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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad 
och brygga på fastigheten Västra Boda 1:43 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
en komplementbyggnad, med måtten 3,5 x 2,5 meter och med placering enligt 
alternativ 4 (se bilaga 2), samt brygga, med måtten 1,5 x 8 meter, på fastigheten Västra 
Bosa 1:43 vid Säven, Borås Stad. 
  
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.  
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt samtliga väderstreck markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. Se förtydligande av tomtplatsen i bilaga 4.  
2. Bryggan ska ersätta befintlig flotte som skall tas bort från strandskyddat 

område.  
3. Bryggan får inte förses med staket, bänkar, belysning, skyltar, blomkrukor 

eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas 
på eller vid bryggan.  

 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för komplementbyggnad med placering enligt alternativ 
1-3, på fastigheten Västra Boda 1:43, Borås Stad.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

bastu samt återställa brygga på fastigheten Västra Boda 1:43. Fyra alternativa 
placeringar har skickats in gällande bastun. Tre av dessa bedöms ligga utanför 
tomtplatsen och särskilda skäl för dispens saknas därmed. Den fjärde placeringen 
ligger inom tomtplatsen och Miljöförvaltningen bedömer därför att särskilt skäl för 
dispens föreligger, under förutsättning att tomtgränsen markeras. Gällande bryggan 
konstaterar Miljöförvaltningen att vattenområdet kontinuerligt varit ianspråktaget och 
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att särskilt skäl för dispens föreligger under förutsättning att villkor gällande bland 
annat storlek och utformning följs. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

bastu samt återställa brygga på fastigheten Västra Boda 1:43. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 12 september 2021. Situationsplan och 
foto har bifogats ansökan. 
 

 

 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 september 2021besökt platsen 
tillsammans med . Fastigheten Västra Boda 1:43 ligger utmed Sävens 
västra strand. På fastigheten, som utgörs av 3969 m2, finns ett fritidshus och två 
komplementbyggnader. Fastigheten gränsar i sydväst, väst, norr och öst till naturmark 
och i sydöst till Säven. Från fritidshuset sluttar marken ner mot stranden. En stig 
finns ner till bryggan och en äldre stensättning där trädgårdsmöbler placerats ut.  

Miljöförvaltningen har den 7 oktober 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat sökanden möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Sökanden har 
därefter kompletterat ansökan med en fjärde placering gällande bastun samt ett 
förtydligande gällande bryggan. Bryggan kommer byggas på pålar. Då den 
ursprungliga bryggan var 8 x 1,5 meter önskar sökande att dispens ges för motsvarar 
längd då området är långgrunt och vattennivån sjunker under sommaren.  

Miljöförvaltningen har den 22 oktober 2021 kommunicerat ett nytt förslag till beslut, 
inklusive en tomtplatsavgränsning, och lämnat sökande möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslaget. Sökanden har den 26 oktober 2022 meddelat att han inte har 
några synpunkter på förslaget.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Sävsjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras, eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
fått färdas fritt (7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.  
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I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Motivering för beslut 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

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

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

Brygga 
Enligt äldre flygfoton har det funnits en brygga på platsen sedan 1970-talet. Bryggan 
bedöms vara ca 8 x 1,5 meter, mätt på flygfoto. Mellan 2007 och 2016 finns en något 
större brygga på platsen, ca 11 x 2,5 meter, och mellan 2018-2020 har bryggan ersatts 
med en flotte på ca 5 x 6 meter. Fortfarande finns, förutom flotten, även en mindre 
brygga vid stranden, se foton i bilaga 4.  

Miljöförvaltningen bedömer att det kontinuerligt funnits en brygga på den aktuella 
platsen. Bryggan har under åren ändrat utformning och storlek. Den större bryggan 
som syns på flygfoton från 2007 samt flotten som är uppförd 2018-2020 saknar enligt 
Miljöförvaltningens kännedom dispens. Den ändrade utformningen och utökningen 
är därmed olagligt utförda. Miljöförvaltningen anser dock att vattenområdet 
kontinuerligt varit ianspråktaget och att en brygga, i storlek som motsvarande den 
ursprungliga och den yta som kontinuerlig varit lagligt ianspråktagen, därför varken 
kommer påverka allmänhetens tillträde till området eller väsentligt försämra 
livsvillkoren för växt- och djurarter. Under förutsättning att ovan angivna villkor följs 
anser Miljöförvaltningen att särskilda skäl för dispens föreligger då platsen redan är 
ianspråktagen.  

Miljöförvaltningen bedömer att dispensen är förenligt med strandskyddets syften 
samt att bryggan är förenlig med gällande översiktsplan och kraven på lämplig 
hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap MB. Området 
är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB.  
 

 

Motivering till villkor 

Bryggan får maximalt vara 8 x 1,5 meter, vilket motsvarande den ursprungliga 
bryggan och den yta som kontinuerligt varit lagligt ianspråktagen. Bryggan ska ersätta 
befintlig flotte som skall tas bort från strandskyddat område då den är olagligt 
uppförd.  

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

Bastu 
 har även ansökt om att uppföra en bastu. Fyra alternativa placeringar har 

skickats in.  
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Alternativ 1-3  
Den första ansökta placeringen är intill befintlig brygga, i direkt anslutning till 
strandlinjen. Bastun kommer här behöva placeras på plintar då marken vid 
strandlinjen sluttar.  har vid platsbesök även presenterat två alternativa 
placeringar ca 8-10 meter upp från strandlinjen, se bilaga 2 och 4. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att hemfridszonen kring befintligt fritidshus inte sträcker 
sig ner till den gamla stensättningen och bryggan, utan är uppe vid fritidshuset och de 
två komplementbyggnaderna. Samtliga tre utpekade placeringar utgörs av naturmark. 
Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen att ingen av de tre placeringarna är att 
betrakta som ianspråktagen.  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till stranden och är därmed inte väl avskild från 
strandlinjen.  

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 
bastun. 

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 § MB). 

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 MB samt med den för området gällande översiktsplanen.  
 
Alternativ 4  
Fritidshuset omges i sydost av en altan. I sluttningen nedanför altanen finns en terrass 
med äldre stensättningar och anlagd trädgård. Den fjärde placeringen utgörs av denna 
terrass som bedöms ingå i fritidshusets tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer 
därmed att byggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går samt minska risken att en 
byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt samtliga väderstreck. Under förutsättning att villkoret följs bedömer 
Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför 
inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden 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 byggnaden.  

Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. Miljöförvaltningen bedömer att 
byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och kraven på lämplig hushållning 
med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap MB. Området är inte 
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB. 
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Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-09-12  
Situationsplan och foto, 2021-09-12  
Platsbesök, 2021-09-17  
Synpunkter på förslag till beslut, 2021-10-12  

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre 
veckorna. Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas.  

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 § MB). 

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

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

 
 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Fotodokumentation från platsbesök med förtydligande av tomtplats och 

brygga 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Bilaga 2. Beslutskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

1

23

Beviljad brygga, 8 
x 1,5 meter

Nr 1-3 visar ansökt 
placering av bastu

Beviljad 
komplementbyggnad 
(alternativ placering 
nr 4)

Röd linje visar 
tomtplatsen som 
ska markeras med 
staket, häck, mur 
eller motsvarande
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Bilaga 3. Foto från platsbesök på fastigheten Västra Boda 1:43 den 17 
september 2021 samt förtydligande av tomtplats och brygga.

Figur 1. På fastigheten finns ett fritidshus och två komplementbyggnader. Foto åt syd. 

Figur 2. De två komplementbyggnaderna. Foto åt väst. Röd linje markerar tomtplatsen.
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Figur 3. Området sydost om fritidshuset. Foto åt sydväst. Röd linje markerar tomtplatsen.
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Figur 4. Området öster om fritidshuset. Foto åt nordväst. 

Figur 5. Från fritidshuset går en stig ner till en brygg. Trappan är samma som i figur 4. Foto åt öst. Röd linje markerar tomtplatsen. 
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Figur 6. På en gammal stensättning har trädgårdsmöbler placerats ut. 

Figur 7. Brygga och flotte. Foto åt syd.  Röd linje motsvarar den yta som kontinuerlig varit lagligt ianspråktagen, ca 1,5 x 8 meter.
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Figur 8. Alternativ placering (nr 2) av bastubyggnaden. Foto taget från bryggan åt nordost. 

Figur 9. Alternativ placering (nr 3) av bastubyggnaden. Foto taget från bryggan åt norr. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad på 
fastigheten Påtorp 1:168 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad, med en byggnadsarea på 80 m2, enligt bilaga 2 på fastigheten Påtorp 1:168 
vid Ärtingen, Borås Stad.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 
 

Villkor  

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad 

av befintligt bostadshus på fastigheten Påtorp 1:168. Miljöförvaltningen bedömer att 
tillbyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att 
minska risken att tillbyggnaden utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras.  

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad 

av befintligt bostadshus på fastigheten Påtorp 1:168. Tillbyggnad kommer göras på 
den norra gaveln och inkludera utbyggnad av källaren. Tillbyggnaden kommer ha 
samma nockhöjd som befintlig byggnad. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 30 juli 2021. Situationsplan har bifogats 
ansökan. Ansökan har den 27 september 2021 kompletterats med ritningar.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 3 september 2021 besökt platsen.  
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Miljöförvaltningen har den 29 september 2021 kommunicerat ett förslag på beslut 
och lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

 har inte framfört något ytterligare i ärendet. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Ärtingen råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. 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 område där den annars 
skulle fått färdas fritt (7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

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

Fastigheten Påtorp 1:168 ligger vid Ärtingens östra strand. På fastigheten finns ett 
bostadshus och en komplementbyggnad. I väst, norr och öst sluttar fastigheten ner 
mot naturmark och skog. I syd gränsar fastigheten till annan ianspråktagen tomt. Den 
aktuella platsen för tillbyggnaden består idag av klippt gräsmatta.  

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. För att minska risken att tillbyggnaden utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att 
tomtgränsen ska markeras åt väst, norr och öst (se även bilaga 2). Under förutsättning 
att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det 
område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt 
tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden 
uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda 
skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
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På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av 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 MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-07-30 
Situationsplan, 2021-07-30 
Ritningar, 2021-09-27 

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

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden 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 § MB). 

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 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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. 
 
 
 
 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

 

Bilagor  
 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
4. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-09-03 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Påtorp 1:168
Dnr 2021-2738
 

Bilaga 2. Beslutskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Vit linje: planerad tillbyggnad 
Röd linje: tomtplats 
Gul streckad linje: 
tomtgränsen ska här 
markeras med staket, mur, 
häck eller motsvarande 
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Handläggare Anna Karlsson 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Platsbesök den 3 september 2021, Påtorp 1:168. 
 
 

 
Figur 1. Den norra gaveln där tillbyggnad planeras. 
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Figur 2. Tomtplatsen i öst gränsar till skog. 

 

 
Figur 3. Tomtplatsen i nordväst gränsar till naturmark. 
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Figur 4. Tomtplatsen i sydväst gränsar till annan ianspråktagen tomt. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för växthus på 
fastigheten Lönnhult 1:7 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
växthus, med en byggnadsarea på 9 m2, på fastigheten Lönnhult 1:7 vid Skrimsjö, 
Borås Stad.  
 

 

 har i efterhand sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett 
växthus på fastigheten Lönnhult 1:7. Miljöförvaltningen bedömer att växthuset är 
uppfört på en plats som redan är ianspråktagen. Byggnaden bedöms inte utöka det 
område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt 
tillgänglig har därför inte tagits i anspråk när växthuset uppfördes. Miljöförvaltningen 
anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. För att tydliggöra vilket område som får tas i anspråk 
som tomt och var allemansrätten råder ska tomtplatsen markeras enligt anvisning i 
bilaga 2.  

 har i efterhand sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett 
växthus på fastigheten Lönnhult 1:7. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 augusti 2021. Situationsplan och foto har 
bifogats ansökan. 

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

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt samtliga väderstreck markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande. Se bilaga 2. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  

Ärendebeskrivning  
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 3 september 2021 besökt platsen.  

Kommunicering  
Miljöförvaltningen har den 27 september 2021 kommunicerat ett förslag på beslut 
och lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

 har den 5 oktober 2021 framfört synpunkter på föreslagen tomtplats.  
 anser dels att gränsen i syd bör utökas så vedförrådet vid bastun inkluderas i 

tomtplatsen, och dels att inritad gräns på Miljöförvaltningens foton inte 
överensstämmer med gränsen på flygfotot. Tomtplatsen har justerats efter  

 synpunkter då ändringen bedöms som marginell och förtydligande på 
fotona har tagits bort.   

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Skrimsjö råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras (7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

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

Lönnhult 1:7 ligger utmed Grimsjöns norra strand. I väst, öst och norr gränsar 
fastigheten till skogsmark och i syd till strandlinjen. På fastigheten finns ett fritidshus 
och tre komplementbyggnader. Den norra delen av fastigheten består delvis av anlagd 
trädgård med gräsmatta och trädgårdsland och delvis av naturtomt. I syd utgörs 
fastigheten av naturmark. Även om marken hålls öppen bedöms den inte vara så 
ianspråktagen och ha en sådan avhållande verkan att den ingår i tomtplatsen. Ansökt 
växthus är placerat i befintligt trädgårdsland, i anslutning till fritidshuset.  
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Miljöförvaltningen bedömer att växthuset är uppfört på en plats som redan är 
ianspråktagen. Byggnaden bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som 
hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig har därför inte tagits i 
anspråk när växthuset uppfördes. 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 byggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

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

Motivering till villkor 

För att tydliggöra vilket område som får tas i anspråk som tomt och var 
allemansrätten råder ska tomtplatsen markeras enligt anvisning i bilaga 2.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-08-26 
Situationsplan, 2021-08-26 
Inkomna synpunkter på kommuniceringen, 2021-10-04 

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

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

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 § MB). 

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 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
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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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

 

Bilagor  
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Foto från platsbesök 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Lönnhult 1:7
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Bilaga 2. Beslutskarta

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400

Tomtplatsen ska 
markeras åt 
samtliga 
väderstreck med 
staket, häck, mur 
eller motsvarande

Växthus på 9 kvm
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Bilaga 3. Foto från platsbesök den 3 september 2021 på fastigheten Lönnhult 1:7 
 

Figur 1. Ansökt växthus öster om befintligt fritidshus. 
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Figur 2. Vy från fastighetens nordöstra hörn. Till vänster syns ansökt växthus. Foto åt sydväst. 

 
 

Figur 3. Fastigheten bakom fritidshuset består av naturtomt. I bakgrunden syns samma stenmur som på figur 2. Foto åt nordost. 
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Figur 4. Fastigheten bakom fritidshuset består av anlagd trädgård. Foto åt nordost. 

 
 

Figur 5. Fastigheten i väst består av anlagd trädgård. Foto åt norr. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
garage och bostadshus samt för nybyggnation av växthus 
på fastigheten Arta 3:19 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av garage med en carport och en tillbyggnad med glasat uterum på 
huvudbyggnaden med måtten ca 3,5 x 6 meter och ett växthus, på fastigheten Arta 
3:19 vid Öresjö, Borås Stad.  
 

 

Endast det område som markerats på bifogad karta (bilaga 2) får tas i anspråk som 
tomtplats. 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt alla sidor, enligt bilaga 2, vara markerade med staket, häck, 
mur eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
bygga ett uterum till befintligt bostadshus, bygga till en carport på befintligt garage 
samt bygga ett växthus på fastigheten Arta 3:19. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 september. Ritning på uterummet och 
karta har bifogats ansökan. Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 september 
besökt platsen. Trädgården är åt de flesta håll tydligt markerad med stenmurar. Mot 
sjön slutar tomtplatsen där branten ner mot sjön börjar. Tomtplatsen bedöms vara ca 
1700 kvadratmeter stor.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen.  
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Växthusets placering kan vid en snabb titt se ut att ligga utanför tomtplatsen eftersom 
det finns en mur i närheten som det växer fruktträd ovanpå eller bakom och 
placeringen för växthuset är utanför den klippta gräsmattan. Området har dock 
nyttjats på olika sätt som del av trädgården och ligger endast 12 meter från huset. Att 
dra en rak linje från garaget och ner bakom odlingarna fram till branten känns som en 
naturlig tomtplats. Om du kommer gående från norr mot trädgården upplevs den 
linjen naturlig på platsen.  

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. 
 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

bygga ett uterum till befintligt bostadshus, bygga till en carport på befintligt garage 
samt bygga ett växthus på fastigheten Arta 3:19. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 september. Ritning på uterummet och 
karta har bifogats ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 september besökt platsen. Trädgården 
är åt de flesta håll tydligt markerad med stenmurar. Mot sjön slutar tomtplatsen där 
branten ner mot sjön börjar. I norr där växthuset är tänkt att placeras växer gräset 
högre men där ligger lite bräder och platsen nyttjas av fastighetsägarna också som 
matjordsförråd. Intill denna yta är en upphöjd murad del där fastighetsägaren 
planterat fruktträd. Runt trädgården och på fastigheten har fastighetsägaren satt upp 
en lågt elstaket för att hålla djur borta från trädgården. Tomtplatsen bedöms vara ca 
1700 kvadratmeter stor.  

Den 30 september 2021 kommunicerade Miljöförvaltningen en preliminär bedömning 
om att växthusets tänkta placering var utanför tomtplatsen. Efter telefonsamtal och 
inkommet bemötande av sökande har Miljöförvaltningen gjort en slutlig bedömning 
av vad som är ianspråktaget som tomtplats.  

Kommunicering  

Miljöförvaltningen har den 15 oktober kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 
 möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 
 har inte framfört något ytterligare i ärendet. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte 1. nya byggnader 
uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, eller 4. 
åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
(7 kap 15 § MB).   
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Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

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

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

Uterummet ska byggas ut på en plats som idag är klippt gräsmatta och där trädgården 
avgränsas av en mur en bit ifrån. 

Carporten ska byggas ut på en yta som idag är stenlagd. Utanför stenläggningen är lite 
naturmark men efter den går en väg eller stig in i skogen för den som vill passera den 
vägen. Marken mellan vägen och garaget upplev som del av tomtplatsen.  

Växthusets placering kan vid en snabb titt se ut att ligga utanför tomtplatsen eftersom 
det finns en mur i närheten som det växer fruktträd ovanpå eller bakom och 
placeringen för växthuset är utanför den klippta gräsmattan. Området har dock 
nyttjats på olika sätt som del av trädgården och ligger endast 12 meter från huset. Att 
dra en rak linje från garaget och ner bakom odlingarna fram till branten känns som en 
naturlig tomtplats. Om du kommer gående från norr mot trädgården upplevs den 
linjen naturlig på platsen.  

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnader och växthus kommer att uppföras på en 
plats som redan är ianspråktagen. Byggnaden bedöms inte utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer 
därför inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
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På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

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

Motivering till villkor 

För att tydliggöra vilket område som får tas i anspråk som tomt och var 
allemansrätten råder ska tomtplatsen enligt anvisning i bilaga 2 vara markerade.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-09-03 
Situationsplan, 2021-09-03 
Foton från platsbesök 2021-09-17 
Komplettering 2021-10-14 

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

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden 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 § MB). 

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 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Förtydligande av tomtplats 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


D.nr. 2021-3055
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Bilaga 1 översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Röd linje visar tomtplats
Gul ruta visar placering av växthus och tillbyggnader
 

Bilaga 2 Beslutskarta med
tomtplats

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

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

Bilaga 3 förtydligande av tomtplats  

  

 
Röd linje visar tomtplatsen 
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Från garaget och ner bakom planerade växthuset finns ett staket som redan idag utgör 
en tydlig gräns för tomtplatsen.  



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus på 
fastigheten Viared 16:51 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus, med en byggnadsarea på högst 40 kvadratmeter och en byggnadshöjd på 3 
meter, enligt alternativ 5 och 6 i komplettering inkommen 2021-07-22 (bilaga 6) och 
förtydligad 2021-10-06 (bilaga 7) på fastigheten Viared 16:51 vid Bosjön, Borås Stad.  
 

 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
fritidshus på fastigheten Viared 16:51.  ansöker om 6 olika förslag till 
ersättningsbyggnad. Byggnaderna skiljer sig åt i storlek, höjd och fönsteryta.  

Endast det område som markerats på bifogad karta (bilaga 2), och förtydligats på 
foton (bilaga 3) får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska längs alla sidor markeras med staket, mur, häck eller 
motsvarande som tydliggör vad som är privat område. 

2. Byggnaden ska ha den utformning med fönsterplacering som anges i alternativ 
5 eller 6.  

3. Huset ska byggas enligt den metod som är beskriven i ansökan. Huset ska 
byggas på plintar utan grävning.  

4. Väggar på kommande byggnad, om de utgör tomtplatsens gräns, får  inte ha 
fönster som upptar mer än 35 cm i höjd av väggen och inga dörrar.  

5. Byggnaden ska placeras inom gulmarkerat område i bilaga 2. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår förslag 1-4 i komplettering inkommen 2021-
07-22, daterad 2021-07-19, bilaga 6.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
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 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
fritidshus på fastigheten Viared 16:51. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 mars 2021. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. I april 2021 kommunicerades förslag till beslut på ansökan, och förslaget 
innebar då avslag på ansökan om dispens.  
 

 

På ön finns idag en mycket liten badstuga. Stugan och den stensättning som är runt 
den upptar en liten och mycket begränsad yta som idag är att betrakta som 
ianspråktagen på ett sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Beviljad dispens för alternativ 5-6 
Miljöförvaltningen bedömer att en stuga med en byggnadsarea på högst 40 
kvadratmeter och enligt ritning för alternativ 5 och 6 går att placera inom den yta som 
redan är ianspråktagen utan att den privata zonen runt byggnaden utökas mer än 
marginellt. 

Nekad dispens för alternativ 1-4 
Miljöförvaltningen bedömer att förslag 1-4 skulle utöka den privata zonen mer än 
marginellt. Förslag 1-4 upptar en dubbelt så stor yta på marken jämfört med 
nuvarande byggnad och några av alternativen är högre i nockhöjd, samt har större 
fönsteryta.  

Det större huset innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för 
framtida generationer. 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 alternativ 1-4. 

Ärendebeskrivning  

Sökanden har den 17 maj skickat in synpunkter på förslaget, kompletterat med totalt 
5 alternativa förslag samt även kommenterat den dom som ärendet jämförts med.  

Sökanden menar att hemfridszonen sträcker sig bort till utedasset och rundar det ner 
till stranden i nordväst. Miljöförvaltningen delar inte den uppfattningen baserat på 
praxis om vad som anses vara ianspråktaget och vad för mark som anses sakna 
betydelse för strandskyddets syften. Naturmark anses ha betydelse för strandskyddets 
syften och små byggnader med små fönster har en mycket begränsad privat zon. Ett 
utedass har i sig självt oftast inte någon hemfridszon, och inte heller i detta fall 
bedöms utedasset ha någon hemfridszon.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 3 maj 2018 (i ett tidigare ärende) samt den 
17 juni 2021 besökt platsen. Fastigheten Viared 16:51 är en liten ö på ca 2´700 
kvadratmeter i Bosjön. På ön ligger idag en liten badstuga på ca 26 kvadratmeter. 
Runt stugan finns en liten öppen yta som delvis är uppbyggd av stenar i kanterna mot 
den branta klippstranden ner i sjön. Det finns även ett utedass ca 20 meter från 
stugan. Ön är mestadels bevuxen med tall men det växer även lite lövträd. Ön är 
mycket stenig och klippig. 2018 beviljades en strandskyddsdispens för en brygga på 
ön eftersom det inte går att ta sig till ön på annat sätt än med båt. 



 
Sida 
3(8) 

Datum 
2021-11-09 

Dnr 
2021-916 

 
 
2021-06-28, efter platsbesöket, kommunicerade Miljöförvaltningen förslaget på 
tomtplats till sökanden samt en begäran om komplettering av husens placering på 
tomtplatsen. 

Den 22 juli 2021 inkom sökanden med en komplettering, som ersätter tidigare 
komplettering från i maj. Kompletteringen innehöll ytterligare alternativ på 
byggnation. 6 olika förslag angavs i den ordning som sökanden önskar att bygga. 
Förslagen skiljer sig framförallt åt i storlek och höjd samt fönsteryta. Arean varierar 
mellan 54 till 35 kvadratmeter. Sökanden hade synpunkter på hur tomtplatsen ritats ut 
på fotona. Miljöförvaltningen justerar tomtplatsen i ena hörnet då det bedöms ha 
blivit en lite för snäv linje inritad på fotot.  

I september 2021 uppdagades att ritningarna i förhållande till tomtplatsen som 
sökanden skickat in inte är skalenliga. Den byggnad som uppges vara 40 kvadratmeter 
i boarea, har ritats för liten och den andra jämförelsen med den byggnad som ska vara 
54 kvadratmeter i byggnadsarea har ritats för stor. 

6 oktober 2021 inkommer ett förtydligande av alternativ 5 i ansökan daterad 19 juli 
2021. Miljöförvaltningen utgår i handläggningen från de alternativ som är daterade 
den 19 april 2021 samt den komplettering med förtydligande av alternativ 5 som 
inkom den 6 oktober 2021. Tidigare inkomna kompletteringar är ersatta av de nyare 
alternativen.   

Kommunicering 

Miljöförvaltningen har den 15 oktober kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 
 möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

 har framfört att den tomtplats som Miljöförvaltningen bedömt verkligen 
krympt det som fastighetsägarna alltid upplevt som tomtplats. De beskriver hur de 
använt träden för att ha torklina emellan och att de ibland placerar ut möbler på 
stenhällen.  

Enligt praxis ska en tomtplats vara ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Den här ön har stor betydelse för strandskyddets 
syften. Den är i stort sett naturlig, och det är gott om tall och andra träd på ön. Den 
stuga som stått där är väldigt liten och har en väldigt liten tomtplats i och med sin 
storlek och hur naturen runt den ser ut. Det går inte att säga att en större yta runt 
byggnaden är ianspråktagen på ett sätt så att den saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Träden och marken utanför det som Miljöförvaltningen bedömt som 
tomtplats har stor betydelse för strandskyddets syften med sin naturlighet och öar har 
generellt en väldigt stor betydelse för strandskyddets syften till exempel som 
fågelhäcknings-, och rastlokal.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Bosjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte 1. nya 
byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller 
andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, 4. 
åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
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(7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

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

Beviljande av dispens för förslag 5-6 
Den lilla stugan på tomten och den stensättning som är runt den upptar en liten och 
mycket begränsad yta som idag är att betrakta som ianspråktagen på ett sätt att den 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Ön i övrigt består i naturmark med tall 
och lövträd, samt naturliga strandkanter som bitvis är låglänta och bitvis är branta 
klippor ner i sjön. Utedasset som finns en bit från sjön bedöms vara en byggnad som 
inte ensamt har någon hemfridszon. Marken mellan utedasset och stugan bedöms inte 
heller utgöra mark som är ianspråktagen som tomtplats.  

Miljöförvaltningen bedömer att en stuga med en byggnadsarea på 40 kvadratmeter 
med ungefär samma byggnadshöjd som idag går att placera inom den plats som redan 
är ianspråktagen utan att den privata zonen runt byggnaden utökas mer än marginellt.  

För att minska risken att en ny byggnad på en så liten tomtplats utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att 
tomtgränsen ska markeras åt alla riktningar. Under förutsättning att villkoret följs 
bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer 
därför inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden 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 



 
Sida 
5(8) 

Datum 
2021-11-09 

Dnr 
2021-916 

 
 
inte av den nya stugan så länge den följer detta beslut med villkor. Dispens är 
förenligt med strandskyddets syfte. 

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

Motivering till tomtplats 
Den stuga som stått på ön sedan före strandskyddet infördes är en väldigt liten stuga 
som har en mycket begränsad upplevd privat zon. Både på grund av sin storlek och 
sina små fönster men också för att naturen runt stugan är naturlig till stor del. Marken 
är bevuxen med ris och det är mycket barr och många myror på ön. Tallar är viktiga 
för att hålla marktäcket och för häckande och rastande fåglar på ön. Strandskyddet 
ska långsiktigt trygga förutsättningarna för växt- och djurarter och därför är det viktigt 
att ön fortsatt ska vara så naturlig som möjligt och att talarna tillåts bli gamla. Den yta 
som är bedömd att vara ianspråktagen som tomtplats är den yta som har klippts , där 
riset hållits nere och som är inringad av stenkanter.  

Motivering till villkor 

Villkor 1 
För att tydliggöra vilket område som får tas i anspråk som tomt och var 
allemansrätten råder ska tomtplatsen enligt anvisning i bilaga 2 och 3 markeras med 
staket eller liknande som är lämpligt på platsen.  

Villkor 2 
Dispensen är given för den utformning och det tak som ritningar i ansökan med 
kompletteringar anger (bilaga 6 och 7). Ändras byggnadens utformning så att till 
exempel huset får ett platt tak så kan huset upplevas större. Det samma gäller om 
byggnadens form ändras.  

Villkor 3 
Platsen är känslig och marken består av ett tunt lager jord och växter och rötter 
ovanpå berg. Sökanden har redogjort för en byggnadsteknik som tar hänsyn till 
platsens förutsättningar genom att huset ska placeras på plintar och att ingen utfyllnad 
ska ske. Därför anses villkor nödvändigt om att den angivna metoden i ansökan måste 
användas. Ändras behoven av byggnadsteknik behöver ny dispens sökas.  
 

 

 

 

Villkor 4 
För att en yttervägg ska kunna fungera som en tomtplatsavgränsning får den inte ha 
stora fönster som kan göra att tomtplatsen ökar i den riktningen. En vägg med stora 
fönster upplevs avhålla allmänheten mer än en vägg med små fönster.  

Villkor 5 
Om stugan flyttas från sin nuvarande placering och närmare sjön så upplevs den 
privata zonen öka i den riktningen. Därför förenas dispensen med ett villkor om att 
inte flytta byggnadens placering mot öns strandkant mer än vad som behövs för att 
den nya byggnaden ska få plats inom tomtplatsen.  

