie verksamhet. 

    2020  

 Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 

Risken att Borås Stad 
debiterar felaktiga 
belopp och/eller till fel 
person. 

    2020  

 Ekonomi Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 

Risk att Borås Stad 
bryter mot LOU och 
mot Borås Stads 
upphandlingsregler 
och policy. 

    2020  

Risk att ramavtal 
inte följs 

Risk att ramavtal 
tillämpas felaktigt och 
att leverantör som ej är 
upphandlad korrekt 
används för inköp i 
verksamheten. Borås 
Stad kan riskera att 
stämmas för 
avtalsbrott om 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

ramavtalets delar ej 
uppfylls korrekt. 

 Ekonomi Kontanthantering Risk för felaktig 
hantering av 
kontanta medel 

Kontanta medel som 
inte redovisas i sin 
helhet och ej 
synliggörs i stadens 
redovisningssystem 
innebär en risk för 
oegentligheter. God 
ordning och säkra 
rutiner skall 
upprätthållas för att 
minimera risken. 

    2020  

 Personal Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga 
löner betalas ut. 

Risk att felaktiga löner 
utbetalas till personer 
som ej är anställda av 
Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till 
personal eller att 
staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftninge
n) eller andra 
avtal/lagar inom det 
personalrättsliga 
området. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att fel person 
fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där 
denne ej har behörig 
delegation. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår. 

Risk för att 
förmögenhetsskyddan
de kontroller ej 
genomförs enligt Borås 
Stads riktlinjer. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Verksamhetskontroll
er 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Exempel: systematiskt 
arbetsmiljöarbete, 
brandskydd, 
rektors/lärares 
arbetsuppgifter, 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

elevärenden, 
barnavårds- och 
särskoleutredningar, 
personalutbildningar, 
lagar/riktlinjer efterlevs 

 Egen 
verksamhet 

Posthantering/Diarie
föring 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att gällande 
regelverk ej följs. 
Svårigheter att söka 
dokument. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att beslut inte 
gäller vid överprövning. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Utskick av svarskort Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Inspektionsresultat Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Besked om åtgärd Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

negativa 
konsekvenser. 

 Egen 
verksamhet 

Pågående ärenden i 
ECOS 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Ekonomi Uppföljning budget 
månadsvis 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att det 
ekonomiska utfallet ej 
följer budget utan att 
åtgärder vidtas. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Dokumenthantering
splan 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringspl
an är aktuell och följs. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Kontroll av leverans 
enligt 
verksamhetsplan 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att 
verksamhetsplaner 
följs samt att de 
innehåller uppdrag från 
KF, reglemente och 
lag. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Risk att service till 
kunder försämras, 
lägre effektivitet 
samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

Risk att service till 
kunder försämras, 
lägre effektivitet samt 
risk för 
arbetsmiljöstress. 

    2020  

 Personal Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att 
förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund 
av låg lön, få 
utbildade med 
relevant utbildning, 
dåliga lokaler etc. 

Risk att förvaltningen 
inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund av 
låg lön, få utbildade 
med relevant 
utbildning, utspridda 
lokaler etc. 

    2020 Extra lönemedel 

Dåliga lokaler 

Praktikanter och 
examensarbetare 

Nya handläggare 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

 Styrning 
och ledning 

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att stadens 
styrdokument är kända 
och följs. 

    2020  

 Personal Kontroll SAM Risk att SAM-hjulet 
inte följs. 

Kontroll att SAM utförs 
och följs upp 
månadsvis i 
årsplaneringen. 

    2020  

 Ekonomi Kontroll av avtal och 
taxor 

Risk att avtal och 
taxor inte följs. 

Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och 
att rätt antal timmar 
debiteras. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Förvaltningsövergrip
ande 

Risk att den 
politiska intentionen 
som föreligger ett 
beslut faller 
bort/misstolkas och 
beslutet får en 
annan innebörd än 
avsikten 

Uppföljning av politiska 
beslut 

    2020  

Risk att en otydlig 
och genomhastad 
beslutsprocess av 
ordförande 
resulterar i 
missförstånd med 
felaktigt beslut som 
resultat 

Uppföljning av politiska 
beslut 

    2020  

Risk att alla 
ledamöter/partier ej 
får alla utskick från 
förvaltningen 

Kontroll av 
beslutsunderlag. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Dataskyddsförordni
ngen (GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs. 

Kontroll att nytt 
regelverk kring 
persondataskydd, 
dataskyddsförordninge
n (GDPR) följs. Det 
nya regelverket 
ersätter 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

personuppgiftslagen 
(PuL) och börjar gälla i 
maj 2018 

 Styrning 
och ledning 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

     2020 Verksamhets- och 
tillsynsplaner 
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1 Riskanalys 
Konkreta och mätbara mål för verksamheten är en förutsättning för en fungerande intern kon-
troll. De processer som verksamheten består av ska stödja ett eller flera av målen. Processerna, 
dvs. hur arbetet faktiskt utförs, är grundläggande för den interna kontrollen. Internkontrollen 
börjar därför med en riskanalys av processerna. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens 
största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys och interna kontroll.  
 
Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Här presenteras några idéer som kan vara till 
stöd för kartläggningen. Riskanalysen kan börja med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte 
gå fel?” 
 
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom olika områden av risker. Många typer av risker 
kan passa in i flera olika områden. 
 
Riskerna kan delas in efter vilket av de tre övergripande målen för internkontrollen som de utgör 
ett hot mot: 
 

 Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 
 
 Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig. 

 
 Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera ska följas. 

 
Riskerna kan också delas in i externa respektive interna risker.  
 
Till de externa riskerna hör: 
 

 Omvärldsrisker (t ex beslut fattade i EU, riksdag osv., befolkningsutveckling, infrastruk-
turell utveckling) 

 
 Finansiella risker (t ex förändrad kommunalskatt, förändrade statsbidrag, för sen eller helt 

utebliven betalning från brukare) 
 

 Legala risker (t ex ny lagstiftning, inkorrekt tillämpning av avtal med externa parter, risk 
för att inte följa t ex av kommunfullmäktige antagna reglementen) 

 
 Externa IT-baserade risker (t ex hackerintrång) 
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Till de interna riskerna hör: 
 

 Verksamhetsrisk (risken för att kommunen inte når de uppställda verksamhetsmålen samt 
att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt), som i sin tur kan delas in i: 

 
 Styrbarhet (frågor om mål, inriktning och kultur) 
 
 Resultat (kostnad, produktivitet, effektivitet, kvalitet) 
 
 Resurser (pengar, människor, miljö, demokrati/förtroende) 
 

 Redovisningsrisk (ej rättvisande räkenskaper kan göra att beslut fattas på felaktiga grun-
der) 

 
 Interna IT-baserade risker (konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och spårbarhet) 

 
Ytterligare en metod är att gå igenom följande komponenter för att komma fram till relevanta 
processer som är kritiska: 
 

 Revisionens granskningar 
 
 Tillsynsmyndigheternas granskningar 

 
 Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamhetssystemen 
 
 Omvärldsfaktorer 

 
 Reglementen, policydokument, regler osv. 

 
 Aktuella rutinbeskrivningar 

 
 Diverse IT-system 

 
 Verksamheter med risk för oegentligheter, mutor, bestickning m.m. 
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1.1 Konsekvens- och sannolikhetsbedömning  
När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras.  
 
Arbetet med intern kontroll bör prioritera områden där det finns risk för fel med stora konse-
kvenser. För att göra en samlad bedömning gör man uppskattningar av två faktorer: konsekven-
ser och sannolikhet, som graderas på skalan 1-4 enligt följande: 
 
Konsekvenser 
 
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 
 
Sannolikheter 
 
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 
 
Dessa siffror multipliceras och förs in i fliken riskanalys vid varje riskbild och förs sedan över till 
internkontrollplanen om risken bedöms vara hög (9 och högre). Om man väljer att EJ föra över 
en risk måste man kommentera detta. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med 
risker med låg samlad riskbedömning.  
 
Om risken bedöms till 16 d.v.s. både konsekvens och sannolikhet bedöms till 4 ska risken åtgär-
das direkt. 
 
Följande faktorer kan exempelvis ligga till grund för konsekvens- och sannolikhetsbedömning: 
 

 Verksamhetens ekonomiska betydelse (inkluderar både förmögenhetsförlust och felaktiga 
räkenskaper) 

 
 Transaktionsvolym och storlek på enskilda transaktioner inom verksamhetsområdet 

 
 Den omfattning i vilken verksamhetsområdet är föremål för löpande bedömningar 

 
 I vilken mån mål är definierade för verksamheten i mätbara termer avseende kvantitets- 

och kvalitetskrav, s.k. SMARTA mål, och hur dessa följs upp 
 

 Kompetens och erfarenhet hos berörd personal i verksamheten 
 

 Politiska/förtroendemässiga konsekvenser (moraliska, etiska aspekter med avseende på 
kommunens rykte) 

 
 Tekniska konsekvenser vid fel 
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 Mänskliga och inte minst verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för en-
skilda personer som kan uppstå vid fel 
 

En samlad bedömning av konsekvenser och sannolikhet fås sedan genom att man placerar in ris-
ken i följande matris:  
 

 
 
 
Vid en konsekvens- och sannolikhetsbedömning behöver också hänsyn tas till: 

 
 Kontrollkostnaden måste vägas mot konsekvenserna om fel uppstår – kontrollen får 

inte bli ett kostsamt självändamål 
 
 Val av kontrollnivå beror på hur arbetet inom förvaltningen är organiserat 
 
 Beaktande av vilken period väsentlighets- och riskbedömningen avser då man bedömer 

att något kan gå fel 
 
 Frekvensen, dvs. hur ofta en viss typ av fel kan uppstå inom bedömd period 
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Årshjul för intern kontroll
Steg 1: Riskanalys

Identifiera verksamhetens olika riskbilder. Gör en riskbedömning.