Nekad dispens för förslag 1-4 



 
Sida 
6(8) 

Datum 
2021-11-09 

Dnr 
2021-916 

 
 
Miljöförvaltningen bedömer att förslag 1-4 skulle utöka den privata zonen mer än 
marginellt. Nuvarande byggnads storlek och utformning tillsammans med hur 
omgivningen runt byggnaden ser ut gör att nuvarande byggnad har en väldigt liten 
tomtplats och ger ett väldigt litet intryck på omgivningen sett från sjön. Förslag 1-4 
upptar en dubbelt så stor yta på marken och några av alternativen är högre i 
nockhöjd, samt har större fönsteryta.  
 

 

 

Det större huset innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för 
framtida generationer. 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 alternativ 1-4. 

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad 
som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Vid en intresseavvägning 
enligt denna bestämmelse måste även andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 
18 c–d §§ miljöbalken kunna beaktas som skäl för dispens. Utgångspunkten för den 
proportionalitetsbedömning som ska göras inom ramen för en intresseavvägning 
enligt 7 kap. 25 § miljöbalken måste dock fortfarande vara att det allmänna intresset 
av att bevara allemansrättslig tillgång till strandområden för friluftsliv och områden 
med goda livsvillkor för djur- och växtliv är mycket starkt. Härvid bör det framhållas 
att den allemansrättsliga tillgången till naturen, precis som egendomsskyddet, är 
grundlagsfäst i 2 kap. 15 § regeringsformen. Vid avvägningen mellan det allmänna 
intresset och det enskilda intresset ska vidare beaktas att strandskyddet inte avser att 
inskränka pågående markanvändning utan att bevara strandområden som fortfarande 
är orörda (se Mark- och miljööverdomstolens domar den 4 mars 2020 i mål nr M 
4244-19 och M 4793-19, MÖD 2020:2 I och II). Det är tydligt att vid 
intresseavvägningen måste de intressen som bär upp strandskyddet tillmätas mycket 
stor vikt. Av 26 § följer att dispens får ges bara om det är förenligt med 
strandskyddets syften. Paragrafen ger uttryck för en mycket restriktiv syn på 
möjligheterna till dispens även inom ramen för en intresseavvägning (se Högsta 
domstolens dom den 29 december 2020 i mål nr T 6460-19). 

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 § MB). Miljöförvaltningen bedömer att 
byggnaden/anläggningen/åtgärden inte är förenlig med kraven på en från allmän 
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen. 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-03-15 
Platsbesök, foton 2021-06-17 
Komplettering inkommen 2021-07-22 
Komplettering inkommen 2021-10-06 

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



 
Sida 
7(8) 

Datum 
2021-11-09 

Dnr 
2021-916 

 
 
 

 

 

Om något ändrar sig under processen så att det skiljer sig från ansökan om dispens så 
behöver ny prövning mot strandskyddslagen göras.  

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

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs. en tomtplats. 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. Det har varit svårt 
att på en karta rita ut den tomtplats som bestämdes, därför är den förtydligad i foton. 
Vid utsättning av byggnaden i kommande bygglovärende kan även tomtplatsen 
markeras ut enligt bilaga 3.  

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 § MB). 

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. 

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

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Bilagor  
 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Förtydligande av tomtplats på foton 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
5. Ansökan 15 mars 2021 
6. Komplettering inkommen 22 juli 2021 
7. Komplettering 2021-10-06 
8. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-06-17 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Viared 16:51, dnr 2021-916
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Röd linje visar tomtplats.
Gul linje visar inom vilken yta huset får placeras.
grön markering visar ungefärlig storlek och placering av ansökt hus. 

Bilaga 2 Beslutskarta

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 
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Bilaga 3 förtydligande av tomtplats 

 
Längs den uppbyggda stenkanten. 
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Strax utanför den stenlagda kanten syns tydligt att marken inte skötts på samma vis.  
 

 
Sydöstra gränsen och del av nordöstra hörnet. Här finns ingen tydlig markering i 

marken, men en upplevelse av att naturen låtits växa upp mer utanför och det är 
mycket små fönster åt detta håll som gör att tomtplatsen inte är så långt från huset.  
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Nordöstra hörnet och nordöstra gränsen, bakom stugan. Där träden börjar komma 

upplevs tomtplatsen sluta.  
 

 
Tomtgränsen går framför den stora trädet som står mitt i bilden. En stig går förbi huset 

och ut på en häll. Hällen är utanför tomtplatsen. Se förtydligande på nästa bild.  
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Från hörnet på stenläggningen upp till i höjd med närmsta granen bakom huset. 

Stenhällen är utanför tomtplatsen.  
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    Datum  
2021-07-19  

Dnr 
2021-916     

 

 

 

 

Komplettering placering av hus för ansökan om 
strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten Viared 
16:51 

Här kommer placeringarna av de olika förslagen efter att Miljöförvaltningen 
skickat sitt förslag på ianspråktagen tomtmark till sökande. Den sökande 
håller ej med Miljöförvaltningen i deras bedömning, men har ändå använt 
detta som utgångspunkt för de olika placeringarna av huskroppen. 

Kommunicering / Synpunkter på förslag till beslut  

Den sökande yrkar i första hand att befintligt förslag skall godkännas (förslag 1). 

I andra hand att befintligt förslag, men vridet för att anpassas till det Miljöförvaltningen anser 
är ianspråktagen mark (förslag 2). 

I tredje hand att befintligt förslag fast med mindre fönster skall godkännas (förslag 3). 

I fjärde hand att det omarbetade förslaget med lägre takhöjd skall godkännas (förslag 4). 

I femte hand att det omarbetade förslaget med boyta på 40 kvm skall godkännas (förslag 5). 

I sjätte hand att det omarbetade förslaget med boyta på 35 kvm skall godkännas (förslag 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Placering hus förslag 1. 
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Röd markering: Miljöförvaltningens förslag av ianspråktagen tomtmark. 

Gul markering inom rödmarkerat område: Nuvarande byggnad (Miljönämden har valt att ej 
rita ut farstukvist vilket minskar befintlig byggyta, oklart varför) 

Grå markering inom rödmarkerat område: Ny byggnad. 

 

 

Bild 2 Placering hus förslag 2 

 

Bild 3. Byggnadsvolym med perspektiv från vattnet, blå linje visar ny byggnadsvolym 
(förslag 1) i förhållande till befintlig byggnad. Röd linje motsvarar Miljöförvaltningens 
bedömning av vad som är tomtplats. 
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Bild 4. Huset sett från öns sydöstra del.  

 
 

  



4 
 

Bild 5. Planlösning för förslag 1 och 2 
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§ Kompletterande förslag på ändringar 

Vi önskar bedömning av följande förslag om inte förslag 1 (ursprunglig) eller 2 (roterad 
huskropp) godkänns:  

Förslag 3: Minskade fönster 

Tredje förslaget utgår från samma huskropp som förslag 1 men betydligt mindre fönster på 
den södra fasaden samt ett glasparti mindre på den östra fasaden för att ge ett diskretare 
intryck. Fönster och glaspartier samma som på bild 6.  

 

 

 

 

 

  

Förslag 4: Lägre takhöjd samt minskade fönster 

Den nya takhöjden ändras till att vara ungefär densamma som nuvarande takhöjd på befintligt 
fritidshus, samt minskade fönsterpartier. Se bild 6-7 för förslag på vid ändring till lägre 
takhöjd.  

Bild 6. Planritningar förslag 4, lägre takhöjd och minskade fönsterpartier: 
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Bild 7. Byggnadsvolym, lägre takhöjd (A). Röd linje motsvarar Miljöförvaltningens 
bedömning av vad som är tomtplats. 
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Förslag 5: Boyta 40 kvm 

Det femte förslaget är boyta på 40 kvm.  
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 Bild 8. Placering hus förslag 5. 

Röd markering: Miljöförvaltningens förslag av ianspråktagen tomtmark. 

Gul markering inom rödmarkerat område: Nuvarande byggnad (Miljönämden har valt att ej 
rita ut farstukvist vilket minskar byggytan, oklart varför) 

Grå markering inom rödmarkerat område: Ny byggnad (förslag 5).  
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Förslag 6: Boyta 35 kvm.  

Det sjätte förslaget är ett hus med boyta på 35 kvm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Bild 9. Placering hus förslag 6. 

Röd markering: Miljöförvaltningens förslag av ianspråktagen tomtmark. 

Gul markering inom rödmarkerat område: Nuvarande byggnad (Miljönämden har valt att ej 
rita ut farstukvist vilket minskar byggytan, oklart varför) 

Grå markering inom rödmarkerat område: Ny byggnad (förslag 6).  

 

 



Alternativ 4 – 40m2  samt mått på befintlig stuga  

 

 



 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS 
501 80 Borås 
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miljo@boras.se 
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033-35 30 00 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Platsbesök utfördes 17 juni 2021. Det område som bedöms vara ianspråktaget samt 

utgöra tomtplats är enligt röd markering och beskrivningar i följande foton. 
 

 

 
 

Sydvästra tomtgränsen följer den befintliga stensättningen. 
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Sydöstra gränsen, samt del av sydvästra gränsen. Foto taget från sydöstra hörnet. 

Sydöstra gränsen och del av nordöstra gränsen. Foto taget från nordöstra hörnet. 
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Nordöstra gränsen, samt del av sydöstra och nordvästra gränserna. Nordvästra hörnet 
bedöms vara vid den gran som står där. 

Nordöstra gränsen, foto taget från nordöstra hörnet. 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bostadshus och garage på fastigheten Ryda 4:29 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Ryda 4:29, 
Borås Stad.  

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

bostadshus om ca 81 kvadratmeter och ett garage på fastigheten Ryda 4:29. En 
prövning för bostadshus på Ryda 4:29 har tidigare gjorts år 2013. Kommunstyrelsen 
som då handlade strandskyddsdispenser har avslagit ansökan om strandskydds 
dispens. Beslutet överklagades, men även Länsstyrelsen avslog ansökan om dispens. 
Så gjorde även Mark- och Miljödomstolen. Det har inte framkommit något i 
handläggningen som gör att Miljöförvaltningen gör en annan bedömning än den som 
gjordes i ärendet 2013.  

Ärendebeskrivning  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
bostadshus om ca 81 kvadratmeter och ett garage på fastigheten Ryda 4:29. Ansökan 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 31 augusti 2021. Karta har 
bifogats ansökan. 

En prövning för bostadshus på Ryda 4:29 har tidigare gjorts år 2013. 
Kommunstyrelsen som då handlade strandskyddsdispenser har avslagit ansökan om 
strandskyddsdispens. Sökanden har då överklagat till Länsstyrelsen som också avslog 
ansökan om strandskyddsdispens. Även Länsstyrelsens beslut (503-36771-2013) 
överklagades. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan med motivering att de 
höll med Länsstyrelsens bedömning. 

Länsstyrelsens motivering till avslag 2014-08-28 var att platsen hade sådana höga 
naturvärden att en dispens skulle strida mot strandskyddets syften. Bedömningen var 
att det fanns särskilt skäl, det vill säga att koloniområdet ansågs vara avskiljande på ett 
sådant sätt som avses i lagstiftningen. Även om det finns ett särskilt skäl så får inte 
den planerade åtgärden motverka strandskyddets syften. Att bebygga platsen 
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bedömdes vara en sådan åtgärd som skulle motverka strandskyddets syften. Därför 
avslogs ansökan om dispens.  

Kommunicering  

Miljöförvaltningen har den 29 september 2021 kommunicerat ett förslag på beslut 
och lämnat sökanden möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Sökanden 
har framfört att: 

- Tomten inte angränsar till naturreservatet Rya åsar.  
- Tomten omringas av andra bebyggda tomter och de vill bevara så mycket det 

bara går. 
- Andra tomter i närområdet har styckats av senaste tiden.  

 
Varje ärende handläggs och bedöms var för sig. Vilka omständigheter som har rått för 
de andra tomter som sökanden hänvisar till har ingen betydelse för bedömningen av 
det här ärendet. Tomten är omringad av andra fastigheter, men träden på fastigheten 
omges av trädmiljöer och som tillsammans har en stor betydelse för biologisk 
mångfald. Naturmiljöer inom strandskyddat område har ett starkare skydd än 
naturmiljöer utanför strandskyddat område, även om naturvärdena på de båda 
platserna är lika.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Viskan råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya byggnader 
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, åtgärder 
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
(7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen 
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Området är idag bevuxet med grova lövträd, bland annat ek, bok och björk. Området 
ingår även i en värdetrakt för skyddsvärda träd. I en värdetrakt för skyddsvärda träd 
är det extra viktigt att bevara skyddsvärda träd, samt träd som inom en snar framtid 
kan uppnå kriterierna för skyddsvärt träd.  

Åtgärden innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för framtida 
generationer. 

Miljöförvaltningen anser att en byggnation på platsen skulle motverka strandskyddets 
syfte. Det har inte framkommit något i handläggningen som gör att 
Miljöförvaltningen gör en annan bedömning än den som gjordes 2013.  

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad 
som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Vid en intresseavvägning 
enligt denna bestämmelse måste även andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 
18 c–d §§ miljöbalken kunna beaktas som skäl för dispens. Utgångspunkten för den 
proportionalitetsbedömning som ska göras inom ramen för en intresseavvägning 
enligt 7 kap. 25 § miljöbalken måste dock fortfarande vara att det allmänna intresset 
av att bevara allemansrättslig tillgång till strandområden för friluftsliv och områden 
med goda livsvillkor för djur- och växtliv är mycket starkt. Härvid bör det framhållas 
att den allemansrättsliga tillgången till naturen, precis som egendomsskyddet, är 
grundlagsfäst i 2 kap. 15 § regeringsformen. Vid avvägningen mellan det allmänna 
intresset och det enskilda intresset ska vidare beaktas att strandskyddet inte avser att 
inskränka pågående markanvändning utan att bevara strandområden som fortfarande 
är orörda (se Mark- och miljööverdomstolens domar den 4 mars 2020 i mål nr M 
4244-19 och M 4793-19, MÖD 2020:2 I och II). Det är tydligt att vid 
intresseavvägningen måste de intressen som bär upp strandskyddet tillmätas mycket 
stor vikt. Av 26 § följer att dispens får ges bara om det är förenligt med 
strandskyddets syften. Paragrafen ger uttryck för en mycket restriktiv syn på 
möjligheterna till dispens även inom ramen för en intresseavvägning (se Högsta 
domstolens dom den 29 december 2020 i mål nr T 6460-19). 

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 § MB). 

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 MB samt med den för området gällande översiktsplanen.  

Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen  att ny bebyggelse på platsen skulle 
väsentligt försämra livsvillkoren för växt- och djurlivet. Åtgärden strider därmed mot 
strandskyddets syften varpå dispens inte kan beviljas. 

Underlag till beslut 
Ansökan med bilagor 2021-08-31 
Länsstyrelsen beslut 2014-08-28 
Mark- och Miljödomstolens dom M 3319-14, 2014-11-04 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021.  
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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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1. Information om hur man överklagar nämndens beslut  

 

Övriga bilagor 
2. Fotodokumentation från ansökan, 2021-08-31 
3. Länsstyrelsens beslut 2014-08-28  
4. Mark- och Miljödomstolens dom M 3319-14, 2014-11-04 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
 



















    

 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2014-11-04 
meddelad i 
Vänersborg 

Mål nr M 3319-14 
 
  

  
 

 
 
 
KLAGANDE 

 
 
 

  
 

 
 

  
MOTPART 
Kommunstyrelsen i Borås kommun 
501 80 Borås 
  
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 28 augusti 2014 i ärende nr  
505-36771-2013, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus vid Viskan på fastigheten 
Ryda 4:29 i Borås kommun  
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 

Dok.Id 281147 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00  0521-27 02 30 måndag  fredag 
08:00-16:00 
- 

E-post: mmd.vanersborg@dom.se 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 3319-14 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
YRKANDEN M.M. 

 har överklagat länsstyrelsens 

beslut och yrkat att strandskyddsdispens ska beviljas. De har anfört bl.a. följande. 

Först avslår kommunen dispensen med motiveringen att det skulle försvåra till-

gängligheten till Viskans strand för allmänheten om en nybyggnad av enfamiljs-hus 

uppförs. Det är uppenbart att de kommunala beslutsfattarna inte har satt sig in i 

frågan då det är omöjligt för allmänheten att komma i närheten av Viskan på grund 

av inhägnat och låst område. Det är glädjande att länsstyrelsen har noterat detta. 

 

Vad länsstyrelsen däremot inte har noterat är att fastigheten i fråga inte gränsar till 

Rya Åsar. Mellan Ryda 4:29 och Rya Åsar ligger dels en väg (ingen vegetation) 

samt fastigheten Ryda 4:28, där de har ett godkänt förhandsbesked på att uppföra ett 

enbostadshus. Det är anmärkningsvärt att länsstyrelsen inte kunnat fastslå var 

fastigheten i fråga befinner sig.  

 

Vidare förstår de inte heller att om lövskogen på fastigheten är klass 1, som enligt 

bedömningen är så värdefull att de förtjänar skydd i form av reservatsbildning eller 

liknande, varför den då inte tillhör naturreservatet Rya Åsar. Länsstyrelsen skriver 

att vegetationen på den aktuella platsen ingår delvis i inventeringen som genom-

fördes för 29 år sedan. Vad menas med delvis och är det seriöst att bygga beslut på 

så gammalt underlag? Vad har hänt med vegetationen under alla dessa år och hur 

har det påverkats av stormarna Gudrun och Per? Vad har förändrat förutsättningarna 

så radikalt att länsstyrelsen går från att ha godkänt strandskydds-dispens för detta 

enbostadshus den 17 augusti 2010 till att nu avslå? Ryda 4:29 är avstyckad från 

Ryda 4:18, men husets placering är identisk. 

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.  

 

Mark- och miljödomstolen har tagit del av den utredning som finns i målet samt 

tagit del av det som  och  anfört i dom-

2



   
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 3319-14 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
stolen. Det har dock inte framkommit något som ger skäl att ändra länsstyrens 

beslut. Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 25 november 2014. 

 

 

Gunnar Bergelin   

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Gunnar Bergelin, ordförande, och 

tekniska rådet Nils-Göran Nilsson. Föredragande har varit beredningsjuristen 

Jennifer Onäng.  
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2021-11-05 

Dnr 
2021-2298 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bastu på fastigheten 
Bredareds-fagerhult 1:26 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bastu, med måtten 3,6 x 3,6 meter, enligt bilaga 2, på fastigheten Bredareds-fagerhult 
1:26 vid Öresjö, Borås Stad.  
 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en bastu 
på fastigheten Bredareds-fagerhult 1:26.  

Tomtplatsen är samma som i tidigare beslut, se beslutskarta i bilaga 

Villkor  

1. Fönster på bastuns två sidor som vetter mot sjön får högst vara 40 cm höga 
och de ska förses med luckor som är stängda när bastun inte används.  

2. Träd i strandkanten framför bastun får ej tas ned. Om de faller av sig självt 
ska nya träd tillåtas att växa upp på samma plats.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår sökandens förslag med de stora fönsterytorna 
enligt ritning inkommen 2021-10-11. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  

2020 så fick  strandskyddsdispens för att riva och ersätta bostadshus samt övriga 
förråd på fastigheten och i samband med det så beslutades en tomtplats. Huset och 
övriga komplementbyggnader på fastigheten ligger högre upp från vattnet. 
Placeringen av den tänkta bastun är på en liten platå nere vid vattnet, inom det som är 
bedömt som tomtplats. På den plats där bastun är planerad att byggas står idag ett 
mindre förråd. Bastun ska ersätta förrådet.  

För att inte bastun ska utöka den utöka privata zonen är beslutet förenat med villkor 
om fönstrens storlek och att de ska förses med luckor.  
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Under förutsättning att villkoren följs bedöms inte bastun utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. 
 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en bastu 

på fastigheten Bredareds-fagerhult 1:26. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 juni 2021. Ritning och karta har bifogats 
ansökan.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 8 juni besökt platsen. 2020 så fick  
strandskyddsdispens för att riva och ersätta bostadshus samt övriga förråd på 
fastigheten och i samband med det så beslutades en tomtplats. Placeringen av den 
tänkta bastun är inom det som är bedömt som tomtplats. På den plats där bastun är 
planerad att byggas står idag ett mindre förråd. Bastun ska ersätta förrådet.  

Miljöförvaltningen har den 15 juni meddelat sökanden att den sökta utformningen på 
bastun kommer att gå till nämnden med förslag till avslag då den har en mer 
avhållande utformning än nuvarande förråd, framförallt med avseende på de stora 
fönstrena.  

Sökanden har därefter inkommit med ett alternativ 2 som har en annan utformning.  

Miljöförvaltningen har den 1 september 2021 kommunicerat ett förslag på beslut där 
alternativ 1 får avslag och alternativ två beviljas och lämnat  möjlighet att 
inkomma med synpunkter på förslaget.  har därefter förtydligat vad han 
ansöker om och meddelat att alternativ två inte längre ingår i ansökan. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom strandskyddat område får inte 1. nya byggnader uppföras, 2. 
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, 4. åtgärder 
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
(7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB).  

Av praxis så måste ersättningsbyggnader ha ungefär samma funktion och storlek som 
den byggnad de ersätter. Detta för att inte den avhållande effekten för allmänheten 
ska öka, eller att den upplevda tomtplatsen utökas. 
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Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

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

Miljöförvaltningen bedömer att bastun kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen. Bastun ersätter en befintlig byggnad.  

Bastun är något större än den byggnad som står på platsen idag. En bastu är en 
ändrad användning mot det förråd som står där idag och därför måste bastun för att 
inte utöka den privata zonen mer än obetydligt ut i sjön ha ett utseende som 
motsvarar den som ett enklare förråd har.  anger att byggnaden kommer 
kläs i galvaniserad plåt. Genom att beslutet förenas villkor om fönstrens storlek och 
att de ska vara täckta med luckor samt att träd eller annan framtida vegetation längs 
stranden bevaras så bedöms bastun inte utöka den privata zonen.  

Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk 
genom att den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan 
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

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

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

Motivering till villkor 

För att inte den nya byggnaden ska upplevas avhållande så att den privata zonen 
utökas ut i sjön ska bastuns fönster på de två sidor som vetter mot sjön vara högst 40 
cm höga. Och de ska vara försedda med luckor som ska vara stängda när bastun inte 
används.  

Träd som växer längs stränder är mycket viktiga för djurlivet i sjön. Därför får träden 
som står där idag inte avverkas. Nya träd som vill komma upp längs med 
strandkanten får heller inte avverkas.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-06-03 
Situationsplan, 2021-06-03 
Ritning 2021-10-11 
Foto med bastu, 2021-10-11 
Strandskyddsdispens med beslutad tomtplats, ärende 2020-1016 och 2021-1035 
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Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

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

En karta från tidigare strandskyddsdispens bifogas detta beslut och det är tomtplatsen 
som bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten. 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 § MB). 

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. 

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

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
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3. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
4. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-06-08 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Bredareds-Fagerhult 1:26
 

Bilaga 1 Översikt

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

 

 

 

 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-04 

Dnr 
2021-2298 

  

Beslutskarta d.nr. 2021-2298 
 

 
 
Röd linje visar tidigare beslutad tomtplats 
Orange linje visar sidor som villkor om fönsterstorlek gäller för.  
Blå linje visar område där träd växer idag och där träd ska fortsätta växa.  



 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Platsbesök utfördes 8 juni 2021 av Linnea Åsedahl och Matilda Chocron. 

Komplementbyggnaden är planerad på samma plats som det idag står en 
förrådsbyggnad på. 

 

 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för stödmur, gäststuga, 
växthus, strand och pir på fastigheten Arås 1:3 och 1:5 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
stödmur, gäststuga med en byggnadsarea på 36 m2 och växthus med en byggnadsarea 
på 9 m2 på fastigheten Arås 1:5 vid Viaredssjön, Borås Stad.  
 

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

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för anläggning av strand och pir, på fastigheten Arås 1:3 
och 1:5, Borås Stad.  

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,  

, och , att utföra följande åtgärder på 
fastigheterna Arås 1:3 och 1:5 i Borås Stad (se även bifogad karta och 
fotodokumentation): 

1. Ta bort utfyllnad av sand som gjorts 2019 och 2021 och låt naturlig vegetation 
få återetablera sig i område A enligt bilaga 2.  

2. Ta bort piren i sin helhet och de material som tillförts vid anläggandet (sten, 
jord och sand). 

Åtgärderna ska vara utförda senast 12 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Arbete i vatten får endast ske mellan 1 oktober-31 mars. Åtgärderna ska utföras på ett 
sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. För att undvika grumling i 
vattenområdet ska arbetsområdet omgärdas med siltgardin.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att  
, och ,; 

3. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-2 ska vara färdiga, ska foto
skickas till kommunen som visar stranden och vattenområdet, där piren i 
dagsläget är placerad. Fotot ska styrka att föreläggandet utförts på ett 
tillfredställande sätt.  
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Sammanfattning  
Miljöförvaltningen har, via en anmälan, fått kännedom om att utfyllnad gjorts i 
vattenområdet på fastigheten Arås 1:5 i Borås Stad. Vid granskning av flygfoto 
konstaterades även att en gäststuga, växthus och stödmurar uppförts utan 
strandskyddsdispens.  har den 31 augusti 2021, via ombud, sökt 
dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för samtliga åtgärder. 
Miljöförvaltningen anser att dispens kan beviljas för stödmur, gäststuga och växthus 
då de är placerade inom redan ianspråktagen tomtmark och särskilt skäl för dispens 
därmed föreligger. Gällande sandstrand och pir anser Miljöförvaltningen inte att 
någon av de omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för 
dispens. Miljöförvaltningen finner det därför befogat att meddela  
föreläggande om att återställa området.  

Ärendebeskrivning  
Miljöförvaltningen har, via en anmälan, fått kännedom om att utfyllnad gjorts i 
vattenområdet på fastigheten Arås 1:5 i Borås Stad. Vid granskning av flygfoto 
konstaterades även att en gäststuga, växthus och stödmurar uppförts utan 
strandskyddsdispens.  

 har den 31 augusti 2021, via ombud, sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna i efterhand för stödmurar, gäststuga, växthus, 
sandstrand och pir på fastigheten Arås 1:5.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 september 2021 besökt platsen. 
Fastigheten Viared 1:5 ligger på en liten udde vid Viaredssjöns södra strand. 
Fastigheten är ca 4430 m2 och utgörs av en liten kulle på vilken ett bostadshus är 
beläget. Intill bostadshuset finns en äldre carport/förråd, ett växthus samt en 
gäststuga. Sluttningen ner till sjön utgörs av naturmark som, enligt  

 kontinuerligt röjts. Nere vid sjön finns en bastu som, enligt  
 funnits på platsen sedan 1960-talet. Tomtplatsen kring bostadshuset 

bedöms utgöras av den yta som stödmurar, gräsmatta och komplementbyggnader 
upptar. Slänten ner bedöms inte ingå i tomtplatsen då den utgörs av naturmark, även 
om den hålls öppen genom att träd, buskar och sly stundtals röjs. Bastun nere vid 
stranden är liten, med små fönster och i eftersatt skick. Sammantaget bedöms 
hemfridszonen kring bastun vara ytterst begränsad.  

Miljöförvaltningen har den 11 oktober 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

 har, via ombud, framfört att det inte är praktiskt möjlig att vidta 
åtgärderna under den tidsperiod som anges i föreläggandet. Detta då marken och 
sanden är mycket mjuk under vinterhalvåret på grund av vattenmättnad. Att köra med 
en grävmaskin skulle leda till skador på naturmiljön och vägen ner till stranden. 
Vidare är det enligt sökande inte möjligt att anlita en entreprenör för att genomföra 
arbetet, då det innebär en säkerhetsrisk att köra ner en grävmaskin på området. Dels 
kan grävmaskinen sjunka ner i marken/sjön och dels kan den välta ner i sjön. 

I Miljöförvaltningens föreläggande har  fått ett år på sig att 
genomföra åtgärderna, varpå det borde vara möjligt att genomföra åtgärderna under 
antingen torrare period eller när det är tjäle. Det är endast arbete i vattenområdet som 
är tidsreglerat till 1 oktober-31 mars, detta för att undvika produktionssäsongen och 
minska störning på djur och växtliv. Om det varit möjligt att frakta ner sand och 
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material till platsen anser Miljöförvaltningen även att det är möjligt att frakta bort 
detsamma för att återställa området.  

 har även framfört att området kommer återställa sig själv då 
sanden eroderar ner i sjön. Det är inte heller möjligt för honom att skilja på den sand 
som tillförts och den som funnits på platsen sedan tidigare.  

För att naturlig vegetation snabbare ska kunna återetablera sig på platser anser 
Miljöförvaltningen det befogat att förelägga  att ta bort den sand 
som tillförts. Att enbart förlita sig på naturlig erodering anses inte tillräckligt.  

 har vid platsbesök den 17 september 2021 angett att den sand som tillförts 
är mycket exklusiv badstrandsand. Det borde därför vara möjligt att vid återställande 
se när denna sand övergår till mer naturlig sand/jord.  

Åtgärderna i föreläggandet är avstämda med Länsstyrelsens vattenavdelning, varpå 
ingen anmälan om vattenverksamhet krävs för så länge återställning sker enligt 
föreläggandet. Gällande massor har Miljöförvaltningen ingen invändning angående 
om  lämnar dem till behörig mottagare eller säljer dem, så länge 
de inte placeras på en ny plats i strid mot gällande lagstiftning. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Viaredssjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras, andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas 
fritt, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar, eller åtgärder vidtas som väsentligen förändrar 
livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål 
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten 
får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det 
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

Motivering för beslut 
Miljöförvaltningen har, vid fältbesök, kunnat konstatera att stödmurar, växthus, 
gäststuga, sandstrand och pir på fastigheten Arås 1:5 är utförda inom strandskyddat 



 
Sida 
4(7) 

Datum 
2021-11-04 

Dnr 
2021-3007 
2021-2602 

 
 
område. Det är miljöförvaltningens bedömning att åtgärderna är förbjudna enligt 7 
kap 15 § Miljöbalken.  

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

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

Gäststuga, stödmurar och växthus 

Under år 2007–2008 har en gäststuga uppförts. Gäststugan är cirka 36 m2 med en 
tillhörande altan om 17 m2 . Gäststugan är lokaliserad cirka 10 meter från 
bostadshuset. I bakkant är stugan placerad på marken medan framkant och balkong 
är placerad på stolpar då fastigheten sluttar brant ner till stranden. Under år 2015 
anlades stödmurar och ny parkering skapades uppe vid huset. Under år 2018 
uppfördes ett växthus om cirka 9 m2. Växthuset är placerat på en äldre 
stensättning/uteplats.  

Miljöförvaltningen bedömer att gäststugan, stödmurar och växthus är uppförda på en 
plats som redan är ianspråktagen. Anläggningarna och byggnaderna bedöms inte 
utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är 
allemansrättsligt tillgänglig tas därför inte i anspråk genom de ansökta åtgärderna. 
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 MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB. 

Sandstrand och pir 
 har vid två tillfällen fyllt på sand på stranden, 2019 och 

sommaren 2021. Vid det senare tillfället har  även låtit uppföra en 
pir på ena sidan av stranden i syfte att skydda sanden från att erodera ner i sjön. Piren 
är anlagd med sprängsten i botten och därefter har jord blandat med sten lagts dit. 
Enligt flygfoto har området tidigare bestått av beväxt naturmark, se bilaga 3.  
 
Vid platsbesök den 17 september 2021 berättade  att han först 
tillät allmänheten att vistas på stranden. Då det uppstod problem med nedskräpning 
tillåter han inte längre att allmänheten vistas på stranden, utan hävdar den som privat. 
På stranden har även lampor placerats ut som förstärker det privata intrycket. Dessa 
har under ärendets gång plockats bort.  
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 anser att åtgärderna påverkat djur- och växtlivet positivt då han 
sedan han anlade stranden och piren bland annat sett en häger samt en stor mängd 
småfisk i viken. 

Miljöförvaltningen konstaterar att hela udden gjorts om till sandstrand. De naturliga 
habitaten på plats har försvunnit och de växter och djurliv som inte hunnit flytta på 
sig har överlagrats med sand. Den uppförda piren påverkar även vattenrörelser, som 
strömmar och vågor, och förändrar sedimentationsmönster. Inga liknande 
sandstränder finns i närområdet. Då vattennivån i sjön varierar sköljs sten, grus och 
sand vid högvatten ut i vattenområdet. Åtgärden påverkar därmed inte bara 
anläggningsområdet utan även kringliggande vattenområde och botten.   

Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen att åtgärderna väsentligt förändrat 
livsvillkoren för djur- och växtlivet. Åtgärderna bedöms även ha en avhållande effekt 
på allmänheten. Därmed är åtgärderna dispenspliktiga.  

 har som särskilt skäl angett att platsen redan är ianspråktagen. 
Enligt Miljöförvaltningens bedömning utgör tomtplatsen av området uppe på kullen, 
kring befintligt bostadshus och komplementbyggnader, och sträcker sig inte ner till 
stranden. Miljöförvaltningen konstaterar vidare att del av sandstranden samt piren är 
uppförda på grannfastigheten, Arås 1:3. 

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 
sandstrand och pir.  

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 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att sandstrand och pir inte är förenlig med kraven på en 
från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges 
i 3 och 4 kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen.  

Sammantaget anser Miljöförvaltningen att sandstranden och pir försämrar 
livsvillkoren för växt- och djurarter och påverkar allmänhetens möjligheter att beträda 
och uppehålla sig i området. Miljöförvaltningen finner det därför befogat att meddela 

 föreläggande om att återställa området.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-08-31 
Situationsplan och flygfoto, 2021-08-31 
Synpunkter på förslag till beslut, 2021-11-01 

Upplysningar 
Bastu 
Vid stranden finns en bastu som, enligt  funnits på platsen sedan 
1960-talet. De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar 
och anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen 
strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att 
anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet 
funnits på platsen sedan 1975.  



 
Sida 
6(7) 

Datum 
2021-11-04 

Dnr 
2021-3007 
2021-2602 

 
 
 

 

 
 

Enligt 7 kap 15 § är det bland annat förbjudet att ändra byggnader om det hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt.  

Vid platsbesöket berättade  att han så småningom avser renovera 
bastun. Bastun är liten, med små fönster och i eftersatt skick. Att ersätta eller 
renovera bastun kan därför komma att kräva dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. För handläggning och tillsyn i ärendet tas en avgift ut på 1 225 kronor per 
timme enligt gällande Kommunfullmäktige fastställd taxa för 2021. Den totala 
handläggningstiden sammanställs och faktureras när ärendet avslutas. Den totala 
handläggningstiden uppgår för närvarande till 4 timmar och 30 minuter.  
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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Flygfoton 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

 

 
 

Övriga bilagor 
5. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-09-27 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Arås 1:5
Dnr 2021-3007, 2021-2602
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Arås 1:5
Dnr 2021-3007, 2021-2602
 

Bilaga 2. Beslutskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Gäststuga

Stödmurar

Växthus

Pir, schematiskt 
inritad, ska tas bort

Sandstrand. 
Gultmarkerat 
område (A) ska 
återställas enligt 
föreläggandet.

Rödmarkerat 
område markerar 
beslutad tomtplats



Arås 1:5
Dnr 2021-3007
 

Bilaga 3. Flygfoto från 2020

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



Arås 1:5
Dnr 2021-3007
 

Bilaga 3. Flygfoto från 2018

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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Handläggare Anna Karlsson 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Foto från platsbesök den 17 september 2021 på fastigheten Arås 1:5.  
 

 
Figur 1. En av två stödmurar. Foto åt öst. 
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Figur 2. Den andra stödmuren. Utanför stödmuren går den gamla infartsvägen med parkering. Foto åt öst.  

 
Figur 3. Den gamla infarten/parkeringen med tillhörande carport/förråd. Foto åt nordost. 
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Figur 4. Gäststugan. Baksida. Foto åt öst. 

 

 
Figur 5. Gäststugan är uppförd på plintar/träreglar då fastigheten utgörs av en kulle. Foto åt syd. 
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Figur 6. Gäststugan sett från sjön. Foto åt norr. 

 

 
Figur 7. Växthus. Foto åt nordost. 
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Figur 8. Växthus. Foto åt öst. Fastigheten sluttar brant ner mot stranden.  

 
Figur 9. Skapad strandstrand och pir. Foto åt norr. 
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Figur 10. Stranden. Foto åt syd. 

 

 
Figur 11. Sand sköljs ut i Viaredssjön. 

 
 
 
 



 
Sida 
7(7) 

Datum 
2021-09-27 

Dnr 
2021-3007 

 
 

 
 

 
Figur 12. Pir. 
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Nicklas Selin, 033-35 87 70 
nicklas.selin@boras.se 
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2021-09-14 
Dnr 

36-2020-00426

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd mot serveringstillstånd –  

Förslag till beslut 
-  stadigvarande

serveringstillstånd gällande Tonys Restaurang, Hestra Ringväg 2 i Borås,
återkallas.

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 9 kap 18 § 3 punkten alkohollagen (2010:1622)

Sammanfattning 
 innehar sedan 2018-12-11 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande Tonys Restaurang, Hestra 
Ringväg 2 i Borås. 

Under en krogtillsyn på Tonys Restaurang utförd i december förra året uppstår 
misstanke om att en i personalen är narkotikapåverkad. Personen i fråga tas med för 
provtagning. Den rättskemiska analysen visar spår av det narkotikaklassade ämnet 
THC. Den 7 maj döms personen i fråga av Tingsrätten i Borås för ringa 
narkotikabrott.   

Samma dag som dom meddelas, det vill säga knappt ett halvår efter den förra 
tillsynen, utför polisen en uppföljande krogtillsyn. Misstankar uppstår om att två i 
personalen är narkotikapåverkade, däribland samma person som vid den förra 
tillsynen. Dessutom hittas misstänkt narkotika i kläderna på en av de två. Den 
rättskemiska analysen visar spår av det narkotikaklassade ämnet THC i båda 
personernas urin. Den misstänkta narkotikan som påträffades visar sig vara THC-
klassade produkter.  

I februari i år bedömdes bolaget inte uppfylla alkohollagens lämplighetskrav på grund 
av de ekonomiska brister som uppdagades i samband med en ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd. 
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För att beviljas ett serveringstillstånd måste en sökande uppfylla alkohollagens krav på 
personlig lämplighet och skötsamhet. Dessa krav kvarstår även efter det att ett 
tillstånd meddelats.  

Ansvaret för att verksamheten sköts i enlighet med alkohollagens bestämmelser är 
tillståndshavarens. Det är tillståndshavaren som ska se till att rutiner och arbetssätt 
finns på plats som försäkrar detta.   

Utredningen har sammantaget visat att bolaget inte längre uppfyller alkohollagens 
lämplighetskrav. Mot bakgrund av allvaret i det som framkommit, vore en erinran 
eller en varning inte en tillräcklig åtgärd. Tillståndet bör därför återkallas. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Johanna Bäckström  
Tillförordnad Avdelningschef 

Bilagor 
A– Krogtillsyn, 2020-12-14 
B– Dom från Tingsrätten i Borås, 2021-05-07 
C– Uppföljande krogtillsyn, 2021-05-07 
D– PM från polisen, 2021-07-07 
E– Kommunicering av utredning gällande ansökan, 2021-02-19 
Tillståndshavarens yttrande, 2021-09-10 

Beslutet expedieras till 
 

Polisen 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss från Kommunstyrelsen (KS 2021-00778):  
VA-plan för Borås 2022-2025 (ny vatten- och avlopps-
försörjningsplan) 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i Bilaga A.  
 

 

 

 

Lagstöd  
Miljöbalken: 2 kapitlet, 2, 6, 7 §§ 

Sammanfattning 
En VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i 
hela kommunen. Den nya VA-planen ska ersätta den tidigare från 2016. Dricksvatten- 
och dagvattenfrågorna har fått lite större fokus i denna VA-plan, medan utbyggnaden 
av allmänt VA får stå tillbaka jämfört med den förra VA-planen.  

Ärendebeskrivning 
Remissen, daterad 2021-10-04, inkom till Miljö- och konsumentnämnden 2021-10-11, 
inklusive tre bilagor (PM – Vatten- och avloppsförsörjningsplan som ger en allmän 
bakgrund. Bilaga 1: Utredning av behov och anslutningspotential för VA-försörjning beskriver 
hur arbetet med VA-planen bedrivits; samt Bilaga 2: Beskrivning av de 29 omvandlingsom-
råden som listats i VA-planen). Förslaget är till stor del en uppdatering av den nuvarande 
VA-planen från 2016, med anpassningar till ändrad lagstiftning. Remissvar ska skickas 
till Kommunstyrelsen senast 2021-11-30. 

En lista över upptäckta stavfel och liknande i de olika dokumenten skickades till den 
ansvariga handläggaren på Borås Energi och Miljös med e-post 2021-11-03. 

Vad är en VA-plan? 
”En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) är ett styrdokument som beskriver 
hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, både inom och utanför 
kommunalt VA-nät. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning och 
omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten [och] 
dagvatten. … VA-planen är även ett viktigt underlag för kommunens arbete med att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.” * 

*) Citat från en hemsida tillhörig en annan kommun (Östhammar). 
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VA-plan för Borås 2017-2021 
Den förra VA-planen i Borås antogs av kommunfullmäktige i december 2016.  
VA-planen avsågs gälla 2017-2020, men förlängdes år 2020 till att gälla även 2021. 
Framtagandet av VA-planen skedde på initiativ av VA-huvudmannen, Borås Energi 
och Miljö. Miljöförvaltningen blev delaktig först efter att remissversionen skickats ut. 
I VA-planen från 2016 pekades tre områden ut för utbyggnad av allmänt VA-område 
under den kommande fyraårsperioden: Kvarbo-Hästhagen, Kullasand, samt Bosnäs. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Förslaget till ny VA-plan har jämfört med den förra VA-planen lyft fram 
dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering och presenterat förslag på konkreta 
åtgärder inom dessa områden. Innehållet i den nya VA-planen har också anpassats för 
att bättre hänga ihop med övrig vattenförvaltning, såsom miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Frågor om naturvärden har dock inte kommit med förrän nu i remisskedet  
(se Yttrandet, Bilaga A). Inför nästa VA-plan behöver även naturvärden arbetas in i 
arbetet från början. 
 
Vad gäller utbyggnadsområden så har den nya planen landat på en mer försiktigt nivå, 
med endast ett litet utbyggnadsområde under denna fyraårsperiod (Klockarbo-
Hovalida) och ett möjligt utbyggnadsområde under följande fyraårsperiod (2026-
2029). Det sistnämnda området (Svarvhult i utkanten av Sandared) stämmer också väl 
med Översiktsplanen från 2018. 
 
Sammantaget ser Miljöförvaltningen positivt på förslaget till ny VA-plan.  

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Den nya VA-planen visar på vikten för Borås stad att få kunskap om dricksvatten-
situationen, både vad gäller kvantitet och kvalitet, för flertalet invånare i kommunen, 
även för de som bor utanför område med ”allmänt VA”. 

Ekologisk dimension 
Vid arbetet med VA-planen har de 29 olika omvandlingsområdena granskats med 
avseende på deras påverkan på miljön, närmare bestämt hur dessa områden kan 
påverka den närliggande recipienten (sjön eller vattendraget), och jämförts med den 
status som klassats för recipienten av Vattenmyndigheten inom ramen för 
vattendirektivet, och de miljökvalitetsnormer som följer av detta. 

Ekonomisk dimension 
För en eventuell utbyggnad av VA-område bedöms varje omvandlingsområde efter 
vad som är tekniskt möjligt och rimligt – där ingår alltså en ekonomisk analys.  
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1. Mål och syfte 
Denna utredning ska på ett övergripande sätt redogöra vilka områden i kommunen 
som kan ha behov av förändrad VA-försörjning. Behovet bedöms genom ett antal 
kriterier baserade på samhälls-, miljö-, och hälsofaktorer.  Målsättningen är att 
bedöma alla områden med samlad bebyggelse i kommunen, som har enskilt VA-
försörjning, enligt § 6, i Lagen om allmänna vattentjänster.  
 
§ 6 i Lagen om allmänna vattentjänster lyder:  
 
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän va- anläggning. 
 
Det är detta behovet som denna utredning fokuserar på och översiktligt ska ge svar 
på om så föreligger.  
Bedömda områden ska även genomgå en analys av möjligheterna till allmän 
anslutning. Möjligheten bedöms utefter ett antal kriterier baserade på bland annat 
närhet till allmänt nät, topografiska förutsättningar i området och samordningsvinster 
med andra områden vid en eventuell utbyggnad. Möjlighetsbedömningen kan 
användas för att föreslå att alternativ till allmän anslutning där behov finns, t.ex. 
gemensamhetsanläggning. 
För att kunna lämna ett definitivt besked om behov av förändrad VA-försörjning 
behövs krävs ett bra underlag och kunskap om området.  
 
Denna översiktliga utredning kommer lämna förslag på om man behöver arbeta 
vidare med något av områdena, vilket kan innebära ytterligare mer detaljerade 
utredningar om vilken VA-hantering som är lämplig i området samt att förbättra 
kunskapen kring om behov verkligen föreligger.  
För de områden som förslås anslutas till allmänt VA under den första planperioden 
kommer mer detaljerade PM arbetas fram. 
 
Detta dokument skall vara en bilaga och beslutsunderlag till Borås Stads VA-plan.  

2. Områden i behov av förändrad VA-struktur - 
arbetsgång 

Vi har ett trettiotal områden i staden där det kan finnas ett behov av kommunala 
vattentjänster. Underlag tas fram som beskriver nuläget i respektive område och 
områdena jämförs med varandra och prioriteras inbördes. För att göra så används en 
matris för bedömning av behov och potential. Syftet med matrisen är att ha ett styrt 
arbetssätt för att göra likartade bedömningar över tid. 
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Följande kronologiska arbetsgång har använts för hur områden, som har behov av en 
förändrad VA-lösning, har identifieras, värderas och prioriteras:  
 

1. Områden med tät bebyggelse har identifieras genom kartinventering och 
benämns utredningsområden 

2. Samtliga områden bedöms i en behovsanalys. Analysen genomförs på 
samhälle, miljö och hälsa.  

3. Samtliga områden genomgår en analys av potential för anslutning. 
Potentialen till anslutning är grundade på funktions- och teknikkriterier. 

4. Alla områden indelas i kategorier utefter vilken typ av VA-försörjning som 
föreslås. 

5. Förslag till utbyggnadsordning för 2022-2029 
 

3. Utredningsområden 
 

 
Figur 1. Områden som har bedömts för behovs- och anslutningspotential för VA sedan 2017. Tosseryd har tillkommit 2021. 
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Med den tidigare VA-planen, som beslutades år 2017 identifierades områden som 
behövde utredas vidare, vilka återkommer i denna plan. Ytterligare fem områden har 
tillkommit sedan dess. 
 
Den förra VA-planen samt denna har baserats på kriterierna nedan och tidigare och 
nyligen utförda utredningar och dokumentation kring VA-förhållandena i staden. I 
handlingsplanen för avlopp i områden med blandad fritids- och permanentboende, 
från 2005, hade ett antal områden pekats ut som möjliga saneringsområden där 
behov identifierats att se över VA-situationen. Även tidigare VA-saneringsplaner från 
början av 2000-talet har pekat på områden där en annan VA-hantering kan behövas.   
 
Enskilt VA-område och Allmänt VA-område omfattas inte av föreliggande analys för 
att bedöma prioritering för utbyggnad av verksamhetsområde för allmänt VA.   
 
Kommunal VA-planering handlar om att bedöma behovet att kommunala 
vattentjänster med avseende på dricks-, spill och dagvatten. De bedömningar som 
har gjorts i VA-plan är till största delen kopplade till behovet av kommunalt avlopp, 
då underlag saknas idag för att bedöma behovet av kommunalt dricksvatten hos de 
som har enskilda dricksvattentäkter. Både med avseende på kvantitet och på kvalitet. 
Att ta fram ett sådant underlag finns därför med som en aktivitet i VA-plan. 
 
Liksom vid framtagandet av den förra VA-planen har följande kriterier använts vid 
bedömningen om ett område ska klassificeras som ett utredningsområde och ingå i 
behovsanalysen:  
 

1. Området består av minst 20 samlade1 hushåll.  
 

2. Området består av 10 hushåll eller fler som ligger samlade och närhet2 till 
befintligt VA-nät  
 

3. Området består av 10 hushåll eller fler som ligger samlade och i, eller mindre 
än 100 meter från, som är särskilt känsligt område.3  
 

Anledningen till att 20 samlade hushåll har använts som kriterier beror på rättsfall 
och prejudicerande domar visat att det är vid denna storlek på samlad bebyggelse 
skyldigheten för kommunen att ordna allmänna vattentjänster i ett större 
sammanhang föreligger enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster med hänsyn till 
skyddet av människors hälsa. När det gäller skyddet för miljön har man i 
prejudicerande rättsfall sträckt sig så långt ned som till en handfull fastigheter när 

                                           
1 Hushållen skall gränsa till varandra eller endast vara avskilda av väg, park, mindre naturområden, torg eller motsvarande. 
2 200 m kan betraktas som utgångspunkt i bedömningen 
3 Kan vara vattenskyddsområde, vattentäkt, vattendrag med hög skyddsnivå, höga naturvärden, vattendrag som inte har god 
ekologisk status.  
 



4 

 

bedömningen har gjorts gällande att VA-hanteringen behöver lösas i större 
sammanhang och kommunala skyldigheten inträder att göra detta. Med bakgrund av 
det så har även bebyggelsegrupper ned till tiotal fastigheter vid särskilt känsliga 
områden tagits med i analysen. 
  
Med ovanstående kriterier har 29 områden identifierats i kommunen, vilka har 
behovsbedömts. Områdena innefattar ca 1320 hushåll, varav ca 55 % bebos 
permanent, vilket är en ökning från den föregående VA-planen där andelen 
permanentbosättning var 50 %. 
 
Tabell 1. Sammanställning av de områden i Borås Stad som har identifierats som utredningsområden och ingår i 
behovsanalysen samt jämförelse mot VA-plan 2017. (Tabell från februari 2021) 

Område 
Antal 

hushåll 

Antal 
permanent-

boenden 
Recipient 

Andel 
permanentboende 

Tosseryd (Ny) 25 22 Öresjö 88% 

Bovik 31 (+1) 18 (+4) Bosjön 58% (+11%) 

Funningen 41 37 (+1) Gasslången 90% (+2%) 

Ebbared 28 (-1) 22 (+1) Hålsjön 79% (+7%) 

Lyckebovägen (Lyckebo) 24 (-1) 21 (-1) Viaredssjön 88% (+-0%) 

Nabbagatan 48 (+3) 30 Västersjön 63% (-4%) 

Ryssbyhöjden 10 (+1) 7 (-1) Ryssbybäcken 70% (-19%) 

Sandared (Svarvhult) 45 (+10) 38 (+6) - 84% (-7%) 

Torpa-Hestra 9 5 (-3) - 56% (-33%) 

Klockarbo (Hovalida) 21(+3) 11 (+1) Öresjö 52% (-4%) 

Viken (vid Sandared) 26 18 (+2) Viaredssjön 69% (+7%) 

Almenäs 73 (-1) 27 (+1) Öresjö 37% (+3%) 

Lakhall 20 11 (+2) Öresjö 55% (+10%) 

Nabben (Sandvik) 27 (-1) 15 Öresjö 56% (+2%) 

Munkahagen 25 (+2) 5 (+2) Öresjö 13% (+-0%) 

Skansasjö 28 (+3) 11 (+2) Skansasjö 39% (+3%) 

Sjögabo 31 (+1) 12 (+1) Sävsjön 39% (+2%) 

Råvik 15 11 (+3) Stora Dalsjön 73% (+20%) 

Patövik 14 (-1) 3 (+1) Åsunden 21% (+8%) 

Sundholmen 64 (+14) 34 (+3) Tolken 53% (-9%) 

Tämta 43 (+4) 14 Säven 33% (-3%) 

Vänga 25 (+6) 18 (-1) Vänga Damm 72% (-28%) 

Mjöshult 96 (-1) 30 (+7) Säven 31% (+7%) 

Sköttning 15 (-1) 9 (-2) Östra Valsjön 60% (-9%) 

Häla 40 (+6) 19 (+9) Hälasjön 48% (+19%) 

Bua Strand 42 (+8) 6 (-1) Stora Hålsjön 14% (-7%) 

Sävsjövik 15 (-1) 3d 5 (-1) Sävsjön 33% (-8%) 

Hallavägen 113 (+8) 31 (+5) Frisjön 27% (+2%) 

Summa 1239 664   
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Kommentarer till tabellen: Det är några områden som sticker ut gällande ökande permanentbosättning och 
bebyggelsetryck och det är Sandared (Svarvhult), Sundholmen vid Tolken, Häla vid Hälasjön och Hallavägen vid 
Frisjön. 

4. Behovsanalys 
 

Bedömningarna har sammanställts i en behovsmodell. Modellen lämnar möjlighet att 
vikta de olika kategorierna mot varandra. Med hjälp av viktningen kan man ge en 
kategori större tyngd i den totala behovsbedömningen gentemot de andra.  
 
Följande kategorier och kriterier har värderats:  
 
Samhällsfaktorer: 
1. Antalet boendeekvivalenter4är:  

+++ Antalet boendeekvivalenter > 60  
++ Antalet boendeekvivalenter är 20-60  
+ Antalet boendeekvivalenter < 20 

 
2. Bebyggelsetryck i området5 

+++ Området har högt bebyggelsetryck, är detaljplanelagt eller ligger i planerade   
utvecklingsstråk 
 ++ Området har måttligt bebyggelsetryck, ligger delvis utvecklingsstråk   
 +  Området har lågt bebyggelsetryck 

 
Miljöfaktorer: 
3. Recipient för avloppsvatten6 

                                           
4 Antalet boendeekvivalenter är en parameter som skall beskriva belastningen av området på närmiljön  från de boende har. Ett 
område med många boende har en högre belastning av näringsämnen på grundvatten och ytvatten. Många utav de bedömda områdena 
är av fritidshuskaraktär och andelen som bor där permanent är relativt låg. Belastningen från ett fritidshusboende är lägre än ett 
hushåll som bebos permanent.  Parametern är en sammanvägning av antalet hushåll och om hushållet används som permanentboende 
eller ej. Om hushållet är fritidsboende bedöms belastningen vara halverad gentemot ett hushåll för permanentboende.  
Ex. ett område med 80 hushåll varav 60 % är permanentboende får 64 boendeekvivalenter: (80*0,6*1+80*04*0,5). Underlag 

har varit fastighetskartan och befolkningsstatistik. Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt.  

5 Bebyggelsetrycket värderas för att kunna ge en bedömning av framtida belastning ett område kan ha på en recipient eller om trycket 
kan medföra problem med enskild VA-hantering i framtiden. Om området har ett högt bebyggelsetryck kommer belastningen på 
grundvatten och ytvatten öka och det föreligger större risk för att dricksvattenbrunnar blir påverkade av avloppsvatten från 
grannfastigheter. En förtätning av områden kan innebära större svårigheter att kunna inrätta enskilda avlopps- och 
dricksvattenanläggningar på ett hälsomässigt säkert sätt.  
   Underlag till kriteriet har varit en bedömning utefter bygglovsansökningar, beviljade eller sökta strandskyddsdispenser, pågående 
planuppdrag och troliga utvecklingsstråk i kommande översiktsplan.  
   Underlaget till kriteriet bedöms som tillförlitligt. 
 
6 Kriterier bedömer hur känslig en recipient är för påverkan av avloppsvatten. Dåligt renat avloppsvatten påverkar recipienter genom 
tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve, som kan leda till övergödning.  I Borås finns inga vattendrag som har dålig ekologisk 
status på grund av övergödning och övergödningsproblematik är inte påtaglig i kommunens vattendrag.  
Underlag har varit vattenmyndigheternas klassning av vattendrags ekologiska status och inrättade vattenskyddsområden i 
kommunen. Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt 
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+++ Området ligger inom primärt eller sekundärt vattenskyddsområde eller i 
direkt närhet till recipient med dålig ekologisk status på grund av övergödning  
++ Området ligger inom tertiärt vattenskyddsområde eller på ett avstånd (200 m) 
från ett vattendrag som inte uppnår god ekologisk status på grund av 
övergödning eller har som sekundär recipient ett vattendrag som inte uppnår god 
ekologisk status. 
+ Området ligger inte inom något av ovanstående 
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4. Utsläpp av avloppsvatten7 
+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön 
negativt (riktvärde > 60 % är undermåliga)   
++ I området finns en viss del av avloppsanläggningar som påverkar miljön 
negativt. (riktvärde 30-60% är undermåliga) 
+ I området finns ett fåtal avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt. 
(riktvärde: < 30 är undermåliga) 
 
Hälsofaktorer:  

5. Hälsofaktorn kvantitet8 tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är 
tillräcklig eller inte. 
+++ I området finns otillräcklig kapacitet 
++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd 
dricksvatten 
+ I området finns tillräcklig kapacitet 

 
6. Hälsofaktorn kvalitet9 beaktar de eventuella problem som kav vara förknippad 

med dricksvattenkvaliteten. 
+++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller 
mindre kvalitetsproblem i stora delar av området 
++   Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre 
kvalitetsproblem i små delar av området  
+    Mindre allvarliga problem, eller inga problem finns i området 

  

                                           
7 Kriteriet ska bedöma vilken status de enskilda avloppsanläggningarna i området har. Det finns för många områden kunskap om 
de enskilda anläggningarna. De flesta områden har genomgått inventering i form av platsbesök, skriftlig inventering eller genom 
kontroll i Miljöförvaltningens ärendehanteringssystem som sträcker sig drygt 30 år bakåt i tiden. Många områden har åtgärdats med 
enskilda avloppsanläggningar.  
   Det är relativt goda geologiska förutsättningar i kommunen för att kunna anlägga enskilda avloppsanläggningar, det går ofta bra 
att bygga infiltrationsanläggningar med rådande markförhållanden. Tillsammans med den teknikutveckling som skett för enskilda 
anläggningar de senaste åren, går det ofta att lösa avloppsfrågan enskilt både där geologin är besvärlig, där det råder platsbrist eller är 
höga funktionskrav. I några områden med höga funktionskrav och platsbrist finns majoritet slutna tankar och torrtoaletter.  
   Denna utveckling har medfört ett minskat behov av allmän eller gemensam lösning av VA-situationen i ett flertal områden. För 
andra områden bedöms de enskilda anläggningarna som fortfarande undermåligt och har en områdesstruktur och belastning som gör 
att det kan föreligga behov av att utreda möjlighet till allmän eller gemensam lösning av VA-situationen.  
Underlag för kriteriet har varit erfarenhetsbedömningar för hela området i sin helhet gjord av miljöinspektörer. Underlaget till 
kriteriet bedöms som tillförlitligt. 
 
8 Kriteriet skall redovisa om det finns området där det finns problem med att täcka dricksvattenbehovet. Underlag till bedömningen 
är kunskap och erfarenhet hos miljöinspektörer. Underlaget till kriteriet bedöms som otillräckligt.  