Steg 2: Intern kontrollplan

Kontrollplanen innehåller kontrollmoment med kontrollmetod, 

kontrollfrekvens samt kontrollansvarig.

Steg 3: Uppföljning

Sammanställning och uppföljning av resultatet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tänk på att inte ha för mycket text i din presentation. Ett fåtal punkter med ett eller några ord räcker. Den som läser texten bakom dig klarar inte av att lyssna på vad du säger samtidigt. All text vänsterställs.



Riskanalys
Konkreta och mätbara mål för verksamheten är en förutsättning 
för en fungerande intern kontroll. De processer som 
verksamheten består av ska stödja ett eller flera av målen.

Processerna, dvs. hur arbetet faktiskt utförs, är grundläggande 
för den interna kontrollen. Internkontrollen börjar därför med en 
riskanalys av processerna. Riskanalysen är viktig för att kartlägga 
nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin 
riskanalys och interna kontroll.
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Konsekvens- och sannolikhetsbedömning
När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras. För att göra 
en samlad bedömning gör man uppskattningar av två faktorer:
Konsekvenser och sannolikhet, som graderas på skalan 1-4 enligt 
följande:

Konsekvenser
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)
Sannolikheter
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå
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Riskanalys  2018 (Miljö- och konsumentnämnden)  
Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till 

plan 
Kommentar Period 

Styrning 
och ledning 

Delegation Risk att 
delegationsordningen 
ej följs 

Risk att fel person fattar 
myndighetsbeslut 
gällande ärenden där 
denne ej har behörig 
delegation. 

      

Styrning 
och ledning 

Kontroll av styrdokument Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att stadens 
styrdokument är kända 
och följs. 

      

Styrning 
och ledning 

Förvaltningsövergripande Risk att den politiska 
intentionen som 
föreligger ett beslut 
faller bort/misstolkas 
och beslutet får en 
annan innebörd än 
avsikten 

Uppföljning av politiska 
beslut 

      

Styrning 
och ledning 

Förvaltningsövergripande Risk att en otydlig 
och genomhastad 
beslutsprocess av 
ordförande resulterar 
i missförstånd med 
felaktigt beslut som 
resultat 

Uppföljning av politiska 
beslut 

      

Styrning 
och ledning 

Förvaltningsövergripande Risk att enskilda 
ledamöter/partier ej 
får del av samma 
information som 
övriga 

Kontroll av 
beslutsunderlag. 

      

Styrning 
och ledning 
 
 
 
 
 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

       

 



Kategori Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Medelvärde
Delegation                                                          
Risk att delegationsordningen ej följs 2 4 3 10 5 4,8

Kontroll av styrdokument                                
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt.
Förvaltningsövergripande                              
Risk att den politiska intentionen som föreligger ett 
beslut faller bort/misstolkas och beslutet får en 
annan innebörd än avsikten
Förvaltningsövergripande                               
Risk att en otydlig och genomhastad 
beslutsprocess av ordförande resulterar i 
missförstånd med felaktigt beslut som resultat
Förvaltningsövergripande                              
Risk att enskilda ledamöter/partier ej får del av 
samma information som övriga
Måluppfyllelse                                                   
Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar.
Delegation                                                         
Risk att delegationsordningen ej följs
Kompetens- och resursbrist                           
Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av 
låg lön, få utbildade med relevant utbildning, dåliga 
lokaler etc.
Leverantörsfakturor                                         
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer
Representation-utbildning                               
Risk att riktlinjer ej följs
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Riskanalys - 2020 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning 

 
Ekonomi 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring 
när inte attestreglementet följs. 

   

 
Ekonomi 

Representation-utbildning Risk att riktlinjer ej följs Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

   

 
Ekonomi 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut 

Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

   

 
Ekonomi 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

   

Risk att ramavtal inte följs Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt används för 
inköp i verksamheten. Borås Stad kan riskera att 
stämmas för avtalsbrott om ramavtalets delar ej 
uppfylls korrekt. 

   

 Ekonomi Kontroll av avtal och taxor Risk att avtal och taxor inte 
följs. 

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att rätt 
antal timmar debiteras. 

   

 Personal Kontroll SAM (systematiska 
arbetsmiljöarbetet) 

Risk att SAM-hjulet inte 
följs. 

Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis i 
årsplaneringen. 

   

 Personal Kompetens- och resursbrist Risk att förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att 
rekrytera på grund av låg 
lön, få utbildade med 
relevant utbildning, dåliga 
lokaler etc. 

Uppföljning av rekryteringar    

 Personal Personal- och lönekontroller Risk för att felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej 
är anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut 
till personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar 
inom det personalrättsliga området. 

   



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning 

 Styrning 
och ledning 

Kontroll av styrdokument Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att stadens styrdokument är kända och 
följs. 

   

 Styrning 
och ledning 

Förvaltningsövergripande Risk att den politiska 
intentionen som föreligger 
ett beslut faller 
bort/misstolkas och beslutet 
får en annan innebörd än 
avsikten 

Uppföljning av politiska beslut    

 
Styrning 
och ledning 

Måluppfyllelse Risk att mål och uppdrag 
avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden 
inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

    

 
Styrning 
och ledning 

Delegation Risk att 
delegationsordningen ej följs 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

   

 Egen 
verksamhet 

Posthantering/Diarieföring Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter att 
söka dokument. 

   

 Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att beslut inte gäller vid överprövning.    

 Egen 
verksamhet 

Utskick av svarskort Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

   

 Egen 
verksamhet 

Inspektionsresultat Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

   

 Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

   

 Egen 
verksamhet 

Besked om åtgärd Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

   

 Egen 
verksamhet 

Pågående ärenden i 
ECOS 

Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

   



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning 

 Egen 
verksamhet 

Dokumenthanteringsplan Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 

   

 Egen 
verksamhet 

Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga 

Risk att service till kunder 
försämras, lägre effektivitet 
samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

Risk att service till kunder försämras, lägre 
effektivitet samt risk för arbetsmiljöstress. 

   

 Egen 
verksamhet 

Dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

Risk att personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs. 

Kontroll att nytt regelverk kring persondataskydd, 
dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Det nya 
regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
började gälla i maj 2018 
 

   

 



Uppföljning intern kontrollplan - 2018 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / 

Process 
Riskbild Riskbedöm

ning 
Kontrollmoment Kontrollfrekv

ens 
Analys Stat

us 
Status Åtgärd 

Ekonomi Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

6 Korrekt leverantörsfaktura, 
utgiften tillhör verksamheten, YY-
kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, ej egen attest. 

Varje år Följande avvikelser har 
konstaterats: Stickprov 
på 50 st. 
leverantörsfakturor 
*5 fakturor saknar 
information ang. F-
skatt/momsreg.nr. 
*7 fakturor saknar eller 
har fel YY-kod 
 
Förslag till åtgärder som 
ska vidtagas: 
*Informera anställda om 
att alltid uppge YYkod 
*Företag är kontaktade 
om att de har kvar 
YYkoder i ”mallar”, så det 
står samma YYkod på 
samtliga fakturor till 
Borås Stad oavsett vem 
som beställt 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder 
som ska 
vidtagas:*Informera 
anställda om att 
alltid uppge YYkod 
*Företag är 
kontaktade om att 
de har kvar YYkoder 
i ”mallar”, så det står 
samma YYkod på 
samtliga fakturor till 
Borås Stad oavsett 
vem som beställt 

Ekonomi Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer 
ej följs 

4 Att deltagarförteckning, att syfte 
framgår , samt att  program 
bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. 
Att kostnader för representation 
följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer. 

Varje år Följande avvikelser har 
konstaterats: Stickprov 
på 13 st. 
leverantörsfakturor 
 
*Deltagarförteckning 
saknas på en 
föreläsningsfaktura samt 
en utbildningsfaktura 
 
*Program saknas på ett 
fikamöte samt tre 
dagsutbildningar 
 
Förslag till åtgärder som 
ska vidtagas: Informera 
anställda om att alltid 
skicka 
dagordning/program vid 
bokning av utbildning 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder 
som ska vidtagas: 
Informera anställda 
om att alltid skicka 
dagordning/program 
vid bokning av 
utbildning 

Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att 
felaktiga 

4 Kontroll av rätt fakturering, 
korrekta inkomstuppgifter 

Varje år En missad fakturering, 
två som är fakturerade för 
mycket, en som är 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder: 
Viktigt att 
dubbelkontrollera 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedöm
ning 

Kontrollmoment Kontrollfrekv
ens 

Analys Stat
us 

Status Åtgärd 

kundfakturor 
skickas ut 

(äldreomsorg/funktionshinderver
ksamhet). 

fakturerad för lite.Ett 
beslut där det är fel 
belopp men rätt belopp är 
fakturerat. 
 
Förslag till åtgärder: 
Viktigt att 
dubbelkontrollera 
summan som ska 
faktureras. Viktigt att 
handläggarna kontrollerar 
så att rätt ihopräknat 
belopp på beslutet. 

summan som ska 
faktureras. Viktigt att 
handläggarna 
kontrollerar så att 
rätt ihopräknat 
belopp på beslutet. 