 
9 Kriteriet skall redovisa om det föreligger kvalitetsproblem på dricksvattnet i de analyserade områdena. För många områden saknas 
information om kvalitetsproblem för enskild dricksvattenförsörjning. Det bristfälliga underlaget gör att möjlighet saknas att kunna 
göra en mer kvalificerad bedömning. Okunskapen tolkas som att det inte finns några kvalitetsproblem. Underlag till bedömningen är 
kunskap och erfarenhet hos miljöinspektörer. Underlaget till kriteriet bedöms som otillräckligt.  
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5. Potential allmän VA-anslutning 
 

Det är viktigt att beakta potentialen för att bygga ut det allmänna VA-nätet till 
områden med behov av förändrad VA-hantering. Potentialen styrs i praktiken av 
områdets storlek, struktur och avståndet till det allmänna VA-nätet. Anslutning till 
det befintliga VA-nätet kommer främst kunna ske i närheten av befintliga 
verksamhetsområden och längs överföringsledningar. Genom att bedöma potentialen 
på ett övergripande sätt kan ett förslag till utbyggnadsordning upprättas och vissa 
problem med utbyggnad undvikas. En rimlig utbyggnadsordning är viktig ur flera 
aspekter, bland annat för att skapa tekniskt hållbara lösningar, att få en god ekonomi 
i utbyggnaden men också för att säkerställa tillräcklig omsättning i vattenledningarna 
så att vattenkvaliteten vid konsumenten är godkänd. 
 
Bedömning av potential till anslutning indelas i två kategorier, funktion och teknik. 
Alla områden kan anslutas med rätt funktionskrav och önskade teknikval, men 
kostnaden för att uppnå detta är varierande. Genom att utvärdera funktion och 
teknik uppnås en indirekt ekonomisk bedömning av anslutningens genomförbarhet 
utan att sätta ett faktiskt pris på den. 
 
Potentialbedömningen kan även användas för områden som inte har ett stort behov 
av förändrad VA-försörjning men där potential till anslutning är stor. För områden 
med stor potential kan en förändring av VA-situationen genomföras på ett enklare 
och mer ekonomiskt sätt.  Analysen av anslutningspotential kan även styra 
inventeringen av enskilda anläggningar till områden med större möjligheter än andra.  
Det är viktigt att påpeka att en potential till utbyggnad av allmänt VA inte innebär att 
det behöver ske. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar och styr endast 
utbyggnad där ett behov föreligger om att lösa VA-hanteringen i ett större 
sammanhang, oavsett möjligheter.  
 

Funktion 
Kategorin funktion bedömer om anslutning av området kan genomföras med goda 
funktionskrav. Funktionskraven syftar på kvalitet och på kapacitet, samt tar hänsyn 
till vilken omfattning ytterligare anläggningar skulle krävas för uppnå god funktion.  
 
Teknik 
Kategorin bedömer de tekniska förutsättningar för att anlägga ledningar och 
anläggningar för allmän VA-utbyggnad till området. Kriterierna graderas enligt att 
fördyrande förutsättningar ges en sämre möjlighet.  
 

Funktionskriterier: 
7. Funktion dricksvatten10 

+++ Området kan försörjas med god funktion på den allmänna 

                                           
10 Finns kapacitet vid anslutning till befintligt nät? Lång överföringsledning kan ge kvalitetsproblem för dricksvatten på grund av för dålig 

omsättning på vattnet. Tryckstegring kan komma att krävas 
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anläggningen för dricksvatten 
++  Området kan med visst besvär försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för dricksvatten 
+ Området kan men stor svårighet försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för dricksvatten 
 

8. Funktion spillvatten11 
+++ Området kan försörjas med god funktion på den allmänna anläggningen för 
spillvatten 
++ Området kan med visst besvär försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för spillvatten 
+ Området kan men stor svårighet försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för spillvatten 

 

Teknik 
Anläggning av VA-ledningar med tillhörande anordningar är kostsamt och 
kostnadstäckning vid VA-utbyggnaden är avgörande för såväl utbyggnadsordning 
som utbyggnadstakt. Det är viktigt att förutsättningarna för kostnadstäckning finns 
med från början då en process inleds med att studera ett områdes anslutning till den 
allmänna anläggningen. Kostnaden av eventuell utbyggnad har värderas översiktligt 
genom bedömning av olika kriterier för vilka förutsättningar området har, som kan 
vara fördyrande.  
 
De faktorer som avgör hur kostsamt VA-utbyggnaden blir är: 

 Överföringsledning (Avstånd till verksamhetsområde med tillräcklig 
kapacitet för anslutning) 

 Tomtstruktur 

 Tomtstorlek 

 Möjlighet att förtäta med fler tomter inom området 
 

Därtill påverkas kostnaden av markförhållanden inom områdena och mellan varje 
VA-utbyggnadsområde och anslutningspunkten inom befintligt verksamhetsområde. 
Huvudsakliga markförhållanden som påverkar kostnaden är: 
 

 Geotekniska förutsättningar 

 Höjdvariationer 
 

Geotekniska förutsättningar och höjdvariationer utvärderas i anläggningstekniska 
förutsättningar.  
 

                                           

 
11 Långa uppehållstider i tryckavlopp kan ge svavelproblem. Självfallsledningar med låg belastning kan ge självrensningsproblem. 
Anläggningar behöver byggas för att klara funktionen, ex. pumpstationer 
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Potentialen till anslutning har endast värderats utefter vilka tekniska förutsättningar som råder för 
området. Ingen värdering har lagts vid de hinder eller problem som kan uppstå i samband med 
förändrad planläggning av området eller outredda genomförande frågor av annan karaktär.  

 

Tekniska kriterier 
9. Längd på överföringsledning 

+++ Ingen överföringsledning krävs  
++  Överföringsledning mellan 0-1,5 km 
+  Överföringsledning överstiger 1,5 km 

 
10. Bebyggelsestruktur – tomtstruktur 

+++ Fastigheter gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två 
husrader, områdets bebyggelse är strukturerad.  
++ Fastigheterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en 
husrad.  
+ Fastigheterna ligger utspritt och områdets bebyggelse är ostrukturerad 

 
11. Bebyggelsestruktur - tomtstorlek 

+++ Området innehåller små tomter (medianstorlek ≤ 2000m) 
++ Området innehåller relativt stora tomter (medianstorlek 2000-3000m2) 
+ Området innehåller små tomter (medianstorlek> 3000m) 

 
12. Samordningsvinster 
+++Anslutning av området kan skapa goda förutsättningar för ytterligare anslutning 

av områden  
++Anslutning av området kan skapa vissa förutsättningar för ytterligare 

anslutning av områden 
+Anslutning av området medger inga förutsättningar för ytterligare anslutningar 

av områden 
 

13. Anläggningstekniska förutsättningar (Jordartskarta och topografi) 
+++Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar  
(isälvsmaterial, sand, grus, silt, organisk jordart). Området har enhetlig 
avrinningsriktning 
++ Området bedöms ha delvis god geotekniska förutsättningar (morän, 
vittringsjord) 
+ Området bedöms ha fördyrande geotekniska förutsättningar (berg  
i dagen, närhet till berg, stenblock). Topografin ger avrinning åt olika håll 
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6. Behovsmodell 
 

Modellen är endast komparativ och jämför alla områden emot varandra, det ger inga definitiva svar 
på hur om ett område behöver allmän anslutning eller hur många som skall anslutas. 
 
Tre kategorier har använts i viktningen: samhälle, miljö och hälsa. Mellan de tre 
kategorierna bedöms miljö och hälsa vara av störst vikt. Miljö- och hälsorelaterade 
problem som kan uppstå eller finnas i de analyserande områdena är den största 
drivkraften till att en förändring av VA-hanteringen bör genomföras. 
 
 

7. Modell för att bedöma anslutningspotential 
 
 

Teknisk lösning mot förutsättningar:  
I viktning mellan kategorierna teknisk lösning mot förutsättningar bedöms båda 
huvudkriterierna vara av lika stor vikt. Teknisk lösning är av stor vikt då en lång 
överföringsledning kan bli kostsamt vid en anslutning av området. Förutsättningar 
för att anlägga ledningar kan bli kostsamma för området om det bergigt och kuperat.  
 
Teknisk lösning & förutsättningar mot samordning: Eventuella 
samordningsvinster är ibland svåra att förutse och det är inte säkert att ett tänkt 
område som möjlige kan samordnas med ett annat skulle bli aktuellt överhuvudtaget. 
 

Resultat behov och potential 

Resultatet från behovsmodellen innebär ett sammanvägt behovspoäng, mellan 1-10, 
där 10 innebär ett stort behov. Resultatet redovisas i nedan bilder och i bilagor. Det 
finns en bilaga för varje område upprättat som ger motiv till bedömningarna.  
 
 



  
 

Tabell 2. Sammanställning av behovet av förändrad VA-försörjning, rangordnad utefter vart behovet är störst, samt 
jämförelse med 2016 års VA-plan. (Tabell från februari 2021) 

De tre områdena som prioriterades högst i den förra VA-planen har antingen redan 
fått allmänna vatten- och avloppstjänster (Kvarbo-Hästhagen och Kullasand), eller är 
under projektering (Bosnäs). Dessa tre områden hade betydligt större behov av 
anslutning till allmänt VA än resterande områden.  

    Behovsbedömning 2017 Behovsbedömning 2021 
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Tabell 3. Förstorad bild på sammanställning av behovet av förändrad VA-försörjning, rangordnad utefter vart behovet 
av VA-utbyggnad är störst år 2021. (Tabell från februari 2021) 

Tabellen 3 visar att behovet av VA-utbyggnad är relativt lågt (högsta 
prioriteringspoäng är 5,5 av 10 möjliga). Detta för att de geologiska förutsättningarna 
i Borås generellt är goda för anläggande av enskilda avloppsanläggningar.  
 
För det stora flertalet av områden blir behovsbedömningen inom miljö 
förhållandevis lågt, då de geologiska förutsättningarna för att kunna anlägga enskilda 
avloppsanläggningar är relativt goda i kommunen. Det går ofta bra att anlägga 
infiltrationsanläggningar med rådande markförhållanden. Tillsammans med den 
teknikutveckling som har skett går det oftast att lösa avloppsfrågan enskilt även där 
geologin är besvärlig, där det råder platsbrist eller finns höga funktionskrav. 
 
De områden som ligger runt dricksvattentäkten Öresjö och Ärtingen har fått en 
högre poäng på grund av vattenskydd och därmed ett stort behov. Även Tolken har 
fått en högre poäng då sjön i den regionala vattenförsörjningsplanen är utpekad som 
en regionalt viktig ytvattentäkt, samt för ett eventuellt framtida dricksvattenuttag från 
sjön för redundant vattenförsörjning för Borås stad. Övriga områden ligger i 
närheten av vattendrag som alla har god ekologisk status samt oförändrad 
näringsbelastning och har därför fått en låg poäng.  
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Det råder goda markförhållanden för enskild dricksvattenförsörjning i de flesta 
delarna av kommunen. Ofta är det inte några problem att borra en egen brunn på 
den egna fastigheten. Det kan dock finnas en kunskapslucka om problem finns eller 
inte med enskild dricksvattenförsörjning, då kommunen inte har någon tillsyn eller 
tillståndsgivning för enskilda dricksvattenbrunnar. I stort sett alla områden har fått 
bedömningen att det inte finns några problem med den enskilda 
dricksvattenförsörjningen. Det finns ett behov att förbättra kunskapen om kapacitet 
och kvalitet på vatten i de enskilda dricksvattentäkterna och i flera områden föreslås 
att mer information inhämtas inom den närmsta planperioden. Hur detta arbete ska 
läggas upp är ännu oklart och en omvärldsbevakning bör utföras kring hur andra 
kommuner har gått tillväga för att få in underlag kring enskilda vattentäkter, innan 
metod väljs. 
 
De områden som ligger i nära anslutning till befintligt VA-område får ofta höga 
poäng. En lång överföringsledning kan starkt påverka ekonomin för en utbyggnad av 
allmänt VA för ett område.  
 
Förutsättningarna för allmän anslutning i områdena varierar väldigt mycket i 
kommunen. De områden som värderats högst gällande bebyggelsestruktur är de 
områden som ofta har planlagts sedan tidigare och utvecklingen av områden via en 
långsam förtätning enligt plan. Det finns få områden i Borås där mycket goda eller 
goda anläggningstekniska förutsättningar finns för hela områden, de flesta områdena 
är kuperade och geologin består delvis berg.  
 
Samordningsvinsterna mellan olika utbyggnadsområden är ofta väldigt svåra att 
förutspå och det inte finns inte många uppenbara möjligheter att se. 
Samordningsvinsterna beror även väldigt mycket på hur en eventuell 
överföringsledning projekteras och hur behovet av vattentjänster ser ut för områdena 
längs ledningssträckningen.   
 
Resultatet av potentialbedömningen och intern rangordning av områdena redovisas i 
tabell 4.  
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Tabell 4 visar att förutsättningarna att gå fram med kommunalt VA inte är 
överensstämmande med behoven, vilket kan göra att det både blir kostsamt och svårt 
att gå ut till områden med störst behov. Det är ändå behovet som ska vara styrande. 
 
Det finns områden som har ett högre behov än i VA-plan prioriterade områden men 
där Miljöförvaltningen har bedömt att behov i dagsläget ändå inte föreligger med de 
avloppslösningar som finns i området idag.  
 
Svarvhult i Sandared prioriteras därför att det är fler permanentbosatta, vilket ökar 
risken för att de enskilda avloppen kontaminerar dricksvattnet men även för lokal 
miljöpåverkan. Dessutom ligger detta område i ett av de utpekade serviceorterna dit 
en högre inflyttningsgrad kan förväntas.  
 
Sammantaget bedöms ett behov föreligga av att ordna vattentjänsterna i större 
sammanhang för följande områden i Borås stad:  

 Klockarbo (Hovalida) 

 Svarvhult i Sandared 
 

För en hel del av de resterande områdena kan ett behov finnas, men kunskapen om 
möjligheterna kring en långsiktig dricksvattenförsörjning är för låg för att ge en 
korrekt bedömning.   
 

Tabell 4. Resultat av behov och potential, rangordnad efter potential till allmän anslutning via ledningssystem. (Tabell 
från februari 2021) 
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Bilaga 2 - Beskrivning av de 29 omvandlingsområden 

som listats i VA-planen och står under bevakning 

kring behovet av kommunala vattentjänster.   
 

 

Figur 1. Områden som har bedömts för behovs- och anslutningspotential för VA sedan 2017. Tosseryd har tillkommit 2021. 
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Klockarbo Hovalida – Utbyggnadsområde för VA (2022-2025) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Klockarbo (Hovalida) 

Inom området finns totalt 21 hus, varav 11 bebos permanent. Permanentbosättningen och även 

fritidsbosättningen har ökat de senaste fem åren. Mer byggnation är att förvänta. 

En ledning är under anläggande som går in i den södra delen av området, vilket kommer att 

möjliggöra avtalsanslutning för de boende i den södra delen. Tills beslut om verksamhetsområde 

tas och VA dras ut till hela området. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter. 

Möjligheten för andra lösningar är mycket begränsad på grund av tomternas storlek. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.  

Recipient är Öresjö, och området ligger delvis inom sekundär zon i vattenskyddsområdet.  

 

Sandared, Svarvhult – Utbyggnadsområde för VA (2026-2029) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Svarvhult 

Inom området finns totalt 45 hus, varav 38 bebos permanent. Nyproduktionen av hus i området 

är högt (10 nya hus) och permanentbosättningen har varit ökat (6 hushåll) de senaste fem åren. 

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år. Nybyggda hus har nya avlopp. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Viaredssjön.   
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Tosseryd - Utredningsområde för VA (2022-2025) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Tosseryd 

Inom området finns totalt 25 hus, varav 22 bebos permanent. Området är nytillkommet i VA-

utbyggnadsplan 2022-2032. 

För att få en överblick över avloppssituationen i området, behöver området inventeras.  

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Öresjö, och området ligger till stor del inom sekundär och tertiär zon i 

vattenskyddsområdet.  

 

Hallavägen – Utredningsområde för VA (2022-2026) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Hallavägen 

Inom området finns totalt 113 hus, varav 31 bebos permanent. Nyproduktionen av hus är relativt 

hög i området (8 nya hus) också permanentbosättningen har ökat (5 hus) de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 

Möjligheten för andra lösningar är mycket begränsad på grund av tomternas storlek och den 

bergiga terrängen. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.  

Recipient är Frisjön.  
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Almenäs (Lakhallsvägen) – Utredningsområde för VA (2022-2025) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Almenäs 

Inom området finns totalt 73 hus, varav 27 bebos permanent. Antal hus och 

permanentbosättningen har varit konstant de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till helt övervägande del består av wc till sluten tank eller 

torrtoalett, vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är brant och bergigt och 

strandnära vid Öresjö, som är vattentäkt för Borås. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Området klassades som ett område 

för enskilt VA i behovsbedömningen men dricksvattensituationen bör utredas. 

Recipient är Öresjö. 

Lakhall – Utredningsområde för VA (2022-2025) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Lakhall 

 

Inom området finns totalt 20 hus, varav 11 bebos permanent. Permanentbosättningen har ökat 

något de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett, men 

också av minireningsverk vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är strandnära vid 

Öresjö, som är vattentäkt för Borås. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Området klassades som ett område 

för enskilt VA i behovsbedömningen men dricksvattensituationen bör utredas. 

Recipient är Öresjö.   
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Mjöshult – Utredningsområde för VA  (2022-2025) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Mjöshult 

Inom området finns totalt 96 hus, varav 30 bebos permanent. Bebyggelsetrycket i området är 

relativt högt (6 nya hus) de senaste fem åren, varav samtliga är permanentbostäder. Dessutom har 

14 ytterligare fastigheter beretts för ytterligare byggnation. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 

Möjligheten för andra lösningar är i befintligt område mycket begränsad på grund av tomternas 

storlek och den bergiga terrängen. De ytterligare 14 fastigheterna som tillkommer kommer dock 

att anlägga en gemensamhetsanläggning. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Säven. 

Häla – Utredningsområde för VA (2022-2025) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Häla 

 
Inom området finns totalt 40 hus, varav 19 bebos permanent. Nyproduktionen av hus i området 
är högt (6 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hus) de senaste fem åren. 
Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Möjligheten för andra lösningar är begränsad på grund av tomternas storlek och den bergiga 
terrängen. 
 
Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 
Recipient är Hälasjön.   
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Nabbagatan vid Västersjön – Bevakningsområde för VA  (2022-

2032) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Nabbagatan 

Inom området finns totalt 48 hus, varav 30 bebos permanent. Permanentbosättningen har varit 

konstant de fem åren men fritidsbosättningen genom nyproduktion av hus har ökat något (3 hus) 

de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Västersjön.  

Munkahagen (Fristad) – Bevakningsområde för VA  (2022-2032) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Munkahagen 

Inom området finns totalt 25 hus, varav 5 bebos permanent. Permanentbosättningen har ökat 

något de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av torrtoaletter. Det vertikala 

skyddsavståndet är lågt i förhållande till Öresjö. 

Det finns möjlighet för de boende att bli avtalskunder och ansluta sig till kommunalt vatten och 

avlopp i Pilvägen. I dagsläget är tre av de fem permanentbostäderna anslutna till kommunalt 

avlopp. Av det totalt tjugofem fastigheterna i området är nio stycken anslutna till kommunalt 

avlopp och ytterligare tre kommer att ansluta sig till hösten 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Recipient är Öresjö.   
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Bovik – Bevakningsområde för VA  (2022-2032) 

  

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Bovik  

Inom området finns totalt 31 hus, varav 18 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är lågt (1 nytt 

hus). Permanentbosättningen har ökat något, (4 hushåll) de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder: infiltrationer, minireningsverk, wc till sluten 

tank och torrtoaletter. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Bosjön.  

VA-huvudmannen kommer att gå förbi området med en överföringsledning mot Bosnäs. Om 

avtalskunder ska medges kräver det att de boende går ihop och bildar en samfällighet som 

ansvarar för utbyggnad och förvaltning av ett internt VA-nät. Kommunen upprättar då endast 

förbindelsepunkt till området till en obetydlig kostnad. 

Funningen – Bevakningsområde för VA  (2022-2032) 

 

Ut- och inzoomad vy över Funningen 

Inom området finns totalt 41 hus, varav 37 bebos permanent. Det sker en viss nybyggnation i 

området (1 nytt hus) och permanentbosättningen har ökat något, (1 hushåll), de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder: infiltrationer, minireningsverk, wc till sluten 

tank och torrtoaletter. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Gasslången. Vid framdragning av överföringsledning mot Bosnäs kommer ledningen 

att gå förbi Funningen. De boende längs vägen kommer att få möjlighet att bli avtalskunder till 

kommunalt VA.  
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Torpa-Hestra – Bevakningsområde för VA  (2022-2032) 

  

Bild ovan: Ut- och inzoomad bild över Torpa Hestra (turkos i bild) 

Inom området finns totalt 9 hus, varav 5 bebos permanent. Permanentbosättningen har varit 

konstant de fem åren. 

Området har ett par hus som anslutit sig till det allmänna VA-nätet genom avtal, och andra hus 

kan följa efter.  

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient saknas.  

Ryssbyhöjden (väster om vägen) – Bevakningsområde för VA  

(2022-2032) 

  
Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Ryssbyhöjden 

Inom området finns totalt 10 hus, varav 7 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är lågt. 

Permanentbosättningen har minskat något, (1 hushåll), de senaste fem åren. 

Området har mestadels enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år med ett fåtal nyare 

infiltrationsanläggningar. De boende på den östra sidan av vägen har tagits in i 

verksamhetsområde för kommunalt avlopp. Området på den västra sidan av vägen är bergigt och 

brant och det kan vara svårt att anlägga infiltrationsanläggningar. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Ryssbybäcken.  
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Lyckebovägen vid Lyckebo – Bevakningsområde för VA  (2022-

2032) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Lyckebovägen, Lyckebo 

Inom området finns totalt 24 hus, varav 21 bebos permanent. Permanentbosättningen har varit 

konstant de fem åren. Ingen nyproduktion har skett. 

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Viaredsjön.  

 

Skansasjö – Bevakningsområde för VA (2022-2032) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Skansasjö 

 

Inom området finns totalt 28 hus, varav 11 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är relativt högt. 

Permanentbosättningen har ökat de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. Ett par 

hus kommer snart att ansluta sig till det allmänna VA-nätet genom avtal, då en 

överföringsledning från Aplared passerar helt nära.  

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Skansasjö.  
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Sjögabo – Bevakningsområde för VA  (2022-2032) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sjögabo 

Inom området finns totalt 31 hus, varav 12 bebos permanent. Permanentbosättningen har ökat 

något de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoaletter, men 

nya infiltrationer och minireningsverk har tillkommit de senaste åren. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Sävsjön.  

Nabben (Sandvik) – Bevakningsområde för VA (2022-2025) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Nabben (Sandvik) 

Inom området finns totalt 27 hus, varav 15 bebos permanent. Permanentbosättningen har varit 

konstant de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett, men 

också av minireningsverk vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är strandnära vid 

Öresjö, som är vattentäkt för Borås. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Öresjö.   
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Nabbagatan vid Västersjön – Bevakningsområde för VA  (2022-

2032) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Nabbagatan 

Inom området finns totalt 48 hus, varav 30 bebos permanent. Permanentbosättningen har varit 

konstant de fem åren men fritidsbosättningen genom nyproduktion av hus har ökat något (3 hus) 

de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Västersjön.  

Viken vid Sandared – Bevakningsområde för VA  (2022-2032) 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad bild över Viken vid Sandared 

 

Inom området finns totalt 26 hus, varav 18 bebos permanent. Antalet hus har varit konstant men 

permanentbosättningen har ökat något (2 hushåll) de senaste fem åren.  

En ledning är under anläggande som går in i den södra delen av området, vilket kommer att 

möjliggöra avtalsanslutning för de boende i den södra delen. Tills beslut om verksamhetsområde 

tas och VA dras ut till hela området. 

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient Viaredsjön.  
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Sundholmen (vid Lerbäck) – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sundholmen 

Inom området finns totalt 64 hus, varav 34 bebos permanent. Bebyggelsetrycket i området är 

högt (14 nya hus) och permanentbosättningen har ökat (3 hus) de senaste fem åren. 

Området består av två delar: den västra, Lerbäck, och den östra, Nabbaviksvägen. Respektive 

område försörjs av varsin vattentäkt. För de enskilda avloppen gäller att Lerbäck har en, 

gemensam markbädd för 100 pe som fungerar mycket bra. Nabbaviksvägen har övervägande wc 

till sluten tank och torrtoaletter. 

Dricksvattenkvaliteten hos de båda vattentäkterna är god. Lerbäcks vattentäkt ligger precis på 

gränsen för att omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Nabbagatan ligger 

under gränsen. 

Recipient är Tolken. 

Bua Strand – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Bua Strand 

Inom området finns totalt 42 hus, varav 6 bebos permanent. Nyproduktionen av hus är relativt 

högt i området (8 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hushåll) de senaste fem 

åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Stora Hålsjön.  
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Råvik – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Råvik 

 

Inom området finns totalt 15 hus, varav 11 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck i 

området. Permanentbosättningen har ökat (3 hus) de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del är äldre än 20-30 år. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Stora Dalsjön. 

Sävsjövik – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sävsjövik 

 

Inom området finns totalt 15 hus, varav 5 bebos permanent. Antalet hushåll har minskat (1 hus) 

de senaste fem åren, permanentbosättningen med samma antal. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Sävsjön. 
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Ebbared – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Utzoomad och inzoomad vy över Ebbared 

 

Inom området finns totalt 28 hus, varav 22 bebos permanent. Permanentbosättningen har ökat 

något, (1 hushåll) de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Hålsjön. 

Vänga – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Vänga 

Inom området finns totalt 25 hus, varav 18 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck i 

området (6 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hus) de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till helt övervägande del består av infiltrationer, av vilka de 

flesta är av nyare datum. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Recipient är Vänga Damm.  
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Patövik – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Patövik 

 

Inom området finns totalt 14 hus, varav 3 bebos permanent. Permanentbosättningen har varit 

konstant de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till övervägande del är wc till sluten tank. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Yttre Åsunden.  

Sköttning – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Skötting 

 

Inom området finns totalt 15 hus, varav 9 bebos permanent. Antalet boende i området har 

minskat (1 hus) de senaste fem åren och permanentbosättningen lika mycket. 

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Stora Valsjön.  
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Tämta – Enskilt VA 

 

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Tämta 

 

Inom området finns totalt 43 hus, varav 14 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck i 

området (4 nya hus) men permanentbosättningen har varit konstant de senaste fem åren. 

Området har enskilda avlopp som till övervägande del är wc till sluten tank eller torrtoalett. 

Övriga anläggningar har moderniserats de senaste åren. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Säven.   
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Nytillkomna områden, ej behovsbedömda, som läggs till listan 

över Bevakningsområde för VA  

Vralen, Arås, Ryd (Gånghester) och Varvhult 

 

Bild ovan: Utzoomad vy över ytterligare VA-bevakningsområden som bör behovsbedömas till nästa VA-plan (2026-2029) 

 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-10-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
KS 2021-00778  

  

 

 

Remiss: Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 

för Borås 2022-2025 

Remissen består av ”Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)” och 

”Bilaga 1 Behov och anslutningspotential VA”, ”Bilaga 2 Beskrivning av 

omvandlingsområden” och ”PM VA-plan och är avsedda att gälla 2022-2025. 

Förslaget är till stor del en uppdatering av den nuvarande VA-planen och 

anpassningar till ändrad lagstiftning. Fokus i VA-planen har lagts på de frågor 

som behöver involvera stadens olika förvaltningar och Borås Energi och Miljö. 

Ett gott samarbete, både inom kommunkoncernen och med Boråsarna, är 

avgörande för en lyckad långsiktig VA-planering för hållbara allmänna 

vattentjänster.  

I och med arbetet med nya VA-planen bedöms ”Riktlinjer för dricksvatten och 

avloppsförsörjning i Borås Stad” inte längre behövas. Förslaget är att den 

handlingen upphävs när den nya VA-planen antas. 

Remissen skickas ut av Stadsledningskansliet. När inkomna remissvar är 

sammanställda och förslaget till revideringar av VA-planen 2022-2025 är klar så 

kommer ärendet hanteras i Kommunstyrelsen. Dokumenten är inte politiskt 

hanterade. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från 

Borås Energi och Miljö, Stadsledningskansliet, Miljöförvaltningen, Tekniska 

förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen i den 

förvaltningsövergripande Vattengruppen.  

Remissvaren skickas till Kommunstyrelsen senast 2021-11-30. Skicka svaret i 

elektronisk form till ks.arende@boras.se. Ange diarienummer KS 2021-00778 

och i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

För mer information kontakta strategisk samhällsplanerare Mia Magnusson 

033-35 70 98, mia.magnusson@boras.se.  

 

Mia Magnusson 
Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering 
033 357098 
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Remissinstanser 

1. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  

2. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se 

3. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se  

4. Miljö och konsumentnämnden, miljo@boras.se  

5. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 

6. Servicenämnden, servicekontoret@boras.se  

7. Tekniska nämnden, tekniska@boras.se  

8. SERF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se   

 



 

 

 

PM – Vatten och avloppsförsörjningsplan 
Detta PM innehåller fördjupning och bakgrundskunskap till Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan),  

Bakgrund 

Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten och för att 

avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljöriktigt sätt. God planering är 

grunden för att staden ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla de 

kommunala skyldigheterna i VA-försörjningen.  

Vi använder våra vattendrag för alla delar av VA-försörjningen. Sjöar och grundvatten ger oss 

dricksvatten, vattendrag och sjöar tar emot vårt dagvatten och behandlade spillvatten. Vatten spelar en 

central roll för kommunens infrastruktur och utveckling, det är av största vikt att vi skyddar och förbättrar 

statusen på denna resurs.  

Den kommunala försörjningen av ett hälsosamt och säkert dricksvatten är på väg att tryggas upp 

långsiktigt med planerad ytterligare redundans till de största täkterna som försörjer Boråsarna med 

dricksvatten idag. Trots det behöver vi verka för sparsamhet i dricksvattenförbrukningen. Det finns även 

boenden i kommunen med enskild dricksvattenförsörjning och som kommer att fortsätta ha det över tid. 