Ekonomi Upphandling Risk att Lagen 
om offentlig 
upphandling 
(LOU) inte följs 

9 Kontroll att Borås Stads 
direktupphandlingsregler 
efterlevs. 

Varje år Inga avvikelser hittades.  Avslut
ad 

 

Risk att ramavtal 
inte följs 

6 Kontroll att inköp följer ramavtal. Varje år 10 stickprov har tagits på 
olika konton och 
kontrollerat de 
leverantörer som det står 
att vi inte har avtal med. 
Av de 27 leverantörerna 
vi har använt under 
dessa konton har vi haft 
avtal med 10 stycken. 
Det har inte funnits några 
uppenbara alternativ till 
leverantörer som vi har 
avtal med. Förutom vid 
tolkförmedling, men de 
kunde inte erbjuda den 
efterfrågade tjänsten. 
 
Förslag till åtgärder som 
ska vidtagas: Vara 
uppmärksam och 
kontrollera om avtal finns 
innan inköp. 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder 
som ska vidtagas: 
Vara uppmärksam 
och kontrollera om 
avtal finns innan 
inköp. 

Personal Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 

6 Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter avseende 
såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt 
utlägg i tjänsten 

Varje år Inga avvikelser.  Avslut
ad 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedöm
ning 

Kontrollmoment Kontrollfrekv
ens 

Analys Stat
us 

Status Åtgärd 

Styrning 
och 
ledning 

Delegation Risk att 
delegationsordni
ngen ej följs 

6 Kontroll att delegationsordningen 
efterlevs. 

Varje år Ingen avvikelse men i 
besluten står det klart och 
tydligt vad som får eller 
inte får göras och 
hänvisas till de olika 
lagarna på ett 
pedagogiskt sätt i slutet 
av beslutet. Man hade 
kunnat hänvisa direkt vid 
varje punkt. 
 
Förslag till åtgärder som 
ska vidtagas Att tillägga 
så upphörde 7 § 2 kap i 
Miljöbalken att gälla från 
och med 2019-01-
01Miljöbalken 16 kap. 2 § 
1 st. Upphör 2019-01-01 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder 
som ska vidtagas Att 
tillägga så upphörde 
7 § 2 kap i 
Miljöbalken att gälla 
från och med 2019-
01-01Miljöbalken 16 
kap. 2 § 1 st. Upphör 
2019-01-01 

Styrning 
och 
ledning 

Inventarier Risk för att 
brand och stöld 
uppstår. 

4 Att inventarier registrerats i 
Borås Stads inventariesystem, att 
stöldskyddsmärkning sker. 

Varje år Inventering genomförd 
och Regitwise är 
uppdaterat 

 Avslut
ad 

 

Egen 
verksam
het 

Posthantering/Diarie
föring 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

6 Rätt datum, inlagt i register, 
avslutade ärenden, arkiverat. 

Varje år Av 50 stickprov har 19 
diarienummer ingen 
intressent på 
intressentregistret. 
 
Förslag till 
åtgärder:Uppmärksamma 
de som arbetar i Ecos att 
lägga in informationen. 

 Avslut
ad 

Förslag till 
åtgärder:Uppmärksa
mma de som arbetar 
i Ecos att lägga in 
informationen. 

Egen 
verksam
het 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

6 Kontroll att rätta lagar, 
förordningar m.m. har angetts. 

Varje år   Avslut
ad 

 

Egen 
verksam
het 

Utskick av svarskort Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

3 Utskick av svarskort i 
ansöknings- och 
anmälningsärenden inom 5 
arbetsdagar. 

Varje år Följande avvikelser har 
konstaterats: 
Totalt 14 ärenden av 50 
kontrollerade får 
avvikelser: Svarskort 
saknas helt på 8 ärenden 
och skickades sent (efter 
5 dagar) på 6 
ärenden.Vid flertalet 
ärenden finns ingen 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder 
som ska 
vidtagas:Låt alla 
ärenden gå genom 
Miljöförvaltningens 
inkorg.Definiera 
svarskort.Administra
tionen skickar ut 
svarskort via e-post 
för tobak 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedöm
ning 

Kontrollmoment Kontrollfrekv
ens 

Analys Stat
us 

Status Åtgärd 

stämpel eller e-post 
inlagd vilket gör det svårt 
att kontrollera tiden. Alla 
avdelningar använder 
inte svarskort på samma 
sätt. 
 
Förslag till åtgärder som 
ska vidtagas: 
Låt alla ärenden gå 
genom 
Miljöförvaltningens 
inkorg.Definiera 
svarskort.Administratione
n skickar ut svarskort via 
e-post för tobak 

Egen 
verksam
het 

Inspektionsresultat Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Resultatet av en inspektion ska 
meddelas inom 20 arbetsdagar. 

Varje år Följande avvikelser har 
konstaterats: 
25 inspektioner 
granskade. Av dessa var 
22st godkända. 3st 
klarade inte tidsintervallet 
på 20 dagar 
 
Förslag till åtgärder som 
ska vidtagas: 
Uppdatera rutiner så att 
handläggare dubbelkollar 
sina pågående ärenden 
oftare.Rutin för att 
planera in mer tid för 
efterarbete. 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder 
som ska 
vidtagas:Uppdatera 
rutiner så att 
handläggare 
dubbelkollar sina 
pågående ärenden 
oftare.Rutin för att 
planera in mer tid för 
efterarbete. 

Egen 
verksam
het 

Delegationsbeslut Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Delegationsbeslut i tillstånds- 
och anmälningsärenden inom 20 
dagar efter kompletta handlingar. 

Varje år Vissa beslut har fattas 
senare än inom 20 dagar 
 
Förslag till åtgärder som 
ska vidtagas:Informera 
handläggarna om att det 
ska ske inom 20 dagar. 
Det finns antagligen 
rimliga orsaker till att det 
blivit senare än inom 20 
dagar 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder 
som ska 
vidtagas:Informera 
handläggarna om att 
det ska ske inom 20 
dagar. Det finns 
antagligen rimliga 
orsaker till att det 
blivit senare än inom 
20 dagar 

Egen 
verksam
het 

Besked om åtgärd Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 

8 Verksamhetsutövare som lämnar 
miljörapporter ska senast den 30 
juni få besked om rapporten 

Varje år Följande avvikelser har 
konstaterats:Försent 
svar (efter 30 juni) med 
krav på åtgärder:   

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder 
som ska 
vidtagasPåminnelse 
i flera olika steg, tex. 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedöm
ning 

Kontrollmoment Kontrollfrekv
ens 

Analys Stat
us 

Status Åtgärd 

ändamålsenligt 
sätt. 

kommer att medföra någon 
åtgärd från nämndens sida. 

• EMC (fd. 
Sobacken) Dnr. 
2018-0990 

Försent svar (efter 30 
juni) utan krav på 
åtgärder:   

• Fristads 
Express 
Borgstena 
Dnr.2018-1656 

• KLS Ugglarps 
Dalsjöfors 
(slakteri) Dnr. 
2018-1340 

• Gässlösa 
gamla 
avloppsrenings
verk Dnr. 2018-
1253 

• Bogryds 
avloppsrenings
verk Dnr. 2018-
1252 

• NCC Industry 
AB Dnr. 2018-
1078 

• Industrikemipro
duktion i Viared 
Dnr. 2018-1094 

• Hedareds Sand 
& Betong, 
bergtäkt Dnr. 
2018-0575 

• Brämhults 
Juice Dnr. 
2018-0199 

Förslag till åtgärder som 
ska vidtagas 

• Påminnelse i 
flera olika steg, 
tex. automatisk 
bevakning i 
ecos om möjligt 

automatisk 
bevakning i ecos om 
möjligt 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedöm
ning 

Kontrollmoment Kontrollfrekv
ens 

Analys Stat
us 

Status Åtgärd 

Egen 
verksam
het 

Pågående ärenden i 
ECOS 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Kontroll att ärenden avslutas 
korrekt i ECOS 

Varje år Av 50 pågående ärenden 
är det nio ärenden som 
borde kunna avslutas. 
 
Förslag till åtgärder: Det 
är viktigt att 
handläggarna informerar 
administratörerna när ett 
ärende ska avslutas så 
att administratörerna kan 
avsluta ärendet soch 
skriva ut ärendeutskrift 
och akrivera. Bra att 
regelbundet kontrollera 
sina ärenden ifall de kan 
avslutas. 

 Avslut
ad 

Förslag till åtgärder: 
Det är viktigt att 
handläggarna 
informerar 
administratörerna 
när ett ärende ska 
avslutas så att 
administratörerna 
kan avsluta ärendet 
soch skriva ut 
ärendeutskrift och 
akrivera. Bra att 
regelbundet 
kontrollera sina 
ärenden ifall de kan 
avslutas. 

Egen 
verksam
het 

Dokumenthantering
splan 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 

Varje år Arbetet pågår med en ny 
dokumenthanteringsplan. 
Dokumenthanteringsplan
en kompletterades under 
2018. 

 Avslut
ad 

 

Egen 
verksam
het 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Risk att service 
till kunder 
försämras, lägre 
effektivitet samt 
risk för 
arbetsmiljöstress
. 

8 Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga. 

Varje år Miljöförvaltningen har 
behov av ett gemensamt 
hus/lokal med på ca tre 
års sikt minst 80 
kontorsarbetsplatser 
enligt behov som 
beskrivs i 
Lokalresursbehovsplan 
2020-2022 inför Borås 
Stads lokalresursplan, 
vilket förvaltningen 
skickar med som ett 
projekt till 
Lokalförsörjningsförvaltni
ngens investeringsplan. 

 Avslut
ad 

 

Personal Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att 
förvaltningen 
inte klarar sitt 
uppdrag med 
avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på 
grund av låg lön, 
få utbildade med 
relevant 

16 Kontroll att förvaltningen har en 
fungerande personal-
rekryteringsprocess och 
kompetent personal är på plats. 

Varje år   Avslut
ad 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedöm
ning 

Kontrollmoment Kontrollfrekv
ens 

Analys Stat
us 

Status Åtgärd 

utbildning, dåliga 
lokaler etc. 

Styrning 
och 
ledning 

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

6 Kontroll att stadens 
styrdokument är kända och följs. 

Varje år Rutiner finns för att 
informera om stadens 
styrdokument. 
Avdelningscheferna 
informerar om 
styrdokument vid Apt och 
förvaltningsmöten. 

 Avslut
ad 

 

Personal Kontroll SAM Risk att SAM-
hjulet inte följs. 

6 Kontroll att SAM utförs och följs 
upp månadsvis i årsplaneringen. 

Varje år Förvaltningen arbetar 
från och med januari 
2017 med SAM i Stratsys 
med den gemensamma 
SAM-kalendern. SAM-
kalendern orienterar 
cheferna i aktiviteterna 
som ligger inom 
arbetsmiljöområdet. 
SAM-kalendern förstärker 
också uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet och 
likvärdigheten i 
organisationen 

 Avslut
ad 

 

Ekonomi Kontroll av avtal och 
taxor 

Risk att avtal 
och taxor inte 
följs. 

6 Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal 
timmar debiteras. 

Varje år Taxor uppdateras årligen.  Avslut
ad 

 

Styrning 
och 
ledning 

Förvaltningsövergrip
ande 

Risk att den 
politiska 
intentionen som 
föreligger ett 
beslut faller 
bort/misstolkas 
och beslutet får 
en annan 
innebörd än 
avsikten 

9 Kontroll att beslutsformuleringar 
i protokoll ej kan misstolkas 

Varje år Inga avvikelser  Avslut
ad 

 

Risk att alla 
ledamöter/partie
r ej får alla 
utskick från 
förvaltningen 

6 Kontroll att utskick av handlingar 
når fram till alla mottagare 

Varje år Inga avvikelser  Avslut
ad 

 

Egen 
verksam
het 

Dataskyddsförordni
ngen (GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan 

12 Kontroll att innehåll i 
verksamhetssystemen uppfyller 
de nya kraven 

Varje år Arbetet pågår 
kontinuerligt med GDPR-
anpassningar. Vid 
uppgraderingar av IT-

 Avslut
ad 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedöm
ning 

Kontrollmoment Kontrollfrekv
ens 

Analys Stat
us 

Status Åtgärd 

känslig 
information röjs. 

systemen gör 
leverantörerna 
anpassningar. 

Styrning 
och 
ledning 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag 
avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska 
ramar. 

16 Kontroll att nämndens mål 
uppfylls samt att uppdrag utförs 
inom de ekonomiska ramarna 

Varje år Kontinuerlig uppföljning 
görs genom 10-dagars, 
tuppsamtal, pluppsamtal 
samt 
budgetuppföljningar. 
Uppdrag och indikatorer 
kommenteras och 
rapporteras med aktuell 
status i tertial- och 
bokslutsrapporterna. 
Under 2018 kan vi 
konstatera att vi inte 
lyckats följa 
verksamhetsplanen fullt 
ut, bland annat på grund 
av bristande resurser att 
klara av tillsyn och 
kontroll av de objekt som 
inbringar fasta intäkter. 

 Avslut
ad 

 

 



JUNIDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-002985 20190602 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Landala 2 Annelie Gustafsson

2019-002249 20190603 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Mjöshult 1:16 Roger Johansson

2019-000371 20190603 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Räveskalla 1:86 Annelie Gustafsson

2019-002140 20190603 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Gårda 3:5 Annelie Gustafsson

2019-002227 20190603 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Kvarbo 2:27 Annelie Gustafsson

2019-000794 20190603 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Garvaren 15 Christina Källberg

2019-002109 20190603 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Backabo 2:230 Sofia Törnqvist

2019-002217 20190603 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Påtorp 1:13 Anna Karlsson

2018-003692 20190603 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Sandhults-Sjögården 
2:1

Peter Engström

2018-003687 20190603 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Fjädern 4 Sofia Törnqvist

2018-003687 20190603 Upphävande av beslut om 
miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017 Fjädern 4 Sofia Törnqvist

2019-002183 20190604 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Toarp 1:4 Sevil Selimov

2018-001959 20190604 Föreläggande om åtgärder avseende 
kosmetiska produkter

Strålskydd, projekt Solarier 2018 Eko 10 Karin Görjevik

2019-001974 20190605 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på bristande 
rengöring och hantering

Ryda 4:1 Henrik Nygren

2018-003150 20190607 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om PCB-sanering Majbaggen 2 Johannes Stolt

2019-000206 20190607 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Lärkan 14 Sofia Törnqvist

2019-000815 20190607 Avgift för timdebiterad tillsyn - delavgift Hälsoskydd, klagomål på buller Papegojan 16 Naida Granov

2019-002059 20190607 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om krossuppställning red Hällered 1:36 Johannes Stolt

2019-002047 20190610 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Ormåsa 2:6 Sofia Törnqvist

2019-001215 20190610 Avgift för timdebiterad tillsyn Avfall, nedskräpning däck i Lundaskog   Lisa Bindgård

2019-001215 20190610 Avgift för timdebiterad tillsyn Avfall, nedskräpning däck i Lundaskog Sexdalern 1 Lisa Bindgård
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-000341 20190610 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Maskrosen 18 Sofia Törnqvist

2019-001997 20190611  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Ljushults-Kärra 1:33 Sofia Törnqvist

2019-001931 20190611 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Toarp 1:2 Peter Engström

2019-002295 20190612 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Vävaren 8 Christina Källberg

2018-003569 20190612 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål

Osdal 3:4 Lisa Bindgård

2019-002279 20190612 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Klämmestorp 3:3 Roger Johansson

2019-001996 20190613 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Råhult 1:3 Sevil Selimov

2019-002136 20190613 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pluto 4 Henrik Nygren

2019-001997 20190614 Föreläggande om skyddsåtgärder Avlopp, ansökan WC Ljushults-Kärra 1:33 Sofia Törnqvist

2019-002239 20190614 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation  Drösphult 1:12 Roger Johansson

2019-002282 20190614 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Viskarhult 2:42 Roger Johansson

2019-002310 20190617 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Röl 1:16 Roger Johansson

2019-002256 20190617 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Agamemnon 9 Annelie Gustafsson

2019-002312 20190617 Beslut om att avsluta ärende Värmepump, installation Källhult 1:13 Roger Johansson

2019-002317 20190618 Föreläggande om rengöring Livsmedelskontroll, klagomål på smutsig 
lokal

Solrosen 3 Laila Bador

2018-001040 20190619 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Vile 3 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001016 20190619 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Getängen 22 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001631 20190619 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Kattugglan 1 Anthoula Papakosta

2018-000964 20190619 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Fonden 48 Anthoula Papakosta

2018-001585 20190619 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018  Mars 11 Anthoula Papakosta

2018-001547 20190619 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Guldbaggen 1 Anthoula Papakosta

2018-001040 20190619 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Flugan 6 Jennie Schürer von Waldheim

2019-002317 20190620 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på smutsig 
lokal

Solrosen 3 Laila Bador

2019-001899 20190620 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Fristads Prästgård 1:28 Maria Steinmetz
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2019-002331 20190620 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Örlanda 5:15 Roger Johansson

2018-001957 20190620 Föreläggande om åtgärder Strålskydd, projekt Solarier 2018 Mars 10 Carin Christensen

2019-001967 20190620  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC  Hjältagården 2:3 Karin Görjevik

2018-001958 20190620 Föreläggande om åtgärder Strålskydd, projekt Solarier 2018 Solrosen 1 Carin Christensen

2019-002353 20190624 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Karon 7 Annelie Gustafsson

2018-000963 20190624 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Tekniska 
Elementarskolan 2

Jennie Schürer von Waldheim

2019-002246 20190624 Föreläggande om skyddsåtgärder (BDT-
avlopp)

Avlopp, ansökan WC Mjöshult 1:138 Karin Görjevik

2019-002332 20190624 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Safiren 9 Roger Johansson

2018-001075 20190624 Yttrande från Mijö- och 
konsumentnämnden

Samråd för detaljplan för Tullen, Triangeln 
8 m.fl. Tullastugan, Borås Stad

Triangeln 8 Pia Aspegren

2019-002246 20190624  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Mjöshult 1:138 Karin Görjevik

2018-001657 20190624 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Viskastrand 2 Jennie Schürer von Waldheim

2018-003552 20190625 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Svensgärde 3:85 Sofia Törnqvist

2019-002195 20190625 Fastställande av årsavgift Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

 Höken 2 Karin Görjevik

2019-002330 20190625 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sandared 1:299 Roger Johansson

2019-002116 20190625 Fastställande av årsavgift Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

rie Höken 2 Karin Görjevik

2019-001905 20190625  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC Rångedala 2:1 Sevil Selimov

2018-003663 20190625 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Idun 1 Sofia Törnqvist

2018-001374 20190625 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Pilspetsen 1 Sofia Törnqvist

2018-003757 20190625 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017  Heimdal 9 Sofia Törnqvist

2019-002387 20190626 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sandared 1:171 Roger Johansson

2019-002385 20190626 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Bockaryd 1 Roger Johansson

2018-003726 20190627 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Sirius 6 Sofia Törnqvist

2018-000672 20190627 Beslut om upphävande av årsavgift Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
verksamhet