För att kunna bedöma om deras långsiktiga vattenförsörjning är säkrad behöver bl a de enskilda 

dricksvattentäkternas kvalitet och kvantitet vara känd hos kommunen. Vattenkvaliteten måste även 

skyddas. I vissa områden kan situationen förbättras när de byggs ut eller när permanentboende ersätter 

fritidsboende.  

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter fungerar bra i stora delar av 

kommunen. I vissa områden behöver situationen förbättras. Det är viktigt att minska utsläppen av 

skadliga ämnen till naturen. Förbättringar måste även ske för att ytterligare minska riskerna för att 

människor blir sjuka på grund av en dålig hantering av avloppsvatten. 

Borås Stad har ett ansvar för dagvatten som planmyndighet, innehavare av allmän platsmark, VA-

huvudman, tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken, som fastighetsägare och som väghållare.  

Dagvattenhanteringen i bebyggda områden handlar om att avleda vattnet på ett säkert sätt till ett 

vattendrag.  Kraven ökar på att avledningen sker på ett miljömässigt riktigt sätt för att förbättra statusen 

på våra vattendrag. Dagvattenrening kräver ställningstaganden, god planering och ekonomiska resurser. 

 

 

 

Bilden är hämtad från Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning för 

kommunal VA-planering Den 

illustrerar  de olika delarna i VA-

planeringsprocessen. Arbetet med 

Borås Stads VA-plan har utgått 

från denna vägledning. 
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Långsiktighet i Vatten- och avloppsförsörjning 

”Lagt kort ligger” är ett uttryck som går att direkt omsätta till VA-ledningsnätet. Lagt ledningsnät ligger - 

Hur staden väljer att anlägga nu kommer att ha en konsekvens 100-200 år framåt i tiden med den 

förnyelsetakt/förnyelsekostnad som vi har på ledningsnätet.  

Även vid byggnation av nya vattenverk och avloppsreningsverk så rör det sig om stora till mycket stora 

investeringar – vägval.  Den anläggning som byggs idag behöver möta behov för minst 50 år framåt i 

tiden, helst mer. Om utrymme finns i anläggningen kan processmässiga förändringar genomföras då 

behov uppstår, men själva lokaliseringen av anläggningen är vald.  

Föråldrade VA-anläggningar, ökade miljökrav, klimatförändringar och översvämningar ger ett behov av en 

långsiktig VA-planering. Eftersom de val och åtgärder staden gör nu har en påverkan under lång tid är det 

viktigt att vi i vår planering försöker förutse vilka framtida miljökrav som är att förvänta och hur 

klimatförändringar kommer att påverka staden.  

För att begränsa den miljöpåverkan som sker på vattenförekomster kopplat till ekologisk och kemisk 

status och för att tidigt införa riskminimerande åtgärder för att lindra konsekvensen av ett förändrat 

klimat, arbetar EU-kommissionen fram direktiv för att stimulera åtgärder.  

Oavsett vad lagstiftningen säger bör staden ställa om mot ett förändrat klimat. Vi ser redan effekter av ett 

förändrat klimat och mer är att förvänta redan inom de närmaste hundra åren. Långa mätserier med både 

globala och regionala data visar tydligt på en pågående klimatförändring. Både i form av temperatur- och 

nederbördsförändringar. Klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen och där 

människans bidrag till den pågående klimatförändringen är avsevärt större än bidraget från naturliga 

faktorer. Vad som kan förväntas är ett förändrat nederbördsmönster, både perioder av torka samt 

perioder med mer nederbörd. Då ett förändrat nederbördsmönster kan komma att påverka bland annat 

tillgången till vatten - både dricksvatten samt vatten till livsmedelsproduktion och annan användning, 

kvaliteten på vattnet, inläckage på ledningsnätet – vilket förväntas öka med risken för att ledningsnätet går 

fullt. Med möjliga konsekvenser som brist på vatten, källaröversvämningar, översvämningar av vägar, 

fastigheter och anläggningar samt bräddningar av orenat avloppsvatten ut i recipient.  

 

Rening och fördröjning av dagvatten 

I den förundersökning som gjorts kring föroreningssituationen i Viskan, vilken ligger till grund för den 

kommande saneringen av Viskan, tillskrevs en del av de idag befintliga utsläppen av föroreningar till 

Viskan ifrån dagvatten. Vi behöver förhålla oss till miljökvalitetsnormerna för vatten även vid utsläpp av 

ett renat/orenat dagvatten, då vattenförekomsterna ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Just i 

Viskan nedströms Borås uppnås inte god kemisk status både beroende på de gamla föroreningarna i 

Viskans bottensediment som släpper föroreningar till det fria vattnet, men även på grund av nedlagd 

verksamhet, pågående verksamhet och utsläpp av förorenat dagvatten. För att förhindra att Viskan efter 

sanering återförorenas, samt för att förhindra förorening av stadens samtliga vattenförekomster, behöver 

dagvatten vid behov renas. 

Dagvatten har även en koppling EU´s klimatdirektiv, då det kan orsaka översvämningar. För att anpassa 

staden till ett förändrat klimat behöver vi göra uppströmsåtgärder kopplat till avrinningsområden till 

vattendrag samt lokala åtgärder kring höjdsättning för att förhindra att ytvatten vid höga flöden svämmar 

in i den bebyggda miljön.  

På samma sätt behöver vi utföra uppströmsåtgärder och åtgärder i den bebyggda miljön kopplat till 

fördröjning av dagvatten för att vid extrema skyfall förhindra att marken mättas, de hårdgjorda ytorna 

svämmas över då ledningsnätet går fullt eller för att det finns begränsade möjligheter för vattnet att 

svämma ut tillfälligt. 
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Enligt Naturvårdsverkets etappmål ska senast 2023 en hållbar dagvattenhantering integreras i planering 

och byggande. Företrädesvis ska naturbaserade lösningar nyttjas för att förebygga uppkomsten av 

dagvatten samt vattenvägar utformas för kraftig nederbörd. I övrigt ska dagvattnet: nyttjas som en resurs, 

fördröjas så nära källan som möjligt och vid behov renas. Det finns redan ett framtaget arbetssätt för 

dagvatten i plan- och byggprocessen, detta arbetssätt ska utvecklas ytterligare i den koncernövergripande 

dagvattengruppen.  

Senast 2025 ska de kommuner som har vattenresurser med risk för betydande påverkan av dagvatten från 

befintlig bebyggelse, ha genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar 

dagvattenhantering. Genomförandet av åtgärder enligt handlingsplanen ska dessutom ha påbörjats. I 

Borås har en sådan handlingsplan påbörjats och arbetet kommer att fortsätta i den koncernövergripande 

dagvattengruppen.  

Kvalitetssäkrad dricksvattenförsörjning 

EU har beslutat om ett nytt dricksvattendirektiv som ska arbetas in i den svenska lagstiftningen. Mer fokus 

ska läggas på riskanalyser samt riskminimerande åtgärder inom tillrinningsområden, på vattentäkter, 

vattenverk och hela distributionskedjan ända in i fastigheterna. Nya krav kommer att ställas på 

provtagning och om behov finns rening av PFAS, hormonstörande ämnen som östrogen, bisfenol och 

selen.  

PFAS kan nå vattentäkter bl a via läckage från pågående eller nedlagd verksamhet, östrogen kan nå 

recipienter bland annat via otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp eller via bräddning från de 

kommunala avloppsreningsverken eller ledningsnätet.  

Frågan kring just PFAS i dricksvattnet är aktuell i två pågående domstolsprocesser: 

I Uppsalaåsen har grundvattnet blivit PFAS-förorenat vilket har lett till att ytterligare kostnadskrävande 

reningsteknik i form av aktivt kol har behövt installeras på vattenverket. Föroreningen har spårats till 

Försvarsmakten som använt PFAS-innehållande brandskum och nu begär VA-huvudmannen ersättning 

från Försvarsmakten för kostnader för installation och drift av ytterligare reningssteg enligt Pollutor Pays 

Principle (PPP).  

I Ronneby var det först vid provtagning av PFAS i dricksvattnet som det kunde konstateras att de boende 

i Kallinge under flera års tid konsumerat ett PFAS förorenat dricksvatten. De boende har nu begärt 

skadestånd från VA-huvudmannen enligt produktansvarslagen. Tingsrätten kom under våren 2021 fram 

till att det PFAS-förorenade dricksvattnet som de boende konsumerat ger förhöjda halter av PFAS i 

blodet och de ökande riskerna för ohälsa anses utgöra personskada, vilket enligt tingsrätten ger ett 

berättigande till skadestånd. Under sommaren 2021 överklagade VA-huvudmannen och har fått 

prövningstillstånd i hovrätten. Det som är speciellt med det här ärendet är att utifrån PPP är det 

förorenaren som betalar, men i det här fallet är det VA-huvudmannen som av tingsrätten bedömts vara 

skadeståndsskyldig då dricksvatten ansetts falla under produktansvarslagen och får i sin tur leta upp källan 

till föroreningen och om det finns en juridisk person kräva ersättning från denne. Normalt sett används 

produktansvarslagen på vinstdrivande verksamhet men VA-verksamheten får inte gå med vinst. 

Att följa Livsmedelsverkets rekommenderade provtagningsprogram för dricksvatten är inte tillräckligt utan 

provtagningen ska dessutom utgå ifrån en riskanalys där potentiella källor till utsläpp av andra ämnen, än 

de som genom provtagningsprogram kontrolleras, identifieras.  

De ökande kraven visar värdet i ett strukturerat arbetssätt kring prövning och miljötillsyn inom 

vattenskyddsområde. Men även av ett strukturerat arbetssätt för att minimera förekomst av bräddning och 

tillskottsvatten i ledningsnätet. 
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Hållbara avloppstjänster och vattentjänster 

Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (nedan kallat avloppsdirektivet) – Har lågt 

ställda krav på rening, omfattar inte mindre reningsverk och dagvatten samt saknar krav som rör 

bräddningar. EU-kommissionen har utvärderat direktivet och även om det gjort mycket nytta kopplat till 

bland annat övergödning i recipient så har det brister.  

Svenskt vatten, VA-huvudmännens branschorganisation anser att direktivet inte längre driver den 

miljönytta som krävs utifrån dagens problembild att direktivet bör öppnas och ändras. Några formella 

beslut är ännu inte tagna för att förändra direktivet, men det finns tydliga signaler på att det nog blir så. 

Oavsett ev förändringar i direktivet behöver vi förhålla oss till miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Hos stadens VA-huvudman, (BEM) har tidigare fokus legat på efterlevande av de villkor som formulerats 

i de tillstånd vi har för utsläpp av avloppsvatten, med fokus på näringsämnen och på vad som hamnar i 

slammet. Fokus har nu även förflyttats till vad verket faktiskt inte renar och vad som går ut i recipient. Det 

ändrade fokuset får konsekvens på inriktningen av uppströmsarbetet, då ett aktivt arbete måste bedrivas 

för att minska inkommande halter av de ämnen som inte renas i tillräcklig grad vid verket.  

Det har även en koppling till miljötillstånd och tillsyn, då till verken anslutna verksamheter i sina 

miljötillstånd fått tillåtlighet att släppa ämnen till avloppsreningsverket som verket inte renar. Även om 

verksamheten själv är ansvarig för de föroreningar som via ledningsnätet går till reningsverket så kan 

verksamheters (och enskilda hushålls) utsläpp av ämnen som verket inte renar få en framtida ekonomisk 

konsekvens också för VA-huvudmannen och därmed VA-kollektivet och/eller kommunen. Vilket den 

ansvarsutredning som Länsstyrelsen utfört gällande föroreningar i Viskan redan har visat då VA-

huvudmannen fått ett delansvar för de föroreningar som påträffats i Viskan. Men främst ska vi verka för 

att minska förekomsten av de ämnen i avloppsvattnet som verket inte renar till fullo eller begränsat, 

genom uppströmsarbete, kommunikationsinsatser och miljötillsyn, för att de ur miljö- och 

hälsoskyddsperspektiv får en konsekvens för recipienterna, vilka vi inte vill förorena. 

Återföring av fosfor till jordbruksmark - Slam från avloppsreningsverk innehåller värdefulla näringsämnen 

som fosfor och kväve men även tungmetaller och smittämnen. Då avloppsreningsverkens funktion bygger 

på att rena vattnet hamnar en stor del av de oönskade ämnena i stället i slammet. Eftersom fosfor är 

nödvändig för livsmedelsproduktionen och den jungfruliga fosforråvaran räknas som en begränsad resurs, 

behöver fosforn från avloppsslam återföras till produktiv jordbruksmark. Den sk slamutredningen föreslår 

ett återvinningskrav på minst 60 procent av fosforn. Nationella krav på utvinning av fosfor samt cirkulär 

giftfri återföring av avloppsslam är att förvänta men kommer dock troligtvis att dröja, då EU just nu 

utvärderar det gamla slamdirektivet.  

Med nuvarande process rötas slammet varav en del går på täckning på deponi och resterande förbränns i 

Borås energi och Miljös kraftvärmeverk. Vi behöver hitta nya sätt att hantera slammet på. Borås Energi 

och Miljö har sedan ett par år tillbaka deltagit i flera forsknings- och utvecklingsprojekt men även initierat 

egna där fokus legat på utvinning av fosfor genom olika behandlingar av slammet. 

Under de kommande åren behöver bolaget klargöra inriktning för vilken eller vika metoder man ska satsa 

på och vilka synergier och nyttor bolagets olika verksamheter kan ha av metoderna. Borås ligger strategiskt 

bra till för storskalig mottagning av regionens slam, om en anläggning för utvinning skulle byggas här. 

Kraven om återföring av fosfor bör vara styrande vid val av utvinningsmetod men de ekonomiska 

aspekterna bör utredas ur ett strategiskt perspektiv då synergier kan skapas mellan affärsområdena och 

inom Borås Stad. 

Europarådet har enats om en förordning för att möjliggöra användande av avloppsvatten för bevattning 

inom jordbruket. Syftet är att förbättra tillgången på vatten och verka för en mer effektiv 

vattenanvändning. Särskilt vid värmeböljor och torka kan avloppsvatten vara ett alternativ vid bevattning 

av jordbruksmark för att förhindra brist på grödor och livsmedel. Om det är säkert ur en hygienaspekt kan 
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det även vara resurseffektivt att använda ett renat avloppsvatten som tekniskt vatten vid bl a spolning av 

ledningsnät eller bevattning i staden. Mer avancerad rening av avloppsvatten möjliggör ökad användning 

av ett renat avloppsvatten. Därför kommer Borås Energi och Miljö sätta upp en pilotanläggning på 

Sobackens avloppsreningsverk för att utreda hur väl vald teknik för pilotförsöket renar bort 

läkemedelsrester och andra oönskade ämnen ur avloppsvattnet. 
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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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2022-xx-xx
Dokumentet gäller för: Borås Energi och Miljö, Fritids- och folkhälso-
nämnden, Kommunstyrelsen, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och  
konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden. 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2025
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Inledning 
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten 
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hållbart och 
miljömässigt sätt. Det finns också många verksamheter i kommunen som är beroende av 
vatten. God planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda 
sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. 

Vi använder våra vattendrag för alla aspekter i VA-försörjningen. Sjöar och grundvatten ger 
oss dricksvatten och vattendrag och sjöar är mottagare för vårt dagvatten och behandlade 
spillvatten. Vatten spelar en central roll för kommunens infrastruktur och utveckling. Det 
är av största vikt att vi skyddar och aktivt förbättrar statusen på denna resurs, verkar för ett 
hållbart användande av denna tillgång samt tittar på klimataspekten i vattenförsörjningen. 

De allmänna vattentjänsterna delas in i de tre kategorierna, dricksvatten, avloppsvatten och 
dagvatten. Vid utredning av behovet av en allmän lösning behöver samtliga tjänsters behov 
utredas. Det finns gott om dricksvatten i Borås. Men trots det behöver vi få mer information 
kring den enskilda dricksvattensituationen gällande tillgång och kvalitet, för att kunna ta 
ställning till dessa geografiska områdens behov av en allmän lösning över tid. 

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter i kommunen fungerar 
bra i stora delar av kommunen. I vissa områden behöver det göras en del arbete för att förbättra 
situationen. En orsak till detta är att utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska. 
Risken för att människor blir sjuka av en otillräcklig hantering av avloppsvatten är också något 
som medför att förbättringar måste ske. Näringsämnen från avloppsvattnet bör återföras till 
produktiv jordbruksmark och det renade avloppsvattnet bör ses som en möjlig vattenresurs 
för t ex bevattning.

Dagvattenhanteringen från bebyggda områden har historiskt främst fokuserat på att avleda 
vattnet på ett säkert sätt till ett vattendrag. Kraven ökar på att ställa om kommunen till ett 
förändrat klimat och på att avledningen av dagvatten ska ske på ett miljömässigt korrekt sätt 
för att förbättra statusen på våra vattendrag. Dagvattenfördröjning och rening är funktioner 
som kräver ställningstaganden, god planering och ekonomiska resurser för att förverkligas. 

VA-planering behöver ske för hela kommunen och inte enbart för verksamhetsområden för 
allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen har lagts på de VA-frågor som behöver involvera 
både stadens olika förvaltningar och Borås Energi och miljö. Ett gott samarbete, både inom 
kommunkoncernen och med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig VA-planering 
för hållbara allmänna vattentjänster nu och i framtiden. 

De åtgärder som berör den allmänna anläggningen och är av sådan karaktär att de är inte 
enbart det är VA-huvudmannens ansvar, eller av stor vikt för kommunens utveckling, ingår i 
VA-planen. Exempelvis åtgärder för dagvattenhantering, klimatanpassning eller tillgången till 
ett hälsosamt och säkert dricksvatten. Övriga åtgärder på den allmänna anläggningen hålls 
utanför VA-planen och lämnas till Borås Energi och Miljö att utreda, planera och utföra. Det 
finns även åtgärder från den tidigare VA-planen som inte genomförts eller påbörjats ännu. 
Dessa åtgärder ligger kvar i denna revidering. 

Bebyggelseutveckling
Borås växer stadigt, i slutet av år 2020 var det 113 714 invånare i kommunen. Befolkningen 
förespås att öka med ca 900 personer per år till år 2025 och med 12 500 personer till år 
2035. Enligt antagen Översiktsplan, ÖP, ska stadskärnan förtätas och de fyra serviceorterna, 
Dalsjöfors, Viskafors, Sandared och Fristad utvecklas. 
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Översiktsplanens tillväxt planeras till stor del inom eller intill befintliga verksamhetsområden 
för allmänna vattentjänster och kommer bland annat leda till att vattenuttaget ökar i Öresjö 
och Dalsjöfors vattentäkter, mer dricksvatten ska produceras i Sjöbo och Dalsjöfors vattenverk. 
Inkommande belastning och flöde till Sobacken och Bogryds reningsverk blir högre och flödet 
blir högre i distributionssystemet kopplat till de orter som växer. 

Det finns även ett visst bebyggelsetryck i de omvandlingsområden som tas upp i bilaga 2 och 
3, områden i vilken tillväxt kan ske mer eller mindre strukturerat.

Områden i behov av en förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en framträdande 
del i VA-planen, då detta är grundläggande för kommunens bebyggelseutveckling. Som 
utgångspunkt gäller att allmänt VA byggs ut i alla områden där samlad nybebyggelse sker. 

Omvandlingsområden
Områden i behov av förändrad VA-försörjning
Borås kommun har ett trettiotal områden som står under bevakning kring behovet av kommunala 
vattentjänster. Då det är av stor vikt att staden har en långsiktig VA-planering där vi bygger 
ut kommunala vattentjänster, reviderades den behovsbedömning som gjordes inför den förra 
VA-planen. 

Syftet med att VA-utbyggnadsplanen har ett längre tidsperspektiv än fyra år, vilket är VA-planens 
antagandetid, är för att de boende i ett område dit vi planerar att gå fram med allmänna 
vattentjänster tidigt ska få information om dessa planer. 

Formellt antas varje utbyggnad genom att ett beslut om utvidgning av verksamhetsområdet 
tas av kommunfullmäktige. När beslutet om verksamhetsområde är taget skall det, enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster, den allmänna anläggningen byggas ut snarast. Detta beslut 
kan därmed inte tas i förtid utan tas i nära anslutning till faktisk utbyggnad av ledningsnätet. 

Kategorisering av områden 
Indelning av fastigheter har bedömts i fem kategorier. Fyra av kategorierna innehåller fastigheter 
som ligger i sammanhållen bebyggelse och i den femte glesbebyggelse. Kategorierna är:

• Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, 
antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (till exempel 
föreningar). Områden som redan är anslutna till allmänt VA har inte utretts vidare i 
denna VA-plan. 

• Utbyggnadsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning och 
som har behov av en förändrad VA-lösning. Borås Stad rekommenderas att fatta 
beslut om verksamhetsområde för allmänt VA, samt när i tid utbyggnaden ska ske. 

• Utredningsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras 
för att visa vilket behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att 
förbättra situationen. För områdena krävs ytterligare utredningar kring områdets 
avgränsningar, möjliga tekniska lösningar till VA-problemen samt om det finns 
ett kommunalt ansvar att lösa problemet eller inte. Utredning kan även visa att 
VA-försörjningen i ett område helt eller delvis går att lösa med enskilda eller 
gemensamma VA-anläggningar. 
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• Bevakningsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Många 
VA-bevakningsområden kommer även i framtiden att ha enskild VA-försörjning, 
men med fler gemensamma lösningar. Bevakningsområden har mindre behov av en 
förändrad VA-försörjning än utredningsområden. Områdena behöver dock bevakas, 
eftersom VA-situationen kan förändras vid till exempel gradvisa avstyckningar 
utanför detaljplanelagt område samt vid exploatering, varpå nya bedömningar och 
avvägningar behöver göras. 

• Enskilt VA-område är ett område med gles bebyggelse som idag har enskild 
VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad 
VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. 

Behovs- och anslutningspotential
De ca 30 områden som kan ha behov av en förändrad VA-struktur har genomgått en 
behovsbedömning för att få en uppfattning om vart en förbättrad VA-lösning är mest angelägen. 
För mer info om behovs- och anslutningspotential se bilaga 1 och 2.

Utbyggnadsområden för VA
Följande områden ska Allmänt VA byggas ut under planperioden 2022-2025:

Bosnäs (redan beslutad i VA-plan 2017-2020) och Klockarbo (Hovalida) 

Allmänt VA föreslås byggas ut under planperioden 2026-2029:  
Svarvhult i Sandared 

Utredningsområden för VA
Följande områden kan bli aktuella för allmän VA-utbyggnad eller gemensamhetsanläggning 
mellan 2026-2032, utan inbördes rangordning.

Skriftlig inventering gällande avloppssituationen samt utreda dricksvattensituationen:
Tosseryd

Utreda dricksvattensituationen:
Hallavägen, Almenäs/Lakhall, Lakhall, Mjöshult, Häla

Bevakningsområden för VA
Följande områden är troligen inte aktuella för allmän VA-utbyggnad fram till 2032. 

Områden som behöver bevakas genom bygglov och tillstånd för enskilda avlopp för att undvika 
långsam förtätning:
Nabbagatan, Munkahagen, Bovik, Funningen, Torpa-Hestra, Ryssbyhöjden, Lyckebovägen, 
Skansasjö, Sjögabo, Nabben/Sandvik, Viken

Områden som gradvis styckats av och därför behöver bevakas:
Vralen, Arås, Ryd (Gånghester), Varvhult

Enskilt VA-område
Följande områden bedöms inom överskådlig framtid inte ha behov av en förändrad VA-struktur:
Sundholmen, Bua Strand, Råvik, Sävsjövik, Ebbared, Vänga, Patövik,
Sköttning, Tämta
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Åtgärder
VA-planen anger vilka åtgärder som ska genomföras inom planperioden. Under åtgärderna 
listas både ansvarig nämnd samt vilka andra nämnder som ska delta i arbetet. Även andra 
berörda nämnder, bolag och privata aktörer ska bjudas in att delta i arbetet. 

1. Omvandlingsområden

1.1 Utreda den enskilda dricksvattensituationen. Utarbeta en modell för utredning av 
den kvalitativa och kvantitativa dricksvattenförsörjningen i områden med enskilda 
dricksvattentäkter eller gemensamhetsanläggningar.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden

2. Rening och fördröjning av dagvatten 
 Åtgärder för att möta EUs vattendirektiv, EUs klimatdirektiv, miljökvalitetsmål

2.1 Utreda och klargöra ansvarsfrågan samt finansiering i kommunen gällande dagvatten 
för både nya och befintliga system.

 Tid: 2022

 Ansvar: Kommunstyrelsen

2.2 Utarbeta förslag för hur dagvatten kan hanteras som resurs. Dagvatten som resurs kan 
berika stadsbilden genom att uppmana till rekreation och lek samt stärka naturvärden 
och biologisk mångfald

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Lokalförsörjningsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Tekniska 
nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden

2.3 Tydliggöra släckvattenhantering. Släckvatten kan förorena vattendrag och 
dricksvattentäkter, en plan skall upprättas som tydliggör hur risken för miljöskada ska 
kunna minimeras och vilken förmåga till att hantera släckvatten kommunen ska ha.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(SERF)

2.4 Utreda vilka åtgärder som bör genomföras för att förbättra befintlig 
dagvattenhantering. Åtgärderna ska syfta till att förbättra recipientstatusen och skapa 
säker avrinning.

 Tid: 2023–2025

 Ansvar: Klargörs efter att åtgärd 2.1 om ansvarsfrågan är genomförd.   
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3. Kvalitetssäkrad dricksvattenförsörjning 

 Åtgärder för att möta EUs nya dricksvattendirektiv, produktansvarslagen samt för att 
ställa om mot ett förändrat klimat. 

3.1 Utreda och planera för en klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Identifiera risker 
som finns för en försämrad vattenresurs och föreslå åtgärder.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Kommunstyrelsen

3.2 Ta fram ett strukturerat arbetssätt inom vattenskyddsområden för att minska 
spridning av oönskade ämnen till råvattnet.    

 Tid: 2022–2023

 Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden

 Delaktiga: Borås Energi och Miljö 

4. Hållbar avloppshantering och vattentjänster 

 Åtgärder för att möta ev. revidering av avloppsförordningen, EUs vattendirektiv, 
kommande krav på återföring av näringsämnen till produktiv jordbruksmark samt för 
att ställa om till ett förändrat klimat.

4.1 Klargöra ansvar mellan VA-huvudman och andra utsläppare uppströms gällande 
föroreningar som avloppsreningsverken tar emot.

 Tid: 2022

 Ansvar: Kommunstyrelsen

 Delaktiga: Borås Energi och Miljö, Miljö- och konsumentnämnden

4.2 Återföring av slam från septik. Utreda möjligheten till separat omhändertagande och 
hygienisering av avloppsslam från septiktankar.

 Tid: 2022–2024

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden

4.3 Utreda möjligheten av användande av ett så kallat ”tekniskt vatten” till exempel renat 
avloppsvatten som alternativ till dricksvatten till spolning av ledningsnät, bevattning 
etc.

 Tid: 2022–2024

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden

Uppföljning
Åtgärderna under punkt 1–4 i tabellen ovan följs upp av Stadsledningskansliet en gång per 
år och rapporteras till  Kommunstyrelsen. 
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 Kommunstyrelsen 

Yttrande gällande remiss ”Vatten- och avloppsförsörjnings-
plan (VA-plan) för Borås 2022-2025” (KS 2021-00778) 
Ärendet 
Remissen, daterad 2021-10-04, inkom till Miljö- och konsumentnämnden 2021-10-11, 
inklusive tre bilagor (PM, Bilaga 1 och Bilaga 2). Förslaget är till stor del en 
uppdatering av den senaste VA-planen från 2016, med anpassningar till ändrad 
lagstiftning. Remissvar ska skickas till Kommunstyrelsen senast 2021-11-30. 
 

 

 

 

 

 

Miljöförvaltningen har under det senaste året bidragit med underlagsmaterial och 
synpunkter till Borås Energi och Miljö som tagit fram remissförslaget med bilagor, 
med stöd av Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. 

Till yttrandet har handläggare från avdelningarna Miljötillsyn (Peter Engström samt 
Jennie Schürer) och Miljöstrategiska (Matilda Chocron) bidragit. Avdelningen 
Livsmedelskontroll valde att inte yttra sig. En lista över stavfel och liknande har  
2021-11-03 skickats till ansvarig handläggare på Borås Energi och Miljö.  
 

PM- Vatten och avloppsförsörjningsplan  
Miljöförvaltningen håller med om slutsatserna.  

När det gäller ”redundans” i vattenförsörjningen (sid 1, fjärde stycket) så skulle detta 
tjäna på att konkretiseras och utvecklas eftersom planerna med sjön Tolken som ny 
vattentäkt pågår och är väl kända av politiker och allmänhet. Denna plan för ny 
vattentäkt fanns inte med i förra VA-planen och har inte heller beskrivits någon 
annanstans i den nya VA-planen. 

Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-Plan)  
Miljöförvaltningen håller med om slutsatserna.   

Bilaga 1 – Utredning av behov och anslutningspotential för VA-
försörjning 
Miljöförvaltningen håller med om slutsatserna.   
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Bilaga 2 – Beskrivning av de 29 omvandlingsområden som listats i 
VA-planen 
Miljöförvaltningen håller med om slutsatserna, men vill uppmärksamma att inför 
projektering och i utredningsskeden behöver Borås Energi och Miljö även titta på 
naturens förutsättningar. I inledande skeden rekommenderas att en 
naturvärdesinventering på förstudienivå utförs. Vid detaljprojektering behöver en 
fördjupad inventering utföras, inklusive inventering av invasiva arter i fält. 
 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter för olika områden 
Nedan listas det som Miljöförvaltningen känner till idag för några olika områden.  
Det viktiga är dock att Borås Energi och Miljö som verksamhetsutövare skaffar sig 
tillräcklig kunskap. Miljöförvaltningen har inte resurser att göra en heltäckande 
utredning utan det är en tjänst Borås Energi och Miljö måste köpa in själva. 