Källbäcksryd 1:59 Peter Engström
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2019-001997 20190627 Föreläggande om skyddsåtgärder (BDT-
avlopp)

Avlopp, ansökan WC Ljushults-Kärra 1:33 Sofia Törnqvist

2019-002253 20190627 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Hedared 4:17 Mikael Lund

2019-002172 20190627 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Finnekumla 15:1 Sanna Olsson

2019-002395 20190627 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Lundsberg 2:2 Roger Johansson

2019-000704 20190628 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Bifrost 15 Christina Källberg

2019-000950 20190628 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning  Lönnen 1 Sofie Bengtsson

2019-002303 20190628 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Samariten 4 Annelie Gustafsson

2019-002374 20190628 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Räveskalla 1:84 Annelie Gustafsson

2019-002389 20190628 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Nagelskivlingen 11 Annelie Gustafsson

2019-002088 20190628 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på ventilation/lukt Semele 6 Sevil Selimov
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Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-06-07 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00368
Avskrivning 2019-06-10 Stadigvarande tillstånd allmänheten 01-2018-00560
Erinran 2019-06-12 Restaurangrapportering 40-2019-00295
Erinran 2019-06-12 Restaurangrapportering 40-2019-00298
Ändrat tillstånd, delvis bifall 2019-06-13 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00463
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-06-13 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00366
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2019-06-19 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2019-00591
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-06-19 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00340
Remissvar till Spelinspektionen 2019-06-20 Remiss från Spelinspektionen 73-2019-00374
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-07-11 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00463
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-07-11  Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00467
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2019-07-11 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2019-00592
Avskrivning 2019-07-19 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2016-00643



JULIDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-000774 20190701 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, olycka brand Kilsund 4 Ilse Postma

2019-002413 20190701 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Eva Gustafsson

2019-002428 20190701 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Bredared 1:17 Roger Johansson

2019-002413 20190701 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Christina Källberg

2019-000815 20190701 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, klagomål på buller Papegojan 16 Naida Granov

2019-002334 20190703 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

 Hedared 7:15 Anna Karlsson

2019-001974 20190704 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, klagomål på bristande 
rengöring och hantering

Ryda 4:1 Henrik Nygren

2019-002400 20190704 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tämta-Kil 2:1 Jennie Schürer von Waldheim

2019-000949 20190704 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Hultamad 2 Sofie Bengtsson

2019-002084 20190704 Beslut om dispens extra körtider 2019 Miljötillsyn, ansökan om extra körtider 
2019

Skrapered 1:90 Sofie Bengtsson

2019-000966 20190704 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan Virveln 2 Lisa Bindgård

2019-001974 20190704 Föreläggande om rengöring Livsmedelskontroll, klagomål på bristande 
rengöring och hantering

Ryda 4:1 Henrik Nygren

2019-002406 20190705 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på buller, hundskall Bäck 1:5 Naida Granov

2019-002307 20190705 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lundsberg 2:2 Sofia Törnqvist

2019-002267 20190708 Föreläggande om rengöring Livsmedelskontroll, inspektion Vindbron 3 Thomas Vidholm

2019-002485 20190708 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Bojorten 11 Christina Källberg

2019-002344 20190708 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Klämmestorp 8:3 Sofia Törnqvist

2019-002485 20190708 Föreläggande om redlighet Livsmedelskontroll, inspektion Bojorten 11 Christina Källberg

2019-002347 20190708 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Hultahus 5 Christina Källberg

2019-002473 20190709 Förbud, hantering Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Getängen 23 Thomas Vidholm

2019-002473 20190710 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Getängen 23 Thomas Vidholm

2019-002367 20190711 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Pygmalion 4 Annelie Gustafsson
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Lotta Sahlin Skoog 
Miljöskyddsavdelningen 

 
 

 Miljö- och konsumentnämnden  
Borås stad 
miljo@boras.se 
 
  

 

 
 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Rapport från Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av mil-
jöbalkstillsynen i Borås kommun 
 
Syftet med uppföljningen 
Syfte med uppföljningen av kommunen är att bedöma om den operativa tillsynen 
genomförs enligt miljöbalken (MB) och att de krav som anges i miljötillsynsför-
ordningen (MTF) uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ 
tillsyn i hela landet.  
Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I begreppet ”tillsynsvägledning” in-

går uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen. Detta framgår av 3 kap 
16 § och 1 kap 3 § miljötillsynsförordningen.   

Vid uppföljningen granskas planeringen av tillsynen utifrån miljötillsynsförord-
ningens regler, de organisatoriska förutsättningarna att genomföra en oberoende 
tillsyn samt det praktiska genomförandet av tillsynen. 

Uppföljningen utgår från tre huvudfrågor:  

1. Finns en planerad verksamhet och följs det som planeras?  
 

2. Vad blir effekten av myndighetens genomförande av planen? Genomförs 
den planerade verksamheten så att den har den effekt som myndigheten 
avser och uppnås myndighetens mål och planerade resultat enligt planen? 

  
3. Är den planerade verksamheten och resultatet ändamålsenliga för att upp-

fylla kraven?  
 

Deltagare 
Vid uppföljningsbesöket deltog från Borås kommun:  

• Karl-Erik Nilsson, ordf. Miljö- och konsumentnämnden 
• Per Månsson, v. ordf. Miljö- och konsumentnämnden 
• Agneta Sander, förvaltningschef, miljöförvaltningen 
• Mirjam Keskifrantti, avdelningschef miljötillsyn 
• Ilse Postma, miljöinspektör 
• Carin Christensen, miljöinspektör 
• Lena Jonsson, miljöinspektör 
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Vid intervjuerna deltog även: 

• Sevil Selimov, miljöinspektör 
• Karin Görjevik, miljöinspektör 
• Naida Granov, miljöinspektör 
• Peter Engström, miljöinspektör 
• Sofia Törnqvist, miljöinspektör 

Från länsstyrelsen deltog:  

• Lotta Sahlin Skoog, länsmiljöingenjör, Miljöskyddsavdelningen 
• Lotta Wiik, länsmiljöingenjör, Miljöskyddsavdelningen  
• Kirsti Lindemark Jansson, miljöskyddshandläggare, Miljöskyddsavdel-

ningen 
 
Genomförande 
Uppföljningsbesöket bestod av intervjuer och dokumentgranskning  

Under besöket granskades följande områden: 

• Organisation, nämnd, samordning, opartiskhet och jäv 

• Mål för miljöbalkstillsynen 

• Befogenheter för personalen 

• Register, behovsutredning och tillsynsplan 

• Tillgång till personal 

• Kompetens 

• Avgifter och kostnadstäckning 

• Överlåten tillsyn 

• Uppföljning och utvärdering 

• Genomförande av obligatorisk tillsyn 

• Ärendehantering 

• Tillsynsrapporter och beslut 

• Åtgärder vid bristande efterlevnad 

 

Bedömning  
Under varje granskat område anges bakgrunden till varför området granskats, 
Länsstyrelsens bedömning samt i en kommentar de uppgifter som framkommit vid 
granskningen. 

Lagstiftningen som har använts som underlag och i vissa fall som stöd för bedöm-
ningarna anges i bilaga. Miljö- och konsumentnämnden är ansvarig för att kraven i 
lagstiftningen är uppfyllda.  

Organisation, nämnd, samordning, opartiskhet och jäv 

Bestämmelserna i kommunallagen och miljötillsynsförordningen anger att en 
nämnd inte får utöva lag- eller annan författningsföreskriven tillsyn över sådan 
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verksamhet som nämnden själv bedriver. En förtroendevald eller anställd hos kom-
munen är jävig, om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som hon 
eller han själv är knuten till. 

Regeringsformen och förvaltningslagen slår fast att förvaltningsmyndigheterna ska 
iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Borås kommuns politiska organisation säkerställer idag en oberoende tillsyn när det 
gäller beslut rörande kommunala verksamheter. Kommunens förvaltningsorganisat-
ion säkerställer tillsynens oberoende från driften av kommunala verksamheter. 
Kraven på saklighet och opartiskhet iakttas om de förtroendevalda i Miljö- och 
konsumentnämnden agerar så som framkom vid uppföljningsbesöket, genom att ej 
delta i ärenden där det kan uppstå en jävssituation.  

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Kommunen har en fristående förvaltning (Miljöförvaltningen) och en fristående 
nämnd (Miljö- och konsumentnämnden) för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Det 
förkommer inget inbyggt jäv i organisationen. Förvaltning och nämnd har ett aktivt 
samarbete med övriga kommuner inom Sjuhärad. Det finns bl a ett avtal mellan 
dessa kommuner som innebär möjligheter att utbyta tjänster vid behov. Kommunen 
deltar även i nätverket G9 tillsammans med kommuner av motsvarande storlek. Det 
pågår även ett samarbete med Öckerö och Marks kommuner kring framtagandet av 
behovsutredning och tillsynsplan. 

Nämndens presidium har uppföljningar två gånger per år med kommunalråden. 
Inget kommunalråd (finns 8 st) sitter med i miljö- och konsumentnämnden. 

Kommunen har rutiner för hur risken för jäv ska hanteras. Om det finns behov kan 
en handläggare från annan kommun anlitas för att undvika jäv. Nämnden tar regel-
bundet upp frågan hur risken för jäv ska undvikas. 

Förvaltningen består av ca 70 medarbetare. Däri ingår även konsumentrådgivning 
och strategiskt miljöarbete. Förvaltningen har egna stödfunktioner som jurist, ad-
ministration, HR och ekonomi. Diarieföring och expediering utförs av administra-
tiv personal vilket avlastar inspektörerna. 
All personal är anställd av nämnden. Förvaltningschefen är anställd av kommun-
styrelsen. 
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd består i nuläget av drygt 18 årsarbetare för-
delat på ca 23 personer. Från att ha arbetat mer åtskilt så arbetar miljöskydd och 
hälsoskydd nu tätare tillsammans. Avdelningen är egentligen lite för stor för att det 
ska fungera optimalt, det är svårt för chefen att hinna med alla medarbetare. 

Mål för miljöbalkstillsynen 

Det yttersta syftet och målet med uppföljning och utvärdering av kommunernas 
tillsyn är att det ska vara en effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn i hela landet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att miljö- och konsumentnämnden har som ambition att 
ha de lokala miljömålen samt stadens strategiplan som utgångspunkt vid tillsyns-
planeringen. Nämnden och förvaltningen behöver arbeta vidare med att göra kopp-
lingen mellan övergripandemål och tillsynens prioriteringar mer tydliga.  
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Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Nämnden och förvaltningen har som ambition att arbeta mer utifrån miljömålen 
men tycker inte att de har nått dit ännu. Den miljöstrategiska avdelningen tar fram 
Borås lokala miljömål. Det finns även en strategiplan för Borås stad. Avdelningen 
för miljö- och hälsoskydd försöker ha dessa som en utgångspunkt när de arbetar 
med tillsynsplaneringen. 
Hela staden håller på att se över arbete med mål, verksamhetsmått och visioner. 
För de strategiska målen har varje förvaltning fått ett uttalat ansvar. Verksamhets-
måtten är nämndens egna mått där uppföljningen rapporteras till controllern. 
Förvaltningen skapar ett ärende i Ecos vid årets början där alla insatser med rådgiv-
ning, kundkontakter etc läggs in som händelser. På så sätt kan de mäta hur mycket 
arbete som läggs ned på detta. 

Befogenheter för personal 

Handläggare som arbetar med miljöbalkstillsynen ska ha rätt befogenheter att fatta 
beslut i ärenden. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen kunde vid uppföljningen konstatera att de granskade besluten är fat-
tade med rätt befogenheter. 

Delegationsordningen är uppdaterad och uppges fungera väl. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Nämnden har en långtgående delegationsordning, senast reviderad i januari 2019. 
Nämnden delegerar en stor del av beslutsrätten till förvaltningschefen som i sin tur 
delegerar vidare till handläggare. Delegationsbeslut redovisas för nämnden varje 
månad. Personalen upplever att delegationen är tillräcklig och fungerar att arbeta 
utifrån. 
Brottsanmälan ses som verkställighet och kräver ingen delegation. Förvaltningen 
har ändå som rutin att brottsanmälningar ska skrivas under av förvaltningsjurist el-
ler avdelningschef. Beslut om föreläggande om rättelse kan tas av handläggare. Be-
slut kopplat till vite tas av avdelningschef eller förvaltningschef. 
Under semestertid finns alltid minst 3 miljöinspektör i tjänst. Någon fungerar alltid 
som t f avdelningschef. 

Register, behovsutredning och tillsynsplan, tillgång till personal 

I miljötillsynsförordningen (MTF) finns bestämmelser om att det hos den kommu-
nala nämnden ska finnas en utredning om tillsynsbehovet, föras register över till-
synsobjekten samt upprättas en tillsynsplan.  
Vid uppföljningen tittar Länsstyrelsen på hur många personresurser som finns att 
tillgå för miljöbalkstillsynen. Behovsutredningen ingår som ett underlag i uppfölj-
ningen.  

Länsstyrelsens bedömning 

Kommunen uppfyller bestämmelserna i 1 kap 6-8 §§ MTF avseende register, be-
hovsutredning och tillsynsplan.  
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Länsstyrelsen bedömer det som mycket positivt att nämnden nu tagit fram en hel-
täckande behovsutredning och tillsynsplan som tydligare visar på resursbehov och 
vilken tillsyn som kan genomföras eller inte.  

Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen i behovsutredningen tagit med 
vilka resurser som åtgår för personalomsättning. 
Det är positivt att förvaltningen har tillgång till stödfunktioner som administration, 
jurist, ekonomi, HR m.m. 
Kommunen uppfyller inte bestämmelserna i 1:9 MTF då tillsynsarbetet inte kan be-
drivas effektivt på grund av resursbristen.  
Länsstyrelsen uppmanar kommunen att vidta åtgärder så att resurserna för tillsyn 
motsvarar behovet för tillsynen. Miljö- och konsumentnämnden har ett ansvar att 
begära mer resurser för tillsynen om nämnden inte kan klara sin åtaganden. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Förvaltningen kommer under året att byta ärendehanteringssystem för tillsyn och 
kontroll, tidsplanen är att konvertera i augusti från Ecos till Vision. Det finns även 
ett kommungemensamt ärendehanteringssystem, Ciceron. Nämndens ärenden han-
teras i detta system. Arbete pågår med att få bättre koppling mellan de olika syste-
men. 
Förvaltningen har register över anmälningspliktiga miljöskydd- och hälsoskydds-
objekt. Däremot finns inte tillräckliga register över ej anmälningspliktiga verksam-
heter. För verksamheter inom yrkesmässig hygienisk behandling har förvaltningen 
nyligen börjat ta ut fasta avgifter. Dessa objekt har därför klassats in och finns i re-
gistret.  
Årets budget antogs i januari. Ambitionen är att det ska finnas en tillsynsplan innan 
året börjar. Tanken är även att en Behovsutredning ska tas fram under våren och 
finnas med som ett underlag i höstens budgetarbete för kommande år. Förvalt-
ningen använder nu SKL:s nya modell för behovsutredning. Nu gällande behovsut-
redningen visar på ett resursbehov för miljöbalkstillsyn och tillsynsrelaterat arbete 
på 32 åa. I nuläget finns 18 åa tillgängliga vilket innebär en mycket stor differens.  

Det har funnits en stor resursbrist i många år. Det har dock under flera år inte tagits 
fram någon komplett behovsutredning och nämnden har inte lyft behovet av extra 
resurser upp till kommunledningen. 

Genom den nya behovsutredningen och tillsynsplanen har det blivit tydligare vil-
ken tillsyn som hinner genomföras och vad som inte hinns med. Detta har inte varit 
så tydligt innan. Förvaltningen saknar dock bra uppföljningssystem för att kunna 
följa vilken tillsyn som sedan faktiskt genomförs. Det upplevs också positivt att 
även skattefinansierad tillsyn och tillsynsrelaterat arbete har tidsatts i behovsutred-
ningen. Det kan dock behövas göras en översyn över behovsanalysen avseende till-
synsrelaterad tid, vilken kan medföra något modifierade siffror i kommande BU. 

Nämnden prioriterar främst tillståndspliktiga verksamheter för att inte få en till-
synsskuld gentemot dessa objekt. Under 2019 ska även två personer anställas som i 
huvudsak ska bedriva tillsyn på U-objekt. Dessa tjänster är tänkta att finansieras 
genom ökade intäkter. 
Personalomsättningen vid förvaltningen har varit stor de senaste åren. Det är svårt 
att rekrytera nya då efterfrågan på inspektörer är stor och för få utbildas. Ledningen 
har gjort en kartläggning av orsakerna till att personal slutar för att om möjligt hitta 
förbättringar som kan göras för att minska personalomsättningen. Tiden det tar att 
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ersätta personal har tagits med i Behovsutredningen för att visa på att detta kräver 
resurser.  

Kompetens 

En operativ tillsynsmyndighet ska enligt miljötillsynsförordningen bedriva tillsyns-
arbetet effektivt och myndigheten ska utveckla personalens kompetens.  

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen delvis uppfyller kraven i 1:9 MTF. Det 
finns en kompetensutvecklingsplan, men den är i behov av uppdatering. Personalen 
har möjlighet att delta i kompetensutveckling efter behov. 
Den stora personalomsättningen innebär en risk för att värdefull kompetens förlo-
ras vilket kan medföra ytterligare ökning av resursbristen. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Förvaltningen har en kompetensutvecklingsplan, men den är inte uppdaterad på se-
nare år. Förvaltningen ska anställa en HR-ansvarig som kommer att få arbeta med 
dessa frågor. Områden där kompetensen behöver höjas redovisas i behovsutred-
ningen. 
Inspektörerna får gå de utbildningar som de har behov av. Förvaltningen har även 
äskat mer medel för kompetensutveckling. Man använder även pengar som blivit 
över p g a vakanser till extra kompetenssatsningar. 

Personalomsättningen har varit mellan 15-20 % per år sedan 2015. Förvaltningen 
har genomfört en analys av orsaken och bl a identifierat ökad efterfrågan på in-
spektörer, hög arbetsbelastning samt bostadsort som orsaker till att personal slutar. 

Risken finns att förvaltningen tappar i kompetens när man inte hinner genomföra 
tillsyn inom vissa tillsynsområden.  

Avgifter och kostnadstäckning 

Finansieringen av tillsynen sker dels genom avgifter och dels med skattefinansie-
ring. Regeringen understryker vikten av att myndigheternas verksamhet i möjlig-
aste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som hu-
vudprincip vara avgiftsfinansierad. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att kostnadstäckningen för tillsynen är något låg samti-
digt som behovet av tillsyn enligt miljöbalken inte uppfylls. Det är nämndens an-
svar att ha de resurser som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
timavgiften för miljöbalkstillsynen ligger på en rimlig nivå.  