Ett tips är att använda kommunens Intramap, länsstyrelsens informationskarta samt 
Artportalens fyndkartor för att se rapporterade arter – både skyddade, fridlysta och 
invasiva arter finns där – och på det sättet få en första föraning om var det finns höga 
naturvärden.  

Ledningsarbete på tomter bör inte göras innan det finns bygglov för tomten. Detta 
för att inte riskera att skada naturvärden i onödan om tomten aldrig blir bebyggd.  

Klockarbo Hovalida. – Utbyggnadsområde  
De invasiva arterna parkslide och jätteslide finns i området. Detta är redan 
kommunicerat med Borås Energi och Miljö. 

Sandared, Svarvhult – Utbyggnadsområde  
Här finns några ytor utpekade med höga naturvärden i Intramap. I övrigt inte så 
mycket känt för området.  

Tosseryd – Utredningsområde 
Området angränsar till område som är under pågående byggfas för nytt 
bostadsområde. I området finns några skyddsvärda träd och delar av området är 
utpekat i kommunens naturdatabas som landskapsobjekt med höga naturvärden.  

Hallavägen – Utredningsområde  
Området har mycket höga naturvärden. Området är utpekat som värdetrakt för ek. 
Här finns väldigt många skyddsvärda träd och väldigt många efterföljare, det vill säga 
träd som är på väg att bli skyddsvärda. Dessa får inte skadas.  
 

 

 

 
  

Det finns även höga floravärden på platsen.  

Innan projektering startar i området bör en detaljerad naturvärdesinventering göras. 
Ta gärna hjälp av någon biolog för att utreda vilka inventeringar som kan behöva 
göras. Utredningen behöver visa om det är lämpligt att gå med VA till alla hus eller 
om miljöpåverkan på träden och området blir för stora i relation till nyttan med VA i 
vissa delar av området.  

Området ligger inom strandskydd och en planerad utbyggnad behöver prövas för 
strandskydd.  
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Almenäs (Lakhallsvägen) – Utredningsområde  
Det finns bitvis mycket höga naturvärden i området. Områdets naturvärden består i 
brant, blockig terräng och gamla lövskogar och ekar och arter kopplade till dessa 
naturtyper.  
 

 

 

 

 

 

Området är brant och bergigt och det kan vara mycket svårt att dra fram VA till vissa 
hus utan att det blir för stor skada på naturen.  

Området ligger inom strandskydd och en VA-utbyggnad behöver därför prövas för 
strandskydd.  

En geohydrologisk utredning kan behöva göras om det finns risk för påverkan på 
markvatten vid sprängning och grävning.  

Lakhall – Utredningsområde 
Samma förutsättningar som Almenäs (Lakhallsvägen) ovan. 

Mjöshult – Utredningsområde 
Här finns många skyddsvärda träd, de får inte skadas vid en VA-utbyggnad. Det kan 
även finnas andra höga värden kopplat till det tidigare odlingslandskapet här, till 
exempel floravärden. Området ligger delvis inom strandskydd och en VA-utbyggnad 
behöver därför prövas för strandskydd. 

Häla – Utredningsområde  
Inga kända höga naturvärden finns beskrivna. Hänsyn ska tas till gamla tallar som 
finns i området. Området ligger inom strandskydd och en VA-utbyggnad behöver 
därför prövas för strandskydd. 

Peter Engström 
Handläggare 



 

 

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 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-01 

Dnr 
2021-2854 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Tertial 2 2021, Borås stad 
 

 

 

 

 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2021 Borås 
stad och översänder denna till Kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-
2021. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, 
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera 
ansvariga nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2021, Borås stad följer upp de aktiviteter 
som förvaltningar och bolag rapporterar i tertial 2 2021 under följande områden. 
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås samt Hållbar natur. Ytterligare uppföljning av mål och aktiviteter samt 
sammanställning kommer ske vid årsredovisning. Miljö- och konsumentnämnden och 
miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och uppföljning samt är samordnare av 
Borås Stads miljömål.  

Sammanfattning 
Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara förebild 
och agera drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- och nationell 
nivå. Borås stads miljöarbete sker löpande över åren och flera av stadens miljömål nås 
i dagsläget och det görs också bra arbeten runt om i staden utöver beslutade miljömål. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa 
miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt 
och energieffektivt Borås. 

Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem för Borås stad är numera framtaget och 
håller på att implementeras. Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade. Merparten 
av bolagen som är fler än 10 anställda har också certifierade miljöledningssystem. Alla 
staden förskolor använder sig av ett miljöledningssystem. 71 % av grundskolorna 
samt 60 % av gymnasieskolorna använder sig av ett miljöledningssystem och arbete 
pågår vid fler skolor. Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller 
liknande, på grund av ekonomi. Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade inom 
Borås stads sortiment men exempelvis buljong och matfett kvarstår.  
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En mer omfattande sammanställning av staden miljömålsarbete kommer vid 
årsrapporteringen vid tertial 3. 

 

 

 

 

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
Arbetet med våra gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra med att ge 
staden och dess invånare en bättre livsmiljö och hälsa samt ökad biologisk mångfald.  

Ekologisk dimension  
Arbetet med våra gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra med att ge 
staden och dess invånare en bättre livsmiljö och hälsa samt ökad biologisk mångfald.  

Ekonomisk dimension  
Ej relevant 

Följande mål och aktiviteter rapporteras i Miljörapport Tertial 2, 2021, Borås stad. Bilaga 
1.  

Hållbara perspektiv 
Mål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 

Mål 1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. 

Mål 1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 eller liknande. 

Mål 2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 

Mål 2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 

Mål 2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska vara 
palmoljefria. 

Hållbar samhällsplanering 
Mål 3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 

Mål 3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. 

Mål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Mål 4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 % från 
2015. 
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Hållbar natur 

 

 

 

 

 

Mål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 
korridorer. 

Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Agneta Sander 

Förvaltningschef 
 

  
Elin Johnson 

   Avdelningschef  

Bilagor 
1. Miljörapport Tertial 2 2021, Borås Stad 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Samtliga nämnder och bolag 
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Inledning 
Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera 
drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Borås stads miljöarbete sker löpande över åren och flera av stadens miljömål nås i dagsläget och det 
görs också bra arbeten runt om i staden utöver beslutade miljömål. Miljö- och konsumentnämnden 
ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, 
exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. 

Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem för Borås stad är numera framtaget och håller på att 
implementeras. Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade. Merparten av bolagen som är fler än 10 
anställda har också certifierade miljöledningssystem. Alla staden förskolor använder sig av ett 
miljöledningssystem. 71 % av grundskolorna samt 60 % av gymnasieskolorna använder sig av ett 
miljöledningssystem och arbete pågår vid fler skolor. 

Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller liknande, på grund av ekonomi. 
Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade inom Borås stads sortiment men exempelvis buljong och 
matfett kvarstår. En mer omfattande sammanställning av staden miljömålsarbete kommer vid 
årsrapporteringen vid Tertial 3. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Kommentar Följande nämnder har ett certifierat miljöledningssystem: Kommunstyrelsen, 
Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Följande nämnder har ett icke certifierat miljöledningssystem: Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden. 
 
Följande bolag har ett certifierat miljöledningssystem: Borås Energi och Miljö AB, Borås elnät AB, Borås 
djurpark, Borås kommun parkering AB & Borås TME.   
Följande bolag har inte ett certifierat miljöledningssystem: AB Bostäder och Industribyggnader i Borås AB 
har inget certifierat miljöledningssystem. 
Följande bolag saknar ett certifierat miljöledningssystem men är under 10 anställda: Akademiplatsen i 
Borås AB, Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt 
Viskaforshem AB. 
 

   

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

83,6 86 90 

Kommentar Det är 100 % av förskolor, 71 % av grundskolor samt 60 % av gymnasieskolor som för 
närvarande är certifierade. De övriga 2 (40 %) gymnasieskolorna har påbörjat en omcertifieringsprocess.  

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

0             0 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att inga kök av 115 enheter är i T2 2021 kravcertifierade i nivå 
2, på grund av att detta ger för höga kostnader. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att inköpen har standardiserats för att förbättra 
miljöprestandan, exempelvis på kontorsmaterial och hygien och städprodukter.  

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar BEM rapporterar att gemensamt system för avfall i kommunal regi har tagits fram 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att arbete med funktionsupphandling som innebär att 
produkter hyrs istället för att köps sker. 
Maskiner, liftar och ställningar hyrs fortfarande. Telefoner köps in och hyrs sedan internt av 
förvaltningarna. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem har genomförts men är förnärvarande 
överprövad 
Gällande maskiner liftar och ställningar ska dessa hyras in när behovet finns och lämnas tillbaka så snart 
de inte behövs, vi betalar för antalet dagar vi har dessa. Samma tanke finns med trygghetssystemet där 
exempelvis larmknappar och utrustning kopplat till detta endast ska hyras in vid behov. Förhoppningen är 
att det ska få positiva miljöeffekter då färre prylar står onyttjade. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att system för återbrukande av kommunens inventarier ej har 
upprättats än, men att arbete pågår. 
I underlaget till budget 2022 står att Koncerninköp har i uppdrag att införa system för återbruk av 
kommunens inventarier. I förstudien som genomförts har det konstaterats att Borås Stad har behov av att 
organisera ansvaret för möbelinnehavet, samt att upphandla kringtjänster som exempelvis tapetsering, 
målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden.  

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet.  
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Indikatorer 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att bisfenol A fasats ut. Storhushållsförpackningar innehåller 
inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är 
godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden rapporterar att målet bedöms vara nått 2021. 
 
På förskolorna i Borås Stad byts befintligt material successivt ut för att minska exponering av farliga 
kemikalier. I upphandling av lärmaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör att 
köpa giftfria material till förskolornas miljöer. I förskolornas lärmiljöer används idag mer ostrukturerat- och 
natur-material än förut.  
Många av våra förskolor väljer bort att köpa in klassiska ”leksaker” av fler olika anledningar. En anledning 
är att förskolorna vill minska antalet leksaker gjorda av plast i lärmiljöer, på grund av att plast ibland kan 
innehålla miljöfarliga ämnen även om de inte klassas som gift.  
I undervisningen på förskolorna har användandet av återvinningsmaterial ökat de senast åren. Barnen ges 
möjlighet att skapa förståelse för hållbart förhållningssätt och återbruk. Genom att arbetslagen presenterar 
återvinningsmaterial som inte innehåller gifter får barnen erfara vilka material som är lämpliga att använda 
för återvinning.  
Barnen ges möjlighet att undersöka olika återvinningsmaterial exempelvis hur hållbara de är, vad de 
innehåller och dess olika egenskaper. 
I Förskoleförvaltningens rutin för nybyggnation och ombyggnation beskrivs att samtliga material och 
produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och miljökrav för Borås Stad. Samt att gällande lagkrav för 
hälso- och miljöaspekter ska följas. I rutinen förordas även naturliga markmaterial som grus, gräs, bark, 
stock och sten i enlighet med gällande regler. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås 
Stads sortiment. Detta gäller matfetter och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska 
ersättas av palmoljefria produkter då de palmoljefria produkterna är dyrare alternativt inte uppfyller ställda 
krav på smakegenskaper. 
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Hållbar samhällsplanering 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden rapporterar att under 2021 har nybyggnation av Backhagsvägen 
LSS och Sjöbovallen hittills slutförts, LFF har kvaltietssäkrat arbetet genom att arbeta med P-märkning i 
byggprojekten. LFF planerar även att under 2021 slutföra nybyggnation av Skogsfrugatan SoL och 
Färgargatan LSS, dessa fastigheter byggs också genom att arbeta med P-märkning i byggprojekten. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 
 

Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden rapporterar de har rutinmässig användning av Sunda Hus 
miljödata. Om byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnas 
detta, antingen genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan 
idag fås enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med 
byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen. 
 
Servicekontoret rapporterar att de utför uppdrag åt Borås stads förvaltningar och bolag. Vare sig 
uppdragen gäller bygg, anläggning, mark eller olika typer av driftuppdrag ställer Servicekontoret krav på 
att material ska baseras på de krav som är ställda i databasen "Sunda Hus" och kategori A-B, i 
undantagsfall kategori C. Beställande förvaltningar och bolag hänvisar i sina underlag inför uppdrag som 
Servicekontoret ska utföra till material som ska arbetas in i projektet eller i driftuppdraget. Servicekontoret 
som utförarförvaltning är då bunden till de material beställaren har önskat och det förutsätts att man i 
projekteringsskedet och i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de 
beslut som är fattade i Borås stad gällande de aktuella frågeställningarna. 
 
Fristads Bostäder AB: Så här är våra krav i entreprenadupphandlingar ställda: Varor ska vara 
miljögranskade innan de köps in. Som stöd ska databasen SundaHus Miljödata med miljögranskade 
produkter användas. Behörighet till databasen tillhandahålls av beställaren. Entreprenören ansvarar för att 
samtliga varor och kemiska produkter som används förs in i databasen inkl mängder; genom egen 
registrering så att det vid projektets avslut går att identifiera dessa varor och därigenom de ingående 
ämnen som förekommer. I första hand väljs varor som har helhetsbedömningen A eller B. Varor med 
helhetsbedömningen C och som är godkända av beställaren att använda är markerade i SundaHus 
Miljödata med beställarens logo. Övriga varor med helhetsbedömningen C får inte användas utan 
beställarens godkännande. Detsamma gäller för varor med helhetsbedömning D och varor som inte finns i 
databasen. Varor som kräver godkännande enligt ovan ska redovisas i särskild blankett tillhandahållen av 
beställaren. Blanketten ska uppdateras löpande och redovisas för beställaren vid möten. Som litet bolag 
gör vi inte så många sådana här byggentreprenader (mindre än ett projekt om året) så det är lätt för oss 
att följa upp. I nuvarande byggprojekt med 29 st trygghetsbostäder som vi bygger har alla inblandade fått 
en två timmars utbildning i SundaHus för att säkerställa hög kvalité i det material som jobbas fram i 
databasen. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Krav, att material är inom kategori A och B i Sunda Hus Miljödatabas, 
har ställts i upphandling av ny-, till- och ombyggnationer inom bolaget. Sunda Hus Miljödatabas används 
även av entreprenörer för att kunna inköpa miljöriktiga byggvaror. IBAB har ökat samarbete och 
uppföljning via Lokalförsörjningsförvaltningen. Samtliga nybyggnationer får också ett utökat miljökrav och 
certifieras enligt Green Building, vilket även kvalitetssäkrar fortsatt förvaltning. 
Borås djurpark och Camping: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig bygg, underhåll och säkerhetschef i bolaget. 
 
Borås energi och Miljö: I större byggentreprenadprojekt som drivs av projektavdelningen ska alla 
byggmaterial (produkter) och kemiska produkter avsedda att användas vid byggnations- och driftsfas 
registreras och bedömas i Byggvarubedömningen (BVB) (www.byggvarubedomningen.se). Bedömningen 
ska göras på kemiskt innehåll och livscykelaspekter. 
Toarpshus AB: .Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
Sandhults Bostäder AB: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
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3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar att arbetet med hur grön och blå infrastruktur kan 
beaktas i detaljplaner pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg framtagna. 
Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för 
parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande 
av framtida detaljplaner längs med stråket. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö -och konsumentnämnden rapporterar att Miljöförvaltningen arbetar löpande med att 
bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i 
stadsplanering har Miljöförvaltningen initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår och där har en 
arbetsgrupp bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan hur staden kan arbeta med 
grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för 
planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation och ekosystemtjänster. Arbetsgruppen har 
tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för bedömning av ekosystemtjänster under 2021. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att målet är delvis klar, kartering av 
översvämning under höga flöden klart, men kartering av översvämning under skyfall är på gång. 
Kartläggning av klimateffekter på dricksvatten är på gång. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att arbete pågår. Det är väl etablerat i 
planläggning och miljötillsyn men ännu lite oklart hur det är etablerat i bygglov och skötselplaner. 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Servicenämnden skriver att rutterna inom fastighetsskötseln och budverksamheten ses 
rutterna över kontinuerligt för att minimera onödiga körningar. Inom entreprenadverksamheten 
ruttoptimeras vinterväghållningen genom att prioritera mellan förbestämda distrikt, där vissa gator och 
andra ytor omfattas. 
 
Tekniska nämnden rapporterar att det inom särskoleskjutsen dagligen arbetas med planering och 
ruttoptimering. Sedan finns samarbete både med bussbolag och taxibolag för att få till mest effektiva 
rutter. 
 
Individ – och familjeomsorgsnämnden rapporterar att det arbetar med att effektivisera resor som sker till 
behandlingshem, externa boenden och till familjehem. Strävan är även att göra placeringar nära Borås 
med kortare resväg. När det är möjligt används tågresor resor i verksamheten. Vidare prövar 
verksamheten att använda digital teknik såsom teamsmöten istället för bilresa när det är möjligt. 
 
Vård – och äldrenämnden rapporterar att de planerar sina resor med effektivast möjliga gång -
/körsträckor. De flesta vårdplaneringar sker numera via teams och teknisk utrustning för att möjliggöra 
detta har köpts in. Cykling och vässlor användes när möjlighet finns. 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att den blå – och gröna infrastrukturen är 
kartlagd utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och vattendrag, i Borås tätort, serviceorterna och 
spridningsstråk emellan. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av 
grönområdesplanen. Det är ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet 
detaljundersökningar används som underlag i planeringsarbetet. Ytterligare analyser kommer göras 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för 
förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex 
naturvård, rekreation/friluftsliv. 
 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i friluftsgrupp och 
dagvattengrupp, där också gröna o blå ärenden hanteras. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt 
för bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en 
ledningsgata så att det blivit en spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden. 
Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har vi tillsammans med privata 
markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga 
lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet jobbar vi också med inventeringar samt 
restaurera befintliga dammar och närmiljöer. 
I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I 
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 
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  Lägesbeskrivning 

 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att information om större vattensalamander samt 
antal noterade individer vid vårens inventering har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där 
större vattensalamander noterades. Guidad vandring på kommunens fastighet Gåshult genomfördes 
under våren. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport 
”biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra 
arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka den biologiska mångfalden. 
 

 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
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Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 
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Sida 
1(2) 
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2021-11-04 

Dnr 
2019-480 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Godkännande av naturvårdsprojekt och slututbetalning från 
Borås Stads naturvårdsfond 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 3 895 kronor betalas ut på angivet konto.  

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag ur naturvårdsfonden för anläggning av två 

dammar på fastigheten Hunghult 1:22. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Då den totala kostnaden blev lägre än ansökt har slututbetalningen justerats 
ner, från 5 000 kronor till 3 895 kronor, för att motsvara den faktiska kostnaden. 

 

Ärendebeskrivning  
 har beviljats bidrag på 15 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

anläggning av två dammar på fastigheten Hunghult 1:22. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes den 1 
september 2020 av handläggare Anna Karlsson. Vid slutbesiktningen hade rören vid 
utloppet glidit isär, vilket nu åtgärdats. 

Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander.  ansökte om ett bidrag på 
48 750 kronor, varav LONA-projektet har stått för 33 750 kronor. Den totala 
kostnaden för dammarna blev till slut 47 645 kronor. Slututbetalningen från 
naturvårdsfonden justeras därför ner, från 5 000 kronor till 3 895 kronor, för att 
motsvara den faktiska kostnaden.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen.  

 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johansson  
Avdelningschef 
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boras.se 
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miljo@boras.se 
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033-35 30 00  

 

Bilagor 
1. Foto före och efter åtgärd. 

Beslutet expedieras till 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



 

Hunghult 1:22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 27. Flygfoto från 2018. Fastigheten Hunghult 1:22 ligger i Upptröst som är ett av kommunens vackraste 
odlingslandskap. De vällagda stenmurarna följer den kuperade terrängen och åkrarna bildar ett gytter tillsammans med 
åkerholmar, lövdungar och renar. Vid husen står grova hamlade askar, många med rödlistads lavar på. Området har högsta 
naturvårdsklassning (klass 1) i Borås Stads naturdatabas. 

 

Figur 28. Flygfoto från 2020. Cirklarna markerar de två anlagda dammarna.  



 

 

Figur 29. Den norra, mindre dammen. Foto åt öst den 5 november 2018. 

 

Figur 30. Den norra, mindre dammen. Foto åt öst den 1 september 2020.  



 

Figur 31. Den södra, större dammen. Foto åt syd den 1 februari 2019. 

 

Figur 32. Den södra större dammen. Foto åt sydost den 1 september 2020.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss – Näringslivsstrategi i Borås Stad 2022-2025 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissens förslag på Näringslivsstrategi för 
Borås Stad 2022-2025 under förutsättning att framförda synpunkter beaktas. 

Sammanfattning 
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att 
starta, växa och etablera sig i vår kommun. 
 

 

 

 

 

 

De sju viktigaste strategierna för att stödja näringslivets utveckling i Borås är: 

1. Samverkan och dialog 
2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen 
3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag 
4. Kompetensförsörjning med spets och bredd 
5. Attraktiv levande stad 
6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 
7. Konkurrenskraftig fysisk handel 

Miljöförvaltningen anser att Näringslivsstrategin är tydlig i sin helhet men har 
önskemål om flera tillägg och förändringar som rör följande rubriker i strategin: 

• Samverkan och dialog 
 

• Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen 
 

• Attraktiv levande stad 
 

• Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 
 

• Konkurrenskraftig fysisk handel och Levande centrum 

Näringslivsstrategin behöver tydliggöra kopplingen till andra styrdokument i staden 
och målkonflikter mot andra styrdokument.  

Utöver ovanstående förändringar anser Miljöförvaltningen att det krävs kontinuerlig 
samverkan och ömsesidig förståelse mellan flertalet nämnder och bolag inom Borås 
Stad för att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Miljöförvaltningen hade 
därför välkomnat en involvering i ett tidigare skede i framtagandet av denna strategi.  
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Miljöförvaltningen föreslår även att de olika strategierna tydligare kopplas till arbetet 
med Agenda 2030, genom att balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling i 
respektive strategi. 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att 
starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt 
näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att 
kunna förverkliga vår vision. 
 

 

 
 
 

 

Borås framtid hänger intimt samman med hur näringslivet i staden utvecklas. Med fler 
och framgångsrikare företag ökar antalet jobb, ökar lönerna och färre personer 
hamnar i arbetslöshet och utanförskap. För Borås Stad innebär detta ökade inkomster 
i form av skatter och minskade kostnader orsakade av brist på försörjning och 
utanförskap. Med fler företag, som i allt högre grad arbetar för hållbarhet i såväl 
ekonomiskt som socialt och ekologiskt hänseende, ökar näringslivets uthållighet och 
den långsiktiga hållbara utvecklingen i hela kommunen. 

Strategi för Borås Stads näringslivsarbete baseras på Borås Vision (ännu i preliminär 
upplaga när detta skrivs). Strategin fokuserar på områden där Borås Stad har störst 
möjlighet att ha en positiv påverkan på näringslivets utveckling. Strategin har också 
tagit stort intryck av de önskemål och förslag som företagen under de senaste åren 
framfört vid en rad olika typer av möten mellan staden och näringslivet. Ett antal 
andra städer och kommuners motsvarande dokument har använts som inspiration. 

De sju viktigaste strategierna för att stödja näringslivets utveckling i Borås är: 

1. Samverkan och dialog 
2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen 
3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag 
4. Kompetensförsörjning med spets och bredd 
5. Attraktiv levande stad 
6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 
7. Konkurrenskraftig fysisk handel 

 
En strategi blir inte framgångsrik förrän den omsätts i handling. För att uppnå de 
önskade positiva effekterna måste dels Borås Stad samverka med företag och 
företagsföreningar i Borås, dels måste Borås Stad samarbeta effektivt inom sin egen 
organisation. Alla kommunens förvaltningar och bolag behöver bidra, var och en med 
sitt bidrag. Men inte ens detta är tillräckligt. Även föreningslivet, akademin och 
medborgarna måste alla bidra, var och en på sitt sätt och efter sina förutsättningar. I 
Borås kallar vi detta synsätt för ”Penta-helix”, ett fem-flätat rep som ger oss den 
styrka och uthållighet som vi behöver för att lyckas bygga framtidens Borås och 
uppnå vår gemensamma vision. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att Näringslivsstrategin är tydlig i sin helhet och beskriver på 
ett bra sätt förutsättningarna för företag av olika slag starta sin verksamhet i vår 
kommun. Dock så beskrivs myndighetsutövning återkommande som ett hinder för 
näringslivet. Att myndighetsutövning och tillstånd krävs är dock för att säkerställa en 
god miljö, ett gott näringsliv där alla konkurrerar på lika villkor och ett sätt att värna 
om människors hälsa.  Det är viktigt att även framhäva denna del. Staden har också 
vissa skyldigheter enligt lag som staden måste uppfylla. Dessa skyldigheter är 
överordnade att följa näringslivstrategin.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Miljöförvaltningen anser att det krävs kontinuerlig samverkan och ömsesidig 
förståelse mellan flertalet nämnder och bolag inom Borås Stad för att skapa goda 
förutsättningar för näringslivet. Miljöförvaltningen hade därför välkomnat en 
involvering i ett tidigare skede i framtagandet av denna strategi.  

Näringslivsstrategin tydliggör inte kopplingen till andra styrdokument i staden och 
målkonflikter mot andra styrdokument som Översiktsplan, Riktlinjer för 
upphandling, Energi- och klimatstrategi. Strategin behöver tydligare visa hur den 
bidrar till att vi når de globala målen Agenda 2030. 

Miljöförvaltningen önskar att följande tillägg/förändringar görs vad gäller följande 
strategier: 

1. Samverkan och dialog 
Miljöförvaltningen arbetar i huvudsak med myndighetsutövning vilket 
begränsar de områden som nämnden kan föra dialog inom. Som 
tillsynsmyndighet är det inte alltid lämpligt eller ens möjligt att föra dialog 
utan andra åtgärder kan krävas för att uppfylla kommunens tillsynsansvar. I 
vissa fall bör inte staden heller ge råd utan verksamhetsutövarna måste visa 
tillsynsmyndigheten att de faktiskt klarar verksamhetens utmaningar på egen 
hand. 

Inom det miljöstrategiska området är det dock synnerligen viktigt och 
nödvändigt att föra en dialog och samverka. Strategin behöver förtydligas med 
ett stycke där det står att staden behöver samverka inom området 
klimatomställning, klimatanpassning, digitalisering och den fysiska 
planeringen. 

Evenemangsindustrin och turism omnämns inte så mycket i 
näringslivsstrategin; men borde väl omfattas. Där har Borås jobbat delvis med 
miljöanpassning men där finns mycket att göra för att bidra till att vi når 
koldioxidbudget och uppsatta mål i cykelstrategin om färdmedelsandelar och 
miljömål lokalt och globalt.  

2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen 
Att staden ska ”underlätta hantering av olika tillstånd” kan misstolkas. När det 
gäller tillstånd av olika slag är det oftast upp till verksamhetsutövaren att 
inkomma med det material som myndigheten behöver för att kunna göra en 
bedömning avseende tillstånd. Det staden kan göra är att informera om vilka 
handlingar som krävs och vilka frågor myndigheten behöver få svar på för att 
göra sin bedömning.  
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Lokalt och närproducerade varor och tjänster har inte automatiskt mindre 
miljöpåverkan. Det beror på vilken vara/tjänst som producerats och hur långt 
omställningen till en miljöanpassad affärsmodell och produktion kommit. 
Exempelvis kan fler logistikföretag, odling av växthusodlade tomater innebära 
en ökad miljöpåverkan som inte leder till våra beslutade energi- och 
klimatmål.  
 
Att kommunen ska stödja olika företag är en skrivelse som kan uppfattas som 
att den strider mot gällande lagstiftning och bör omformuleras eller 
förtydligas. Borås Stad får som huvudregel inte stötta enskilda företagare. 
Regler om stöd till näringslivet finns i 2 kap. 8 § KL. Enligt 2 kap. 8 § första 
stycket KL får kommuner och regioner genomföra åtgärder för att allmänt 
främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det, 2 kap. 8 § 
andra stycket KL. Synnerliga skäl är extremt hårda krav att uppfylla.  
 
Miljöförvaltningen anser att skrivelsen om kommunal upphandling bör ses 
över då det finnas en risk att den kommer bidra till att medarbetare gör en 
upphandling som strider mot lagen om offentlig upphandling. Alla krav i en 
upphandling ska vara proportionerliga. Det innebär att inte högre krav än vad 
som är befogat ska ställas. Kommunen får inte gynna lokala företag på sådant 
sätt att någon annan leverantör inom EU-området diskrimineras eller inte 
behandlas lika. Den fria rörligheten inom EU och lagen om offentlig 
upphandling styr hur upphandlingar får göras. Det innebär bland annat att 
leverantörer "långt bort" inte får missgynnas. I praktiken har en lokal 
leverantör oftast en fördel i och med att transporterna är mindre 
kostnadskrävande än för en producent som finns långt bort. Formuleringen, 
genom att ”säkerställa att mindre och lokala aktörer inte missgynnas kan det 
lokala näringslivet stärkas”, öppnar upp för möjlighet till misstolkning om det 
inte också står med en mening om att upphandling inte får gynna lokala 
företagare. 

5. Attraktiv levande stad 
Gällande avsnittet om ett levande centrum skulle också exempelvis andra 
aktiviteter som innebär försäljning av tjänster/upplevelser kunna bidra till ett 
levande centrum; som kulturverksamheter och återbruksverksamheter. Eller 
mer tjänstebaserade verksamheter och arbetsplatser/kontor till viss del som 
också bidrar till rörelse och liv men kanske har en mindre miljöpåverkan än 
”försäljning av produkter”. 