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen ser över om det är möjligt att delvis 
avgiftsfinansiera ytterligare tjänster. Många arbetsuppgifter inom miljöbalkens om-
råde kan dock inte täckas av avgifter och det är av stor vikt att detta arbete också 
får tillräckligt med utrymme. 
Länsstyrelsen anser att miljö- och konsumentnämnden har ett ansvar att begära mer 
resurser för tillsynen om nämnden inte kan klara sin åtaganden och det inte finns 
möjlighet att finansiera resursbehovet med avgifter.  
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Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Kommunen har en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
fastställdes av kommunfullmäktige 2018. Timavgiften för 2019 är 1156 kr och räk-
nas upp med index inför varje år. 
Underlag för taxan följer SKL:s tidigare modell om riskbaserad taxa. De arbetar 
dock inte med erfarenhetsmodulen. Kommunen kommer att se över taxan när 
SKL:s nya modell har kommit. Troligen blir det dock inte inför 2020. 

Kostnadstäckningen för miljöbalkstillsynen är 42%. Avsikten är att ta fram en bud-
get per taxeområde när förvaltningen får tillgång till en controller som kan arbeta 
med detta. Förvaltningen har blivit bättre på att ta ut timavgifter på senare år, men 
ytterligare förbättringar kan göras. 
Förvaltningen får ta med sig överskott och eventuell skuld tillkommande år. Nämn-
den kan äska medel för verksamheten i samband med budgetarbetet. Inför 2019 har 
förvaltningen fått extra medel för att anställa HR-ansvarig, ekonom och administra-
tör. De har även fått del av byggbonuspengar för att arbeta med förorenade områ-
den. Under 2019 tillkommer inte mer kommunala resurser för tillsynspersonal. 
Däremot kommer två personer anställas som ska finansieras genom ökade intäkter. 

Överlåten tillsyn 

För att Länsstyrelsen ska kunna överlåta tillsyn till den kommunala nämnden ska 
enligt 1:20 MTF hänsyn tas till nämndens förutsättningar att uppfylla kraven i 1 
kap 6-12 §§ miljötillsynsförordningen, förutsättningarna att utöva tillsyn över till-
synsobjektens hantering av kemiska produkter samt att nämndorganisationen inte 
strider mot bestämmelserna i kommunallagen. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer enligt de uppgifter som framkommit att nämnden huvud-
sakligen bedriver den tillsyn som krävs för de övertagna objekten. Däremot råder 
resursbrist för tillsynen i stort vilket gör att obligatorisk tillsyn inte hinns med.  

Länsstyrelsen bedömer att det är mycket viktigt med kompetens och kontinuitet i 
tillsynen av de övertagna tillsynsobjekten, främst för A-objekten och IUV-verk-
samheterna. 
En förutsättning för att få ta över tillsyn från Länsstyrelsen är att det finns resurser 
till både obligatorisk och överlåten tillsyn. Länsstyrelsen planerar att göra en över-
syn av den tillsyn som är överlåten till kommunerna i länet, bl a efter förväntad 
vägledning på området från Naturvårdsverket. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Nämnden har tagit över tillsynen över ett 30-tal B-objekt, samt 2 A-objekt från 
Länsstyrelsen. Avdelningen för Miljötillsyn prioriterar objekten med fast avgift och 
de övertagna tillsynsobjekten samt den händelsestyrda tillsynen som behöver utfö-
ras. 
En särskild grupp arbetar tillsammans med tillsyn över A-objekten. Detta för att 
bygga upp en stabil tillsyn och kompetens som inte är beroende av enskilda medar-
betare. Det finns en särskild tillsynsplanering för de enskilda A-objekten och IUV-
verksamheterna. 
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Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

Enligt miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet årligen följa upp 
och utvärdera sin tillsynsverksamhet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen uppfyller kraven i 1:12 MTF genom att 
den årligen följer upp och utvärderar sin tillsynsverksamhet.  

Dock behöver uppföljningen och utvärderingen bli tydligare så att nämnden lättare 
kan följa vilken tillsyn som genomförs samt konsekvenserna av den tillsyn som 
uteblir om det inte finns tillräckliga personalresurser.  
Länsstyrelsen anser att ett system bör tas fram för att verifiera att tillsynen når av-
sedd effekt för att uppnå målen. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Kommunen följer upp och utvärderar miljöbalkstillsynen via ärendehanteringen, 
antal tillsynsbesök, specifika nyckeltal för tillsynen och planerad tillsyn. En årlig 

verksamhetsberättelse presenteras för nämnden.  
Uppföljning av verksamheten sker även varje tertial och redovisas för nämnden. 
Uppföljning av budget sker varje månad. Det förs en dialog med nämnden om det 
finns behov av omprioriteringar under året. Det finns ingen generell tidsredovis-
ning av olika arbetsuppgifter, däremot tidsredovisas enskilda ärenden i Ecos för att 
kunna fakturera rätt. Uppföljningen får göras genom en uppskattning i de olika ar-
betsgrupperna av vad som är genomfört och inte. Det som inte hinns med ett visst 
år skjuts upp till nästa år. 

Nämnden saknar ett system för att verifiera att tillsynen har avsedd effekt. 

Genomförande av obligatorisk tillsyn  

Den kommunala nämnden har ett ansvar att genomföra obligatorisk tillsyn i till-
räcklig omfattning. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer efter intervjuerna med personalen att tillsyn har bedrivits 
vid större delen av de anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheterna. Tillsynen 
hinns dock inte med tillräckligt ofta i förhållande till behovet. Däremot har inte till-
syn över ej anmälningspliktiga verksamheter hunnits med på flera år. 

Den kommunala nämnden har enligt verksamhetsplanen en strategi för tillsyn av 
s.k. 38 § verksamheter (förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 
Nämnden skall även enligt planen ägna särskild uppmärksamhet åt byggnader, lo-
kaler och anläggningar med stöd av 45 § FMH.  
Risken finns dock att tillsyn inom vissa obligatoriska tillsynsområden inte kan ge-
nomföras p g a resursbrist.  

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Handläggaren arbetar i olika team/subgrupper t ex Avloppsreningsverk, Förenade 
områden, Enskilda avlopp, Hygienlokaler, undervisningslokaler mm. Det är me-
ningen att ingen person ska ha ensamt ansvar för ett arbetsområde eller en bransch. 
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Miljöskydd och hälsoskydd arbetar närmare varandra nu än de gjort tidigare. Ris-
ken har minskat för att saker hamnar mellan stolarna när uppdelningen inte är lika 
strikt som tidigare. Avstämningen mellan grupperna har även blivit bättre för att få 
en mer likartad tillsyn. 
Inom miljöskyddstillsynen hinns i stort sett tillsynen av anmälningspliktiga verk-
samheter med. Däremot har det inte funnits resurser till tillsyn av U-verksamheter 
på flera år. Även tillsyn av förorenade områden lider av resursbrist.  
Hälsoskyddstillsynen har tidigare varit eftersatt men det fungerar bättre nu. Fasta 
årsavgifter tas ut för anmälningspliktiga objekt och tillsyn av dessa ska ske regel-
bundet. Bostadstillsyn har hittills mest skett efter klagomål men mer planerad till-
syn av fastighetsägares egenkontroll är på gång.  

Ärendetavlor används inom vissa områden för att synliggöra pågående ärenden och 
få en bättre struktur på tillsynen. Detta har gett bättre överblick över ärendena vil-
ket har minskat stressen. 
En del av tillsynen bedrivs som tematillsyn, då en del av personalen genomför en 
tillsynsinsats inom ett visst område. Detta för att kunna genomföra många tillsyns-
besök inom ett område under en kortare tid och samtidigt skapa samsyn. Tematill-
synen ökar också antalet inspektioner som genomförs. Arbetssättet i tematillsynen 
får man med sig när man gör tillsyn även inom andra områden. De som har mest 
kunskap om området lär upp de övriga. Detta medför att t ex hälsoskyddsansvariga 
kan få bedriva tillsyn inom miljöskydd och tvärtom. Förberedelserna inför tematill-
syn tar lång tid och möjligen blir tillsynsgrupperna för breda då det kräver tid att 
komma in i området för de som saknar erfarenhet av temat. Det kan också bli splitt-
rat när man behöver sätta sig in i arbetsområden som man inte vanligtvis arbetar 
med. Avdelningen vill fortsätta arbeta med tematillsyn men eventuellt utveckla det 
vidare. 
Alla i personalen har deltagit i utredning av resursbehovet så personalen känner 
igen sig i att det är en stor personalbrist. Det är mängden arbete som främst medför 
en stress och splittring. Det förs en dialog med avdelningschefen kring hur arbetet 
ska organiseras, det kan bli ett problem om man tillhör för många olika team. 

Det finns en risk att den tillsyn som är lättast att debitera prioriteras, t ex objekt 
med fasta avgifter. 

Ärendehantering 

Vid uppföljningen granskar Länsstyrelsen hur ärendebalansen ser ut inom nämn-
dens område samt om det finns rutiner och mallar för att underlätta handlägg-
ningen.   

Vid uppföljningen granskades några tillsynsrapporter och beslut samt några kla-
gomålsärenden. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att förvaltningens rutiner är ändamålsenliga 
och att förvaltningen säkerställer att rutinerna används så att tillsynsmetoder, beslut 
och bedömningar blir likvärdiga. Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns be-
hov av att arbeta vidare med rutiner och mallar för att underlätta en likvärdig till-
syn.  
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Länsstyrelsen bedömer att besluten är tillfredställande. Länsstyrelsen rekommende-
rar dock kommunen att tydligare skilja på beslut och tillsynsrapport. En tillsynsrap-
port kan inte överklagas och ska därför inte innehålla krav. 