6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 
Under rubriken ”En effektiv och strömlinjeformad process” beskrivs att 
Stadsledningskansliet och Kommunstyrelsen ska avgöra problem som uppstår 
i handläggningsprocessen. Detta stämmer inte överens med gällande 
lagstiftning eller stadens reglementen. Detta är allvarligt och måste ändras. 
Frågor om bygglov, alkoholtillstånd, miljötillstånd och strandskyddsdispenser 
med mera ska beslutas av de ansvariga nämnderna i enlighet med stadens 
reglementen. Det är också här stadens kompetens ligger. Utöver detta får 
ärendet hanteras genom överklaganden. Vem som har rätt att överklaga beror 
på vad ärendet gäller och får avgöras i det enskilda fallet av överinstans. 
Kommunstyrelsen är inte en överinstans som kan överpröva nämndernas 
beslut.  
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Gällande stycket om ometablering behöver texten förtydligas. I avsnittet 
behöver målkonflikten synliggöras mellan att vilja stötta och flytta företag.  
I samhällsbyggandsprocessen försöker staden uppmuntra företagen att 
ometablera sig ifall de omfattas av skyddsavstånd till sin verksamhet i lägen 
där staden vill förtäta och bygga bostäder. Staden har dock inte möjlighet att 
jobba strategiskt med frågan genom att erbjuda lösningar för företagen då det 
riskerar att vara otillbörligt gynnande av verksamhet. Detta leder till låsningar 
och att staden varken kommer vidare med uppsatta mål i den fysiska 
planeringen eller stöttar företagen som näringslivsstrategin anger att vi ska 
göra.  

Strategin behöver förtydliga i vilken inriktning staden vill utvecklas och vilken 
typ av verksamheter staden vill locka hit. Vad ska exempelvis energin; som 
delvis är en begränsad resurs, användas till? Ska effekten användas till en ny 
serverhall eller till utbyggnad av laddinfrastruktur? 

I stycket om ometablering bör också klimatanpassning nämnas som en 
framtida utmaning som staden och företagen behöver arbeta med. De 
kartläggningar som hittills tagits fram tydliggör att det finns riskområden som 
kan påverka företagen som ligger inom dessa områden.  

7. Konkurrenskraftig fysisk handel och Levande centrum 
En hänvisning behöver göras i näringslivsstrategin till översiktsplanens 
planeringsprinciper där det tydliggörs var staden vill satsa på olika typer av 
arbetsplatser och handel. 

Miljöförvaltningen föreslår även att de olika strategierna tydligare kopplas till arbetet 
med Agenda 2030, genom att balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling i 
respektive strategi. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt 
nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål 
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget och fungerar som motor för 
hållbar tillväxt. 

Näringslivsstrategin har företagarna som huvudfokus men många andra 
intressen beaktas inte. Borås Stad växer och områden som förr upplevdes 
ligga långt från staden hamnar gradvis mitt i den. Staden är i förändring och 
denna stadsomvandling kan leda till att verksamheter som till exempel 
orsakar mycket buller, utsläpp eller som har stora skyddsavstånd, på sikt 
behöver få hjälp att omlokaliseras till nya platser i kommunen. 
Näringslivsstrategin bör belysa detta behov och beskriva hur Borås Stad 
arbetar för att kunna kombinera ett gott företagsklimat med en växande och 
allt mer attraktiv stadskärna där också människors hälsa måste vara ett 
fokusområde.  
 

Ekologisk dimension 
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Det finns en grundläggande målkonflikt mellan tillväxt och ekologisk hållbarhet. 
Borås. Borås växer och utvecklas med fler invånare, fler besökare och fler företag 
samtidigt som Borås inte vill ha ökade utsläpp och klimatpåverkan. Borås behöver 
därför beakta vilken tillväxt som är ohållbar och vilken typ av tillväxt som är 
önskvärd.  
 

 

 

 

 

 

Näringslivsstrategin anger att Borås Stad inte ska behöva tacka nej till en 
större etablering på grund av att det inte finns tillräckligt med mark att 
erbjuda. Mark är en ändlig resurs som ska räcka till bl a bostäder, kommunal 
service, gator, parker och torg likväl som till företag, både för dagens behov 
och de behov som framtidens Borås kommer ha. Detta beaktas inte 
tillräckligt i strategin. Vissa industrier eller företag kan heller inte etableras 
varsomhelst i Borås pga exempelvis buller eller utsläpp som skulle kunna 
vara en fara för människors hälsa. Lokaliseringsprincipen i miljöbalken ska 
alltid beaktas.   

Ekonomisk dimension 
För att Borås Stad inte ska behöva lägga framtida resurser på att tolka 
näringslivsstrategin och på att förklara varför vissa delar av den inte är möjliga att 
följa för nämnder med myndighetsutövning bör förvaltningens ovan angivna 
synpunkter beaktas och strategin revideras.   

Beredande handläggare: Johanna Bäckström, Niclas Björkström och Johanna 
Johansson. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för: Alla nämnder och bolag
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2025
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Ett starkt näringsliv – en framgångsrik stad
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och 
etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning 
för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision.

Borås framtid hänger intimt samman med hur näringslivet i staden utvecklas. Med fler 
och framgångsrikare företag ökar antalet jobb, ökar lönerna och färre personer hamnar i 
arbetslöshet och utanförskap. För Borås Stad innebär detta ökade inkomster i form av skatter 
och minskade kostnader orsakade av brist på försörjning och utanförskap. Med fler företag, 
som i allt högre grad arbetar för hållbarhet i såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt 
hänseende, ökar näringslivets uthållighet och bidrag till en resilient och långsiktigt hållbar 
utveckling i hela kommunen.

Strategi för Borås Stads näringslivsarbete baseras på Borås Vision (ännu i preliminär upplaga 
när detta skrivs). Strategin fokuserar på områden där Borås Stad har störst möjlighet att ha 
en positiv påverkan på näringslivets utveckling. Strategin har också tagit stort intryck av de 
önskemål och förslag som företagen under de senaste åren framfört vid en rad olika typer av 
möten mellan staden och näringslivet. Ett antal andra städer och kommuners motsvarande 
dokument har använts som inspiration.

De sju viktigaste strategierna för att stödja näringslivets utveckling i Borås är:

1. Samverkan och dialog

2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen

3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag

4. Kompetensförsörjning med spets och bredd

5. Attraktiv levande stad

6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering

7. Konkurrenskraftig fysisk handel

En strategi blir inte framgångsrik förrän den omsätts i handling. För att uppnå de önskade 
positiva effekterna måste dels Borås Stad samverka med företag och företagsföreningar i Borås, 
dels måste Borås Stad samarbeta effektivt inom sin egen organisation. Alla kommunens 
förvaltningar och bolag behöver bidra, var och en med sitt bidrag. Men inte ens detta är 
tillräckligt. Även föreningslivet, akademin och medborgarna måste alla bidra, var och en 
på sitt sätt och efter sina förutsättningar. I Borås kallar vi detta synsätt för ”Penta-helix”, 
ett fem-flätat rep som ger oss den styrka och uthållighet som vi behöver för att lyckas bygga 
framtidens Borås och uppnå vår gemensamma vision.
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1. Samverkan och dialog
Samverkan och dialog är avgörande för att Borås Stad och företagen tillsammans ska kunna 
utveckla ett riktigt bra företagsklimat och därigenom ett starkt och framgångsrikt näringsliv.

Samverkan och dialog är vägen till gemensam framgång
Borås Stads näringslivsarbete bygger på en respektfull dialog och ett nära samarbete mellan 
näringslivet och staden. Genom samtal och samarbete skapas en djupare ömsesidig förståelse 
för såväl utmaningar som möjligheter i arbetet med att stärka och utveckla näringslivet i Borås. 
Detta gäller såväl vid till exempel företagsbesök och samrådsmöten som vid kommunens 
ordinarie arbete inklusive olika former av myndighetsutövning.

Borås Stad bjuder in såväl företagens olika föreningar och samverkansorgan som enskilda företag/
företagare till samråd och samarbete kring frågor av betydelse för staden och näringslivet, inte 
minst frågan hur vi tillsammans kan förbättra kommunens företagsklimat.

Borås Stad skapar tillfällen till samtal och dialog genom att regelbundet ordna både företagsbesök 
ute hos företagen och inbjudningar att möta staden i stadens olika lokaler och miljöer.

Borås Stad deltar gärna i företagarnas olika möten och mötesplatser och ordnar, gärna i 
samarbete med andra, tillfällen till nätverkande och samtal.

Effektiv information skapar förutsättningar för samverkan
Mer och bättre information är en av de punkter som företagen ofta efterfrågar från Borås 
Stad. För att möta detta behov arbetar Borås Stad för att göra sin information till företagen så 
effektiv och lättillgänglig som möjligt. Vi arbetar i flera kanaler för att underlätta för företagen 
att hålla sig uppdaterade om allt väsentligt.

Nära samarbete med företagens olika föreningar
Ett nära samarbete med Borås olika företagsföreningar och andra samarbetsorgan är ett viktigt 
verktyg för målet att uppnå samverkan och dialog. 
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2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana 
företagen
Borås Stad stimulerar företagens utveckling genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att företag ska startas, växa och utvecklas vidare. Staden gör detta genom att, själv eller 
genom olika samarbetspartners, stimulera entreprenörskap, stödja nyföretagande, underlätta 
till exempel hantering av olika tillstånd, erbjuda stöd i kritiska tillväxtfaser samt, vid behov, 
underlätta ansvarsfullt avslut av verksamheter.

Stimulera nyföretagande och tillväxt
I nära samarbete med företagsföreningar och företagsstödjande organisationer verkar Borås 
Stad för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att förverkliga sina idéer och 
skapa växande och framgångsrika företag.

I arbetet med att stödja och utveckla företagen är innovationssystemet en viktig samarbetspart.

Stöd under kritiska faser i företagens och branschernas 
livscykel
Alla företag går igenom ett antal kritiska faser under sin livscykel. Några av dessa måste företagen 
lösa på egen hand men i några fall kan Borås Stad tillsammans med sina samarbetspartners 
underlätta passagen till nästa fas i företagandet. Det kan handla om en snabb tillväxtfas som 
kräver ny finansiering, omlokalisering eller omfattande rekryteringar, det kan handla om en 
samhällskris som företaget drabbas av eller kanske ett behov av generationsskifte eller avslut 
av företaget. När det finns en möjlighet att underlätta hanteringen av krisen kan Borås Stad 
välja att, tillsammans med sina samarbetspartners, skapa aktiviteter för att stödja företagen.

Stöd till internationalisering av företagen
Ett konkurrenskraftigt näringsliv måste vara internationellt närvarande och företagen i Borås 
behöver utmanas att bli än mer aktiva utanför Sveriges gränser. Som Sveriges textila huvudstad 
behöver Borås samverka med andra textila noder i Europa och världen. Inte minst gäller detta 
de nya affärsmodeller som just nu växer fram inom cirkulär ekonomi.

Staden behöver förstå de komplicerade processer som styr den internationella marknaden och 
vad detta innebär för våra företag och vilka krav detta i sin tur ställer på oss som offentlig 
aktör. För att kunna möta detta behöver staden följa utvecklingen internationellt och sätta 
sig in hur detta påverkar både staden och företagen i Borås.

Effektiv kommunal service – tillståndsgivning och 
myndighetsutövning
För att värna befolkningen, befolkningens hälsa och en rättvis konkurrens mellan företagen 
arbetar vi med att kommunen utvecklar en ännu mer kunnig, effektiv och rättssäker hantering 
av tillstånd och övrig myndighetsutövning. För att stadens myndighetsutövning inte ska hindra 
företagens utveckling arbetar vi med att göra våra processer snabbare och mer lättillgängliga 
för det sökande företaget.

Det är också viktigt att betona att all kommunal verksamhet, skolor, omsorg, äldrevård, 
lokaltrafik, kultur, gator och parker et cetera alla bidrar till en väl fungerande kommun och 
därmed skapar goda förutsättningar för företagens utveckling.
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En kommunal upphandling som utvecklar vår kommun
Borås stad upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Om en större andel av dessa 
affärer skulle kunna tas hem av lokala aktörer skulle dessa pengar kunna bidra till att stärka 
lokalt aktiva företag som därigenom skulle kunna öka sina volymer, stärka sina skalfördelar och 
ytterligare stärka sin ställning både lokalt och nationellt. Genom att på olika sätt säkerställa att 
mindre och lokala aktörer inte missgynnas kan det lokala näringslivet stärkas och ytterligare 
jobb skapas. Med lokalt producerade varor och tjänster kan även negativ miljöpåverkan minskas 
och hållbarhetsperspektivet stärkas.

Utmanande projekt förbereder företagen för framtida 
utmaningar
För att vässa företagen inför framtida utmaningar kan Borås Stad från tid till annan initiera 
aktiviteter och projekt för att utmana företagen och accelerera utvecklingen inom områden som 
bedöms avgörande för såväl näringslivets och stadens framtida konkurrenskraft och utveckling. 
Speciellt viktig är denna typ av projekt när vi står inför olika typer av paradigmskiften eller 
utvecklingskriser som på ett genomgripande sätt förändrar företagens livsmiljö. När detta 
skrivs är till exempel övergången från fysisk handel till e-handel en sådan förändring liksom 
övergången från fossila bränslen till elektrisk drift av bilar och lastbilar.
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3. Branschnätverk och kluster stärker 
konkurrenskraft och företag
I Borås arbetar företagen tillsammans för att stärka sina respektive branscher på olika sätt. I 
flera fall sker detta genom bransch- eller klusterföreningar som Marketplace Borås, Creative 
Cluster och E-handelsstaden Borås. I andra fall mer löst organiserat. Borås stad stöder, när så 
är lämpligt och möjligt, arbetet med att stärka branscher och kluster.

Våra fyra styrkeområden eller kluster
Genom att arbeta aktivt med våra fyra profilområden eller kluster stärker vi bilden av Borås 
som en attraktiv stad att verka i och flytta till. Två av våra profilområden har en tydlig historisk 
förankring, två är av nyare datum. Våra fyra profilområden eller kluster är:

1. Textil, mode och design

2. E-handel och logistik

3. Avancerade fordonslösningar (t.ex. utveckling och test av självkörande fordon)

4. Kreativa och kulturella företag

Genom att lyfta fram dessa fyra styrkeområden stärker vi dels bilden av vår stad externt, vi 
blir mer än vilken stad som helst, dels stärker vi branschen själv, kringliggande branscher, 
kompetensförsörjningen och i slutändan hela stadens konkurrenskraft.

Vanligen ges stödet genom att Borås Stad bidrar till arbetet i de olika kluster- eller 
branschföreningarna med olika typer av arbetsinsatser och/eller finansiellt stöd i olika former.

Fysiska platser som fokus för ett kluster
Textile Fashion Center är ett utmärkt exempel på en plats som både konkretiserar och gestaltar 
ett av våra kluster, textil och mode. Borås kan på samma sätt skapa miljöer och platser för 
andra profilområden och tillväxtbranscher.

Nya branschföreningar eller ”kluster på tillväxt”
När en bransch utvecklas extra positivt söker Borås Stad, i samråd med de aktuella företagen, 
möjligheter att vara med och stärka den positiva utvecklingen. Stödet kan se olika ut och 
formges för att ge bästa möjliga effekt i relation till kostnaden. När detta skrivs är till exempel. 
IT i vid bemärkelse samt fastighet och arkitektur branscher där det kan finnas grund för att 
undersöka förutsättningarna för att på sikt utveckla nya kluster.
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4. Kompetensförsörjning med spets och bredd
Kompetensbrist är ett stort problem för många företag i Borås och en av de punkter som 
brukar komma i topp på företagens önskelistor. Genom att, tillsammans med kommunala, 
regionala och privata aktörer, arbeta för en bättre kompetensförsörjning stödjer vi företagens 
utveckling och tillväxt samtidigt som företagens konkurrenskraft stärks.

Skola med hög kvalitet
En skola med hög kvalitet från förskola till gymnasium och därutöver både kommunal 
vuxenutbildning och yrkeshögskola är en viktig förutsättning. Våra utbildningar på alla 
nivåer behöver formas i nära dialog med företagens behov av kompetens.

Utveckling av spetskompetens tillsammans med akademin
För att säkerställa företagens behov av spetskompetens är ett nära samarbete med akademin 
helt avgörande, både i Borås och, när så krävs, även med andra orter som Göteborg, till 
exempel Chalmers Tekniska Högskola. Det är också viktigt att utveckla utbildningar med 
nära koppling till våra profilområden och kluster.

Attrahera kompetens externt både nationellt och 
internationellt
För att komplettera den kompetens vi utbildar lokalt är det av central betydelse att vi också kan 
attrahera kompetent arbetskraft från andra städer och länder. Vi behöver hitta former för hur 
företagen enkelt kan berätta vilken kompetens som de behöver, antingen den kan hämtas inom 
Sverige eller internationellt. Det behövs också paketlösningar i form av samlade erbjudande 
till både företag och personer som flyttar till Borås där till exempel stöd att hitta lämplig 
bostad och till medflyttande att hitta lämpligt jobb eller utbildning är en viktig komponent.

För att göra våra åtgärder inom detta område mer effektiva samarbetar vi gärna med andra 
aktörer inom till exempel Göteborgsregionen som arbetar med samma utmaningar.

Framgångsrik extern rekrytering förutsätter att vi kan erbjuda både ett bra jobb och ett bra 
liv utanför jobbet här i Borås, se vidare punkten ”En attraktiv levande stad”. 
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5. Attraktiv levande stad
Genom att utveckla Borås till en attraktiv stad ökar våra chanser både att locka till oss 
efterfrågad kompetens och att behålla den kompetens vi har. Grundläggande är självklart att 
stadens olika grundläggande funktioner är välskötta och håller hög kvalitet som skola, boende, 
hälsovård, trygghet et cetera. Men ska vi locka till oss de allra mest eftersökta kompetenserna 
behöver vi dessutom bygga upp så många ”urbana kvaliteter” som möjligt. Det handlar till 
exempel om en attraktiv stadsbild, tillgång till kultur, nöje, öppenhet för nya intryck och en 
öppen social struktur som välkomnar nya människor et cetera.

Ett levande centrum
En stad med ett livlöst centrum och tomma skyltfönster är aldrig attraktivt. Ett brett utbud 
av butiker och service kombinerat med ett rikt flöde av människor är, för de flesta, desto mer 
attraktivt. För att skapa en attraktiv stad är det nödvändigt att ständigt utveckla ett levande 
och myllrande centrum med brett utbud av service och handel. 

För Borås del behöver vi både locka hit spännande aktörer som kan fylla lediga butikslokaler 
och parallellt utveckla olika koncept och aktiviteter av mer tidsbegränsad karaktär. Det kan 
handla om att under viss tid lyfta lokalt mode och design, cirkulär handel, hållbart mode och 
andra områden som är i stark utveckling. En möjlighet är till exempel att skapa ett koncept 
för Pop-up-stores med inriktning på spännande teman och branscher där till exempel lokala 
aktörer som annars inte driver egna butiker enkelt kan ha en tillfällig butik öppen. Målgruppen 
för denna typ av aktiviteter är inte i första hand den vanlige boråsaren utan människor utanför 
Borås.
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6. Sammanhållen tillväxtprocess för ny- och 
ometablering
För att hela Borås ska kunna växa och utvecklas i önskvärd riktning och takt krävs att antalet 
arbetstillfällen ökar med cirka 500 per år. För att klara detta måste Borås Stad dels underlätta 
för redan etablerade företag att växa och utvecklas, dels locka ett antal företag att flytta hit 
utifrån. När nya företag etablerar sig i vår kommun leder detta, förutom till nya jobb, både till 
framväxt av nya branscher och till att våra etablerade branschkluster förstärks ytterligare. Ett 
effektivt och professionellt bemötande av företag som vill etablera sig är alltså av avgörande 
betydelse för hela Borås utveckling och framtid.

Nyetablering av företag utifrån
När företag utifrån söker lämpliga lägen för expansion, eller flytt av hela verksamheter, står 
valet ofta mellan flera olika kommuner, länder och kanske till och med världsdelar. För att gå 
vinnande ur den konkurrensen krävs det att Borås Stad agerar med stor professionalitet under 
hela etableringsprocessen. En rad aktörer inom staden, både förvaltningar och bolag, måste 
samverka effektivt för att kunna möta företagens behov. Som så ofta är det helhetsbilden som 
avgör hur investerings- och tillväxtvänlig Borås Stad uppfattas. Inte minst viktigt är det att 
myndighetsutövningen fungerar väl.

Ometablering av företag redan etablerade i Borås
De flesta företag behöver, vid ett eller flera tillfällen under sin livscykel, expandera sina existerande 
lokaler eller kanske flytta till helt nya lokaler. När det blir aktuellt är det viktigt att det finns 
flera attraktiva alternativ för företagen att välja mellan. Det är avgörande att företagen inte 
känner sig tvingade att söka sig utanför Borås kommun för att hitta bra alternativ. Samma 
egenskaper som gör Borås till en attraktiv etableringskommun för företag utifrån, samma 
egenskaper underlättar för företag som vill ometablera sig inom kommunen. Det handlar om 
tillgång till bra tomter och lokaler, bra service från Borås Stad, bra samarbete med fastighetsbolag 
till exempel.

En effektiv och strömlinjeformad process
En effektiv och strömlinjeformad process uppnås genom en tydlig ansvarsfördelning och ett 
tydligt ledarskap. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att processen som helhet fungerar 
och hela arbetet styrs av denna Näringslivsstrategi. För det dagliga arbetet ansvarar Näringsliv 
vid Stadsledningskansliet. Vid problem i handläggningskedjan hänskjuts frågan först till 
Stadsledningskansliet, om det inte räcker, till kommunstyrelsen. En ”sömlös” samverkan 
mellan alla inblandade parter, där varje enhet strävar efter att lösa sin del av problemet på 
bästa möjliga sätt är av vital betydelse för slutresultatet.
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Illustration av komplexiteten i tillväxtprocessen. 

För att kunna erbjuda ett brett utbud av möjligheter behöver vi:

• Tillgång till stora ytor med färdig eller nästan färdig industrimark. Vi ska inte 
behöva tacka nej till en större etablering på grund av att vi har otillräckligt med 
mark att erbjuda.

• Ett brett utbud av olika tomter, i olika lägen, inklusive i serviceorterna, med olika 
profil för olika typer av verksamheter.

• En konkurrenskraftig prissättning baserat på tomtens läge och attraktivitet.

• Ett nära samarbete med byggare och fastighetsinvesterare för att underlätta 
byggnation och förvaltning.

• Bidra till en väl fungerande marknad för lokaler och privata industritomter.

• Underhålla en väl fungerande kommunal handläggningskedja där varje del aktivt 
arbetar för ett effektivt flöde genom processen.

Samverkande aktörer i handläggningskedjan är:

• Näringsliv vid Stadsledningskansliet

• Mark- och exploateringsavdelningen vid Stadsledningskansliet (MEX)

• Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet (SPA)

• Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Miljöförvaltningen

• Borås Energi och miljö AB (BEM)

• Borås Elnät AB

• Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

• Tekniska förvaltningen

• Polismyndigheten
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7. Konkurrenskraftig fysisk handel
Sedan ett antal år tillbaka genomgår den fysiska handeln stora, och för många aktörer smärtsamma, 
förändringar, inte bara i Borås utan i Sverige och kanske i hela västvärlden. En del av handeln 
har flyttat över till nätet, inte minst under pandemin. En ännu större del av volymerna har 
tidigare flyttat från traditionella butiker till externa handelsplatser och så kallade ”big boxes”. I 
många städer har externa köpcentra tagit över stora delar av den handel som tidigare försiggick 
i city. I flera branscher har ett eller ett fåtal stora kedjor tagit över stora delar av handeln, ofta 
med stora butiker, liten personal och strikt central styrning. För den traditionella handlaren 
innebär allt detta en mycket stor utmaning med hårdnande konkurrens, ökad prispress och 
pressade marginaler och många gånger även ökade lokalkostnader.

Handeln som en del av den attraktiva staden
Handeln är, tillsammans med till exempel restauranger, caféer, service, gym till exempel, en 
viktig del av den attraktiva staden. Utan butiker och levande skyltfönster försvinner en viktig 
del av stadskänslan och den positiva urbaniteten försvagas. Samma sak gäller stadsdelscentra 
och centrum i respektive serviceort. När andelen externhandeln blir allt för dominerande 
drabbas även alla som inte har tillgång till bil och som har svårt att ta sig till de externa 
handelsområdena.

Borås Stad behöver verka för ett levande city och levande stadsdelscentrum och serviceorter 
på de sätt som är tillgängliga.

Ansvarsfull hantering av externhandel
En omfattande externhandel har ofta en negativ påverkan på övrig handel i samma kommun. 
Å andra sidan kan en relativt svag externhandel, som i Borås fall, leda till att konsumenter 
istället åker till köpcentra och handelsområden i andra kommuner, vilket varken leder till 
arbetstillfällen eller minskad miljöpåverkan.

Borås stad behöver arbeta igenom frågan hur man på ett ansvarsfullt sätt ska agera för den 
framtida utvecklingen av handeln och inte minst externhandel.
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av attestregler och attestantförteckning 2021 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till revidering av attestregler 
och attestantförteckning 2021. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden upprättar två dokument: 

• Attestregler, som är nämndens dokument, upprättas inför varje år för att 
säkerställa nämndspecifika attestregler och eventuellt ytterligare 
tillämpningsanvisningar. I dokumentet är attestansvaret knutet till roll eller 
befattning, kodintervall samt beloppsgränser finns angivna för attestanter.  

• Attestantförteckning, som är förvaltningschefens dokument. Vid revidering av 
attestantförteckning informeras nämnden av förvaltningschefen. Det är 
förvaltningschefens ansvar att attestantförteckning hålls aktuell. I dokumentet 
finns roll eller befattning beskriven som finns i Attestregler för nämnden och 
vilken person som innehar respektive roll eller befattning. Till varje attestant 
finns en ersättare utsedd.  

Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utse attestanter 
samt ersättare till dessa.  

Ärendebeskrivning  
Enligt Borås Stads Attestregler ansvarar nämnd för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde och har därmed ansvar för att säkerställa att bestämmelser enligt 
dessa attestregler iakttas.  

Nämnd ansvarar för att: 
• utse eller uppdra åt förvaltningschefen att utse attestanter samt ersättare till 

dessa 
• vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt 

verksamhetsområde 
• upprätta och hålla aktuell förteckning över attestanter med tillhörande 

namnteckningsprov i de fall pappersbaserade rutiner förekommer 
• det årligen fattas beslut om nämndspecifika attestregler 

 
Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att: 



 
Sida 
2(2) 

Datum 
[UpprättatDatum] 

Dnr 
[ÄrendeNummer] 

 
 

• attestansvariga är informerade om reglerna och rutinernas innebörd 
• informera nämnden om attestförteckning och revidering av densamma 
• övergripande uppföljning och utvärdering av rutiner för sitt 

verksamhetsområde genomförs 

Vidare står i Borås Stads Attestregler, att attestansvaret knyts till roll eller befattning, 
kodintervall samt beloppsgräns med angivande av eventuella begränsningar. Det finns 
möjlighet att tillämpa fem olika beloppsgränser vid delegation av attest. Eventuell 
beloppsgräns för attesträttighet ska framgå tydligt av beslutshandlingen och följa 
fastställda beloppsgränser. När ordinarie beslutsattestant inte kan fullgöra 
attestuppdraget i tid, är i attestförteckningen utsedd ersättare beslutsattestant.  

Det finns olika attesttyper som ska följas för att få en tvåhandsprincip av fakturor, 
vilket innebär att det är minst två personer som ska hantera varje faktura för att 
säkerställa internkontroll. Den första är behörighetsattest, den säkerställs hos 
Miljöförvaltningen genom ekonomisystemet Agresso, som gör en kontroll av 
behörighet mot attestförteckning, den attesten sker alltså elektroniskt. Den andra 
attesten är godkännande attest. Den tredje attesten är en beslutsattest.  

Miljö- och konsumentnämndens attesträtt 2021 behöver revideras så att de följer 
Borås Stads Attestregler.   

Förvaltningscontrollerns förslag är att dela ansvaret för attest enligt Borås Stads 
Attestregler. Det delas på två olika dokument: 

• Attestregler, som är nämndens dokument, upprättas inför varje år för att 
säkerställa nämndspecifika attestregler och eventuellt ytterligare 
tillämpningsanvisningar. I dokumentet är attestansvaret knutet till roll eller 
befattning, kodintervall samt beloppsgränser finns angivna för attestanter. 

• Attestantförteckning, som är förvaltningschefens dokument. Vid revidering av 
attestantförteckning informeras nämnden av förvaltningschefen. Det är 
förvaltningschefens ansvar att attestantförteckning hålls aktuell. I dokumentet 
finns roll eller befattning beskriven som finns i Attestregler för nämnden och 
vilken person som innehar roll eller befattning. Till varje attestant finns en 
ersättare utsedd.  

 

 

Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att utse attestanter samt ersättare enligt 
Borås Stads Attestregler.  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Gunnel Petersson 
vik Förvaltningscontroller

Bilagor  
Attestregler 
Attestantförteckning 



Sida 1 
 

Bilaga 1 

Revidering av attestreglemente till attestregler 2021 

Attestregler   
Miljö- och konsumentnämndens dokument  
Ansvar 
kodplan Attesttyp Beloppsgräns Attestant 

    
18000 Miljö- och konsumentnämnd  
 Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

  obegränsat belopp  
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

    
180100 Förvaltningsledning  
 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 

 Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

 Beslut Obegränsat belopp  
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

    
180200 Miljöstab   
 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 

 Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

 Beslut Obegränsat belopp  
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

    
180300 Verksamhetsstöd  
 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 

 Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Verksamhetsstöd 

 Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

 Beslut Obegränsat belopp  
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

    
183000 Tillstånd- och Livsmedelskontroll  
 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 

 Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Tillstånd och livsmedelskontroll 

 Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

 Beslut obegränsat belopp  
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

    
184100 Miljötillsyn avdelning 41  
 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 

 Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Miljötillsyn avd 41 

 Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

 Beslut obegränsat belopp  
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 
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184200 Miljötillsyn avdelning 42  
 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 

Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Miljötillsyn avd 42 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp  kombination* 

 
 

 
    
185000 
185100 Miljöstrategisk avdelning  
 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 

Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Miljöstrategiska 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp  kombination* 

 
 

 
    
186000 Konsument Borås  
 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 

Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Konsument Borås 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp  kombination* 

 
 

 
   
187000 Klimatkompensationsfonden 

 
 

 Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 
Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Miljöstrategiska 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp  kombination* 

 
 

 
    
187000 Samverkan mot organiserad brottslighet 

 Godkännande 0 basbelopp Utvecklingsledare  
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp  kombination* 

 

 
    
    
* Nämndens ordförande skriver på utskriven handling (ex.faktura), ekonomiadministratören scannar  
in dokumentet i Agresso, förvaltningschef beslutsattesterar med kommentar i Agresso. 