Länsstyrelsen bedömer utifrån de uppgifter som inkommit att nämnden fattar de 
beslut om förelägganden och förbud som krävs för att lagstiftningen ska uppfyllas. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Avdelningen saknar en rutin för att avsluta ärenden. Länsstyrelsen har inte tagit del 
av uppgifter om hur ärendebalansen ser ut.  
Det finns en del rutiner och mallar för att underlätta arbetet. Arbetet med att ut-
veckla dessa och ta fram fler är pausat för tillfället. De rutiner som finns ligger spa-
rade på flera ställen vilket försvårar att få en överblick och att se vad som är aktu-
ellt eller inte. Det saknas även ansvariga för t ex blanketter och mallar. Likaså sak-
nas en gemensam layout. 
Bedömningsfrågor löses mycket inom arbetsgruppen. Om det blir svåra bedöm-
ningar så tar man upp det med chefen eller juristen.  

Besluten som Länsstyrelsen tagit del av är tydliga och innehåller bl a lagstöd, be-
dömning och besvärshänvisning. I några inspektionsrapporter ställs krav på åtgär-
der utan att det kopplats till ett beslut som kan överklagas. 
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Gällande lagstiftning som underlag för Länsstyrelsens 
bedömning 
Kommunallagen (2017:725) 

• 6 kap 7 § andra stycket. En nämnd får heller inte utöva i lag eller annan 
författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv 
bedriver. 6 kap. 28 § punkt 3. En förtroendevald eller anställd hos kommu-
nen … är jävig, om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet 

som han själv är knuten till. 
 

• 6 kap 25 § punkt 3. En förtroendevald eller anställd hos kommunen … är 

jävig, om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han 
själv är knuten till. 

 

Miljöbalken (1998:808) 

• 1 kap 12 § En operativ tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvär-
dera sin tillsynsverksamhet. 
 

• 26 kap 1 § Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av balken. 
Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter an-
mälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I 
fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av 
tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren 
är tillräckliga. 
Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och 
liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall 
kunna tillgodoses. Lag (2005:182). 
 

• 26 kap 2 § Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser 
i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polis-
myndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. 
Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och det finns förut-
sättningar enligt 24 kap. 5 eller 6 §, ska myndigheten ansöka om prövning 
eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon särskild 
framställning om detta enligt vad som sägs i 24 kap. 7 §. Lag (2014:713). 

 
Miljöbalken proposition 1997/98:45 del 1 sidan 516. 

• Regeringen vill understryka vikten av att myndigheternas verksamhet i 
möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens om-
råde bör som idag som huvudprincip vara avgiftsfinansierad. 

 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

• 1 kap 3 § Definition av tillsynsvägledning: Utvärdering, uppföljning och 
samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsyns-
myndigheterna 
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• 1 kap 6 § Hos en operativ tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbal-

ken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över 
vid behov och minst en gång varje år. 

• 1 kap 7 § En operativ tillsynsmyndighet ska föra ett register över de till-
synsobjekt som behöver återkommande tillsyn. 

• 1 kap 8 § En operativ tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upp-
rätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde en-
ligt miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 6 
§ och det register som avses i 7 §. 

• 1 kap 9 §. Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en 
operativ tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att 
myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.  

• 1 kap 10 a § Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i 
myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsyns-
program för varje verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett 
tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksam-
hetskod som gäller för verksamheten slutar med -i. 
   I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök 
ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en 
bedömning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär 
betydande risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall 
får den inte överskrida tre år. Förordning (2016:1198). 

• 1 kap 11 §. För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa 
tillsynsmyndigheten, 
genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet. 
efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om 
myndigheten vid det föregående besöket fann någon allvarlig brist i upp-
fyllande av de villkor som gäller för verksamheten enligt dom eller ett be-
slut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, 
och 
skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisning till verksam-
hetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2016:832) 
 

• 1 kap 12 § En operativ tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvär-
dera sin tillsynsverksamhet. 
 

• 1 kap 20 §. Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ 
tillsyn kan överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till 
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i  
6-12 §§, 
3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över till-
synsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan 
hantering förekommer, 
4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kom-
munala verksamheter, 
När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften 
inte överlåtas om kommunen har en nämndorganisation som strider mot 6 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110013.htm#K1P6
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110013.htm#K1P6
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110013.htm#K1P7
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm
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kap. 7 § andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens in-
terna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl 
inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn. 
Förordning (2017:1050). 
 

• 1 kap 21 § En tillsynsmyndighet som har överlåtit uppgiften att utöva ope-
rativ tillsyn till en kommunal nämnd ska regelbundet följa upp och utvär-
dera tillsynen. Om förutsättningarna för överlåtelse enligt 20 § inte längre 
finns, ska tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen. En återkallelse får 
avse ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt 

 
• 3: kap 16 § Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I länsstyrelser-

nas tillsynsvägledning ingå att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsy-
nen. 
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Miljöskyddsavdelningen 

 
 

 Miljö- och konsumentnämnden  
Borås stad 
  

 

 
 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsy-
nen i Borås stad 

Länsstyrelsen genomförde den 28 mars 2019 en uppföljning av miljöbalkstillsynen 
i Borås stad. Bifogad rapport visar resultatet från uppföljningen.  
 
Länsstyrelsen bedömning 

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande positiva förhållanden: 

• Miljö- och konsumentnämnden uppfyller till största delen lagstiftningens 
krav enligt förvaltningslagen och miljötillsynsförordningen. 

• Nämnden har tillgång till erfaren och engagerad personal. 

• Nämnden bedriver en välfungerande tillsyn inom vissa tillsynsområden 
med innehåll av förebyggande arbete.  

• Nämnden prioriterar den tillsyn som krävs vid de objekt som övertagits av 
Länsstyrelsen. 

• Den politiska organisationen säkerställer idag en oberoende tillsyn när det 
gäller beslut rörande kommunala verksamheter. Kommunens förvaltnings-
organisation säkerställer tillsynens oberoende från driften av kommunala 
verksamheter. 

• Delegationsordningen är aktuell och de granskade besluten är fattade med 
rätt befogenheter. 

• Nämnden har tagit fram en heltäckande behovsutredning och tillsynsplan 
som tydligt visar på resursbehovet och vilken tillsyn som kan genomföras 
eller inte. 

• Förvaltningen har tydliggjort att personalomsättningen innebär ett resurs-
behov samt arbetar med att försöka få en stabilare personalsituation. 

• Förvaltningen har tillgång till stödfunktioner som administration, jurist, 
ekonomi, HR m.m. 

• Förvaltningen strävar efter att minska sårbarheten genom delat ansvar och 
arbete i team. Förvaltningen provar nya arbetssätt, såsom tematillsyn, för 
att effektivisera tillsynen, få bättre samsyn, minska sårbarheten och bredda 
kompetensen. 

• Länsstyrelsen bedömer utifrån de uppgifter som inkommit att nämnden fat-
tar de beslut om förelägganden och förbud som krävs för att lagstiftningen 
ska uppfyllas. 
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Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister och risker som nämnden och 
kommunen bör beakta: 

• Kommunen uppfyller inte bestämmelserna i 1:9 MTF då tillsynsarbetet inte 
kan bedrivas effektivt på grund av den stora resursbristen. Det är nämndens 
ansvar att ha de resurser som behövs för tillsynen.  

• Den stora personalomsättningen innebär en risk för att värdefull kompetens 
förloras vilket kan medföra ytterligare ökning av resursbristen. 

• Kostnadstäckningen för tillsynen är något låg samtidigt som behovet av till-
syn enligt miljöbalken inte uppfylls.  

• På grund av resursbristen hinns inte den obligatoriska tillsynen med. En för-
utsättning för att få ta över tillsyn från Länsstyrelsen är att det finns resurser 
till både obligatorisk och överlåten tillsyn. 

Länsstyrelsen lämnar följande rekommendationer: 

• Nämnden och förvaltningen behöver arbeta vidare med att göra kopplingen 
mellan övergripandemål och tillsynens prioriteringar mer tydliga.  

• Kommunen behöver vidta åtgärder så att resurserna för tillsyn motsvarar 
behovet för tillsynen. Nämnden har ett ansvar att begära mer resurser för 
tillsynen om det inte finns möjlighet att finansiera resursbehovet med av-
gifter.  

• Kompetensutvecklingsplanen behöver uppdateras. 

• Uppföljningen och utvärderingen behöver bli tydligare så att nämnden lät-
tare kan följa vilken tillsyn som genomförs samt konsekvenserna av den 
tillsyn som uteblir om det inte finns tillräckliga personalresurser.  

• Det finns behov av att arbeta vidare med rutiner och mallar för att under-
lätta en likvärdig tillsyn.  

• Kommunen behöver tydligare skilja på beslut och tillsynsrapport. En till-
synsrapport kan inte överklagas och ska därför inte innehålla krav. 

Önskemål om yttrande och återrapportering 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör arbeta för att förbättra verksamheten i de 
fall där vi framfört synpunkter och att följande ska rapporteras senast den 15 no-

vember. 

 

1. Hur kommunen ställer sig till Länsstyrelsens noterade brister och rekom-
mendationer enligt ovan. 

 
Detta brev samt bifogad rapport har upprättats av Lotta Sahlin Skoog, Lotta Wiik 
och Kirsti Lindemark Jansson. I den slutliga beredningen har även t f enhetschef 
Elisabeth Lindqvist Tärneld deltagit.  
 
 
Elisabeth Lindqvist Tärneld   

Lotta Sahlin Skoog 
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