 

 



Bilaga 2 

Revidering av attestreglementet till attestregler 2021 

Attestantförteckning  
Förvaltningschefens dokument, rapporterar förändring till nämnden 

 
 

   
Attestant Tjänsteman Ersättare 

   
Förvaltningschef Agneta Sander Annelie Johansson 
Ekonomiadministratör Anette Bergqvist  
Avdelningschef Verksamhetsstöd Niclas Björkström  
Avdelningschef Tillstånd och livsmedelskontroll Johanna Bäckström  
Avdelningschef Miljötillsyn avd 41 Mirjam Keskifrantti Linda Gustafsson 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 42 Linda Gustafsson Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Miljöstrategiska Elin Johnsson  
Avdelningschef Konsument Borås Annelie Johansson  
Utvecklingsledare  Susanne Söderström  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomi: Månadsrapport och 10-dagars för oktober 2021 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsrapport och 10-dagars för oktober 
2021 med helårsprognos.  

Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en månadsrapport till nämnden med utfall 
gentemot budget och en helårsprognos med kommentarer för varje avdelning. 
Nämnden lämnar en 10-dagars prognos till Kommunstyrelsen med utfall mot budget 
samt en helårsprognos.  
 

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Gunnel Petersson 
vik Förvaltningscontroller

Bilagor  
Rapport 10-dagars för oktober 2021 och månadsrapport för oktober. 



 

10-dagars 2021-10  

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 696 1 203 1 003 606 397 300 

Central administration 7 847 9 310 7 759 7 232 527 575 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 4 395 467 -396 2 165 -2 561 -3 640 

Miljötillsyn 4 129 3 493 2 911 5 411 -2 500 -3 920 

Miljöstrategiska 6 483 8 605 7 191 7 505 -314 -360 

Konsument Borås 3 811 4 738 3 948 4 243 -295 -350 

Buffert  284 236  236  

Klimatkompensationsfond -766 250 208 160 48  

Verksamhetens nettokostnader 26 595 28 350 22 860 27 322 -4 462 -7 395 

Kommunbidrag 22 833 28 350 22 860 22 860   

Resultat jfr med kommunbidrag -3 762 0 0 -4 462  -7 395 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat      436 

Godkända "öronmärkta" projekt    510  1 060 

Resultat jfr med tillgängliga medel -3 762   -3 952  -5 899 

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2020 Budget 2021 Utfall Sep 2021 Utfall Okt 2021 

Antal ärenden 3 472  2 927 3 184 

Antal händelser (Ecos) 22 125  21 120 23 174 

Antal delegationsbeslut. 769  1 125 1 260 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2020 Budget 2021 Utfall Sep 2021 Utfall Okt 2021 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 800 800 

Antal inspektioner 501 800 207 230 

Antal revisioner 57 100 72 81 

Antal delegationsbeslut 192 260 383 414 

Klagomål 62 70 38 50 

Registrering 107 100 89 96 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 30 30 38 43 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2020 Budget 2021 Utfall Sep 2021 Utfall Okt 2021 

Antal delegationsbeslut 585 900 711 785 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 250 300 198 214 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 189 300 27 39 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 327 250 225 246 

Antal kundkontakter miljötillsyn 5 453 6 000 4 354 4 807 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 156 3 000 1 795 2 011 

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 145 2 500 1 948 2 208 

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2020 Budget 2021 Utfall Sep 2021 Utfall Okt 2021 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 



 

10-dagars 2021-10  

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2020 Budget 2021 Utfall Sep 2021 Utfall Okt 2021 

Strandskyddsärenden 57 50 4 3 

Deltagare i miljöutbildning 487 600 93 79 

Konsument Borås 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2020 Budget 2021 Utfall Sep 2021 Utfall Okt 2021 

Rådgivningsärenden, BUS 614 650 474 551 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 983 1 200 762 867 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 35 47 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Livsmedels- och tillståndskontroll 

Det räknas med en avvikelse om -1 280 tkr för avgångsvederlag och dubbla chefer under några månader. På Tillstånd räknas 
med tapp av intäkter om -1 900 tkr beroende på KF:s beslut att inte ta ut årsavgifter för alkoholtillsyn 2021. På Livsmedel 
beräknar man tappa -240 tkr i uteblivna årsavgifter p.g.a. konkurser i Corona-pandemins spår. 

Miljötillsyn 

Här räknas med en avvikelse om -4 800 tkr på intäktssidan orsakat till stor del av Corona-restriktionerna. 

Miljöstrategiska  

Projektet Sinfonia slutredovisades och eftersom projektet räknades ner i årsredovisningen 2020 ger det en påverkan på 
Miljöstrategiska om -360 tkr i 2021 års utfall. 
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1 Inledning 
Miljöförvaltningen överlämnar månadsrapport till sin nämnd. 

2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 
  

   
Utfall jan-

okt 2020 
i tkr 

Budget 
jan-okt 

2021 i tkr 

Utfall jan-
okt 2021 

i tkr 
Förbrukni

ng i % 

Prognos 
budgetavvike

lse i tkr 

     Rikt 83%  

Miljö- o konsumentnämnd      

 Ledamöter -559 -777 -508 65% 200 

 Material  -1 0 0%  

 Tjänster -137 -225 -98 44% 100 

 Netto -696 -1 003 -606 60% 300 

       

Förvaltningsledning      

 Intäkter   2   

 Personal -1 127 -1 327 -1 112 84% 150 

 Material -5 -4 -1 27%  

 Tjänster -126 -155 -181 117%  

 Netto -1 258 -1 486 -1 292 87% 150 

       

Verksamhetsstöd      

 Intäkter 85 86 67 79%  

 Personal -3 554 -3 347 -3 240 97% 100 

 Material -51 -85 -40 47%  

 Tjänster -862 -575 -672 117% -100 

 Bidrag/Transfereringar  -28 -115 409% -115 

 Netto -4 382 -3 950 -3 999 101% -115 

       

Miljöstab      

 Intäkter 201 224 270 121% 40 

 Personal -2 229 -2 326 -1 974 85% 500 

 Material -3 -17 -20 116%  

 Tjänster -176 -204 -218 107%  

 Netto -2 207 -2 323 -1 941 84% 540 

       

Livsmedelskontroll      
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Utfall jan-

okt 2020 
i tkr 

Budget 
jan-okt 

2021 i tkr 

Utfall jan-
okt 2021 

i tkr 
Förbrukni

ng i % 

Prognos 
budgetavvike

lse i tkr 

 Intäkter 1 561 5 197 5 323 102% 160 

 Personal -3 831 -3 998 -4 761 119% -1 247 

 Material -23 -30 -18 61%  

 Tjänster -565 -551 -613 111%  

 Bidrag/Transfereringar  -30 -11 35%  

 Netto -2 858 589 -80 -14% -1 087 

       

Tillståndskontroll      

 Intäkter 1 634 3 060 1 414 46% -1 900 

 Personal -2 960 -2 819 -2 860 101% -393 

 Material -17 -12 -15 124%  

 Tjänster -194 -422 -624 148% -260 

 Netto -1 537 -192 -2 085 1083% -2 553 

       

Miljötillsyn      

 Intäkter 5 680 10 331 6 833 66% -4 200 

 Personal -8 527 -11 737 -10 523 90% 390 

 Material -25 -43 -108 251% -60 

 Tjänster -1 257 -1 365 -1 579 116% -130 

 Bidrag/Transfereringar  -96 -34 35% 80 

 Netto -4 129 -2 910 -5 411 186% -3 920 

       

Miljöstrategisk avdelning      

Miljöstragi, luftövervakning mm      

 Intäkter 1 150 0 20   

 Personal -5 322 -5 913 -5 604 95% 100 

 Material -22 -33 -49 151%  

 Tjänster -1 090 -1 043 -1 361 130% -100 

 Bidrag/Transfereringar -281 -335 -180 54%  

 Finansiella kostnader  0 115   

 Netto -5 565 -7 324 -7 059 96% 0 

       

Strandskydd      

 Intäkter 308 265 281 106%  

 Tjänster  0 -1   

 Netto 308 265 280 106%  

       

Energirådgivning      
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Utfall jan-

okt 2020 
i tkr 

Budget 
jan-okt 

2021 i tkr 

Utfall jan-
okt 2021 

i tkr 
Förbrukni

ng i % 

Prognos 
budgetavvike

lse i tkr 

 Intäkter  1 085 792 73%  

 Personal -940 -1 069 -1 000 94%  

 Material -1 -5 0 0%  

 Tjänster -184 -144 -100 69%  

 Netto -1 125 -132 -308 233%  

       

Projekt      

 Sinfonia 27 0 -363  -360 

 Hållbar landsbygd 7-h. 
Boråsreg 

 0 -35   

 LONA Grönstråk  0 -109   

 LONA Vattensalamander -52 0 -118   

 LONA Invasiva arter -69 0 -16   

 Delningsekonomi 7-h Boråsreg -7     

 Skyfallskartering  0 -50   

 Gåshult  0 109   

 Kommunikationsplattform  0 -67   

 Gynna vilda pollinatörer  0 13   

 Plan för biologisk mångfald  0 217   

 Netto -101  -419  -360 

       

       

Konsument Borås      

 Intäkter 1 601 1 598 1 541 96%  

 Personal -4 592 -4 735 -5 019 106% -350 

 Material -34 -20 -11 55%  

 Tjänster -786 -791 -754 95%  

 Netto -3 811 -3 948 -4 243 107% -350 

       

Buffert budget  -236    

       

       

Klimatkompensationsfond      

 Intäkter 766     

 Tjänster  0 -160   

 Bidrag/Transfereringar  -208 0   

 Netto 766 -208 -160   
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Utfall jan-

okt 2020 
i tkr 

Budget 
jan-okt 

2021 i tkr 

Utfall jan-
okt 2021 

i tkr 
Förbrukni

ng i % 

Prognos 
budgetavvike

lse i tkr 

       

Miljöförvaltningen totalt -26 595 -22 860 -27 322   

Kommunbidrag 22 833 22 860 22 860   

       

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-3 762 0 -4 462  -7 395 

 Godkänt ianspråktagande av 
ack resultat 

    436 

 Byggbonus   510  1 060 

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

  -3 952  -5 899 

       

Myndighetssamverkan      

 Personal   -228   

 Netto   -228   

Myndighetssamverkan är ett projekt som tilldelas medel separat och ingår inte i Miljö- och 
konsumentnämndens ram, därför redovisas Myndighetssamverkan utanför vår ramavräkning. 

2.1 Miljö- och konsumentnämnden 
  

  
Prognos 

budgetavvikelse 
i tkr 

 

Personal 200 Corona-pandemin har påverkat nämndarbetet så att det blivit 
Teams-möten. 

Material   

Tjänster 100 Coronaläget har gett färre konferenser och kurser. 

   

Summa 300  
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2.2 Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd 
  

Ledning 
Prognos 

budgetavvikelse 
i tkr 

Kommentar 

Personal 150 Kurser och konferenser har varit mindre av på grund av 
Coronaläget. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Verksamhetsstöd 
Prognos 

budgetavvikelse 
i tkr 

Kommentar 

Personal 100 Hyrt in personal för att det saknas anställd personal 

Tjänster -100 Underhållsavtal för IT-produkter verkar underbudgeterat 

Bidrag/Transfererin
gar -115 Kapitalkostnad som inte är budgeterad 

   

Summa -115  

Stab 
Prognos 

budgetavvikelse 
i tkr 

Kommentar 

Intäkter 40 Uthyrning kommunikatör till Sveriges eko-kommuner, 
budgeten är lagd för lågt 

Personal 500 Sjukfrånvaro och ej full bemanning 



Miljö- och konsumentnämnden, Månadsrapport 2021-10 8(13) 

2.3 Tillstånd och livsmedelskontroll 
  

  
Prognos 

budgetavvik
else i tkr 

Kommentar 

   

Livsmedelskontroll   

Intäkter -240 Årsavgifter som minskar p g a konkurser i spåren av Corona-
pandemin 

- trängseltillsyn 400 Statsbidrag för trängseltillsyn 

Personal -480 En extra personal anställd för avlasta annan personal för 
trängseltillsyn 

- dubbla chefer -155  

- avgångsvederlag -612 Hela avgångsvederlaget belastar 2021 

   

Summa -1 087  

   

   

   

Tillstånd   

Intäkter -1 900 Kommunfullmäktiges beslut att inte ska ta ut årsavgifter för 
alkoholtillsyn under 2021 

Personal 120 Personal gått ner i tid och sjukfrånvaro 

- dubbla chefer -105  

- avgångsvederlag -408 Hela avgångsvederlaget belastar 2021 

Tjänster -260 Konsult ersätter personalvakans 

   

Summa -2 553  
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2.4 Miljötillsyn avdelning Röd och Blå 
  

  
Prognos 

budgetavvikelse 
i tkr 

 

Intäkter -4 800 
Corona-läget med restriktioner liksom även sjukfrånvaro hos 
personalen har påverkat gjorda tillsyner. Budgeten verkar 
även vara väl högt beräknad. 

Personal   

- statsbidrag 
trängseltillsyn 600 Statsbidrag trängseltillsyn 

- Löner + PO 500 Sjukfrånvaro 668 tkr 

- Övr 
personalkostnader -110 Utbildning och kompetensutveckling av nyanställda 

Material -60 

Möbler och IT inköpt för att inrätta rum för att vidhålla en god 
arbetsmiljö för nyanställda när distansarbete inte har fungerat, 
vilket ger stabilitet i arbetsgruppen och minskar risken för 
nyrekrytering. 

Tjänster -130 Underhållsavtal för Ecos är underbudgeterat 

Bidrag/Transfererin
gar 80 Kapitalkostnad är budgeterad högre än vad som finns i utfall. 

   

Summa -3 920  

Vi har gjort en noggrann genomlysning av intäkterna och kan tyvärr inte se att prognosen för helåret 
2021 kommer att bli så mycket bättre. Avdelningscheferna ihop med förvaltningscontroller kommer att 
göra en genomlysning av intäkterna i budget 2022, för att stämma av budgeten mot utfallsberäkningar. 

2.5 Miljöstrategiska inklusive energi 
  

  

MSA 
Prognos 

budgetavvikelse 
i tkr 

 

Personal 100 Sjukfrånvaro 

Tjänster -100 Underhållsavtal för Ecos är inte budgeterat. 

Energirådgivning 

Intäkt ligger lågt mot budget t.o.m. oktober, det beror på att vi ännu inte fått in bidraget från 
Energimyndigheten som gäller tjänsten vi säljer till Härryda kommun. 



Miljö- och konsumentnämnden, Månadsrapport 2021-10 10(13) 

2.5.1 Projekt 

Projekt som fortsätter på 2022 kommer inte att avslutas i årsbokslutet utan förs över till 2022 och 
fortsätter tills att projektet slutredovisas. 

Gällande Sinfonia-projektet så blev det en återbetalning i slutredovisningen av projektet. Eftersom 
projektet har räknats ner i årsbokslutet 2020 så finns inte de pengarna i projektet för 2021, utan 
Miljöförvaltningen får ta pengarna från sitt resultat 2021. 

2.6 Konsument Borås 
  

  

  
Prognos 

budgetavvikelse 
i tkr 

 

Personal -350 

Dubbelbemanning vid pensionsavgång ihop med övertag av 
personal från avdelningen Tillstånd- och livsmedelskontroll 
samt kostnader för vikarie i samband med sjukdom. 
Lösningarna har kortsiktigt inneburit en negativ konsekvens för 
ekonomin men har varit positiva för verksamhetens kvalitet på 
såväl kort som lång sikt. 

3 Verksamhetsmått 

3.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Antal ärenden 3 472  2 927 3 184 

Antal händelser (Ecos) 22 125  21 120 23 174 

Antal delegationsbeslut. 769  1 125 1 260 

3.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

3.2.1 Alkoholtillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Andel i procent av samtliga beslut/besked 
som getts inom 5 arbetsdagar efter att 
ansökan är komplett 

100  100 100 
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Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Antal ärenden inre tillsyn 4 20 23 24 

Antal yttre tillsynsbesök 117 150 13 56 

Totalt antal diarieförda ärenden 306 800 216 258 

Förändring av PBI 11 25 7 12 

Antal beslut 49 90 42 52 

Ändringar i tillstånd 24 30 7 7 

Antal informations- och dialogmöten 6 10 2 4 

Antal kundkontakter (mail/telefon/möte 
som inte är ärendeknutet) 

1 090 1 300 981 1 090 

Antal diarieförda händelser 2 485 3 500 2 124 2 442 

Antal dialogmöten 1 5 0 0 

Remissvar till Spelinspektionen 0 10 3 3 

Antal stadigvarande serveringstillstånd 136 105 111 111 

3.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Antal beslut 39 25 45 46 

Antal inspektioner tobak och e-cigaretter 0 85 11 11 

Antal inspektioner folköl 0 35 0 0 

Antal inspektioner receptfria läkemedel 0 30 13 13 

Antal kontrollköp 0 50 67 67 

Antal nya tobakstillstånd  12 39 39 

3.2.3 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 800 800 

Antal inspektioner 501 800 207 230 

Antal revisioner 57 100 72 81 

Antal delegationsbeslut 192 260 383 414 

Klagomål 62 70 38 50 

Registrering 107 100 89 96 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 30 30 38 43 
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3.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Antal delegationsbeslut 585 900 711 785 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

250 300 198 214 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

189 300 27 39 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

327 250 225 246 

Antal kundkontakter miljötillsyn 5 453 6 000 4 354 4 807 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 156 3 000 1 795 2 011 

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 145 2 500 1 948 2 208 

3.4 Miljöstrategiska 

3.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens 
planering 

1 632 3 000 239 252 

Strandskyddsärenden 57 50 4 3 

Deltagare i miljöutbildning 487 600 93 79 

Beviljade ärenden Naturvårdsfonden  10 0 2 

Aktiviteter i media  40 2 5 

3.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Rådgivningsärenden, energi- och 
klimatrådgivning 

99 135 9 19 

Evenemang 5 2 0 1 
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3.5 Konsument Borås 

Verksamhetsmått Utfall Okt 
2020 Budget 2021 Utfall Sep 

2021 
Utfall Okt 

2021 

Rådgivningsärenden, BUS 614 650 474 551 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, 
KVL 

983 1 200 762 867 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 35 47 
 



2022 

Tisdag 25e januari  kl. 17.00 

Måndag 21a februari  kl. 17.00 

Tisdag 29e mars  kl. 17.00 

Tisdag 19e april  kl. 17.00 

Tisdag 17e maj  kl. 17.00 

Måndag 20e juni  kl. 17.00 

Tisdag 30e augusti  kl. 17.00 

Tisdag 20e september kl. 17.00 

Tisdag 25e oktober  kl. 17.00 

Måndag 21a november kl. 17.00 

Tisdag 13e december kl. 12.30 jullunch kl. 15.00 möte 

 



ÄrendeNr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik BeslDatum Delegationsnr
Administrativt ärende - Ansöka till Klimatkompensationsfonden - 

2021-2778 Cykelförråd 2021-10-01
Administrativt ärende - Ansökan till klimatkompensationsfonden -

2021-2954 Gässlösa Skolan 2021-10-01
2019-2749 Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond 2021-10-22
2020-2746 Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond 2021-10-22

Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Restaurera 
2021-3120 gammal betesmark. 2021-10-22

Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Stängsling 
2021-3168 av hage till får och hästar. 2021-10-22
2021-2875 Administrativt ärende - Information  - Förslag till beslut 2021-10-01

Administrativt ärende - Information  - Undantag från lag om 
2021-3130 tillgänglighet till digital offentlig service 2021-10-06

Administrativt ärende - Initiativärende angående 
2021-3023 tillståndsenhetens taxor 2021-10-01

Administrativt ärende - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
2021-1852 Fullmäktigeuppdrag som inte ingår i budget 2021 2021-10-01
2021-2610 Administrativt ärende - Livsmedelstaxa 2022 2021-10-01
2021-2610 Administrativt ärende - Livsmedelstaxa 2022 2021-10-19
2021-3065 Administrativt ärende - Miljöbalkstaxa 2022 2021-10-01

Administrativt ärende - Månadsuppföljning + Tertialrapporter 
2021-769 2021 2021-10-01

Administrativt ärende - Månadsuppföljning + Tertialrapporter 
2021-769 2021 2021-10-22

Administrativt ärende - Remiss Handlingsprogram Säkerhet 2019 
2021-2496 – 2022 2021-10-01

Administrativt ärende - Remiss: Policy för inköp i 
2021-3002 Kommunkoncernen. 2021-10-22

Administrativt ärende - Remiss: Regler för inköp i 
2021-3003 Kommunkoncernen. 2021-10-22
2021-3132 Administrativt ärende - Synpunktshantering 2021 2021-10-01

 



Administrativt ärende - Uppföljning Av Miljöförvaltningens 
2021-2853 Miljömål 2021 2021-10-01

Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Anmälan om 
2021-3094 inrättande av golvbrunn i garage utanför kommunalt VA-nät. 2021-10-22 2021-1197

Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Anmälan om 
2021-3094 inrättande av golvbrunn i garage utanför kommunalt VA-nät. 2021-10-22 2021-1198
2021-3198 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-04 2021-1124
2021-3268 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-04 2021-1127
2021-3240 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-05 2021-1130
2021-3223 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-05 2021-1131
2021-3276 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-07 2021-1146
2021-2966 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-11 2021-1158
2021-3328 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-11 2021-1159
2021-3364 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-13 2021-1169
2021-3406 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-15 2021-1178
2021-3388 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-18 2021-1183
2021-3397 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-18 2021-1185
2021-3430 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-19 2021-1191
2021-3421 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-26 2021-1204
2021-3420 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-26 2021-1205
2021-3419 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-26 2021-1207
2021-3448 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-27 2021-1216
2021-3477 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-10-29 2021-1231

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning av 
2021-3338 massor eller avfall för anläggningsändamål. 2021-10-13 2021-1168

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Anmälan 
2020-3653 av ny produktionslina 2021-10-05 2021-1134

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Utökade 
2021-3431 brandtester av litiumbatterier 2021-10-27 2021-1218

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Utökade 
2021-3431 brandtester av litiumbatterier 2021-10-27 2021-1219
2021-3499 Anmälan av skrotning av cistern 2021-10-26 2021-1209



2021-2407 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-10-22
2021-3093 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-10-06 2021-1143
2021-2594 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-10-28 2021-1224

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan 
om tillstånd till schaktning eller liknande grävarbete inom Öresjö 

2021-2542 vattenskyddsområde 2021-10-11 2021-1161
Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Upplag av 

2021-2888 förorenade massor som kan utgöra risk för yt- eller grundvatten 2021-10-08 2021-1157
Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Upplag av 

2021-2888 förorenade massor som kan utgöra risk för yt- eller grundvatten 2021-10-29 2021-1232
2021-2978 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-06 2021-1140
2021-2978 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-06 2021-1141
2021-3016 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-07 2021-1148
2021-3016 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-07 2021-1150
2021-3051 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-08 2021-1155
2021-3119 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-11 2021-1163
2021-2896 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-12 2021-1164
2021-2970 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-18 2021-1186
2021-3040 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-21 2021-1193
2021-3213 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-21 2021-1194
2021-2809 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-22 2021-1195
2021-3040 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-22 2021-1196
2021-3218 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-25 2021-1200
2021-3306 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-26 2021-1203
2021-3034 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-26 2021-1208
2021-3234 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-27 2021-1222
2021-3217 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-28 2021-1227
2021-3524 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-28 2021-1228
2021-3184 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-10-29 2021-1230
2021-2748 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-10-05 2021-1136
2021-1823 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-10-07 2021-1145
2021-2560 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-10-26 2021-1210



2021-2747 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-10-14 2021-1176
2021-2614 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-10-14 2021-1177

Avgift för handläggning/tillsyn - Beslut om upphävande av årlig 
2021-3271 tillsynsavgift 2021-10-01 2021-1120

 Avgift för handläggning/tillsyn - Beslut om upphävande av årlig 
2021-3279 tillsynsavgift 2021-10-04 2021-1129

Avgift för handläggning/tillsyn - Beslut om upphävande av årlig 
2021-3522 tillsynsavgift 2021-10-28 2021-1225
2020-2624 Information - Ovårdad tomt/olovlig uppställning 2021-10-06 2021-1144

 
2021-2774 Klagomål - Stökig fastighet, nedskräpning 2021-10-26 2021-1213
2021-2714 Klagomål djur - Hundar som skäller. 2021-10-25 2021-1201
2021-3383  Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-10-27 2021-1221
2021-3158  Klagomål miljöskydd - Otillåten avfallshantering 2021-10-05 2021-1137

Klagomål på inomhusmiljö - Låg vattentemperatur och buller 
2021-3135 från kylskåp 2021-10-04 2021-1128
2021-2806 Klagomål på inomhusmiljö - Råttor i brandhärjat flerbostadshus. 2021-10-04 2021-1126
2021-3384  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-10-13 2021-1166
2021-3399 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-10-13 2021-1171
2021-3402  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-10-13 2021-1173
2021-3403  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-10-13 2021-1175

 
2021-3512 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-10-26 2021-1215

 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Beslut om 
2021-1821 Omklassning och Årlig avgift 2021-10-05 2021-1138

 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Förbrukning 
2021-2981 av organiska lösningsmedel 2021-10-27 2021-1220
2021-3041  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-10-18 2021-1188
2021-2892  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-10-27 2021-1217
2021-3038  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-08 2021-1152

 
2021-3252 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-08 2021-1154



2021-3350  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-15 2021-1179
2021-3333 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-15 2021-1180
2021-3020  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-18 2021-1187
2021-3422  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-19 2021-1189
2021-3387  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-25 2021-1199

 
2021-1505 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-26 2021-1211
2021-3261  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-26 2021-1212
2021-1965  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-27 2021-1223
2021-3478  Planerad tillsyn - L - Revision 2021-10-29 2021-1229
2020-2475 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Avloppsinventering 2021-10-05 2021-1135

Rapport om undersökning av förorening - Kompletterande 
2020-3386 provtagning 2021-10-15 2021-1181
2021-2971 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-10-13 2021-1170
2021-3012  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-10-13 2021-1172
2021-3157  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-10-13 2021-1174
2021-3400  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-10-20 2021-1192

 
2021-3300 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-10-26 2021-1214

 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2021-3067 Matmäklare 2021-10-13 2021-1165

 Remiss - Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse/privat 
2021-3118 hantering av särskilt farliga kemiska produkter 2021-10-04 2021-1125
2021-3340 Remiss - Biologiskt avfall 2021-10-28 2021-1226

Remiss - Remiss: Revidering av Borås Stads program för 
2021-3141 ANDTSförebyggande arbete 2022-2026 2021-10-22
2021-3105 Remiss - Revidering av regler för idéburet offentligt partnerskap 2021-10-22
2021-3090 Remiss - Revidering av riktlinjer för styrdokument 2021-10-22

Remiss bygglov - Bygglov - Bullerutredning för nybyggnad av tre 
2021-1926 flerbostadshus och komplementbyggnad. 2021-10-19 2021-1190
2021-3224 Remiss bygglov - Bygglov - Nybyggnad av radhus. 2021-10-05 2021-1132



Remiss bygglov - Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus 
2021-3281 (två tomter). 2021-10-05 2021-1139
2021-3288 Remiss bygglov - Miljöinventering inför rivning. 2021-10-08 2021-1153
2021-2623 Remiss vattenverksamhet - Nedläggning av kabel. 2021-10-06 2021-1142
2021-3329 Remiss vattenverksamhet - Ta bort trummor i bäck/å. 2021-10-07 2021-1151
2021-3439 Remiss vattenverksamhet - Uppförande av flytbrygga 2021-10-15 2021-1182
2021-3200 Remiss övrigt - Miljöinventering inför rivning. 2021-10-01 2021-1121
2021-3247 Remiss övrigt - Miljöinventering inför rivning. 2021-10-07 2021-1149

Samrådsärende - Inbjudan till samråd för detaljplan för 
2020-3251 Trandared, Svärdsfästet 4 - Guldbrandsgatan 1. 2021-10-11 2021-1162

Samrådsärende - Inbjudan till samråd för Erikslundskolan, del av 
2021-3244 Lundby 1:1, Borås stad.. 2021-10-22

 
2021-2293 Sanktionsavgift livsmedel 2021-10-04 2021-1122
2021-2533  Sanktionsavgift livsmedel 2021-10-04 2021-1123
2021-2534  Sanktionsavgift livsmedel 2021-10-05 2021-1133
2021-3039  Sanktionsavgift livsmedel 2021-10-07 2021-1147
2021-3074  Sanktionsavgift livsmedel 2021-10-11 2021-1160
2021-3069  Sanktionsavgift livsmedel 2021-10-13 2021-1167

 Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - Föreläggande om 
2021-3488 skyddsåtgärder 2021-10-26 2021-1206

Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - Föreläggande om 
2021-3109 skyddsåtgärder 2021-10-25 2021-1202



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2021-10-05 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 06-2021-00203
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2021-10-05 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2021-00251
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2021-10-08 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 06-2021-00237
Avskrivning 2021-10-15 Stadigvarande tillstånd allmänheten 01-2021-00161
Godkännande av lokal för catering 2021-10-19 Anmälan catering - e-tjänst 55-2021-00234
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2021-10-19 Tillsyn 36-2020-00426
Godkännande av lokal för catering 2021-10-20 Anmälan catering - e-tjänst 55-2021-00271
Godkännande av lokal för catering 2021-10-20 Anmälan catering - e-tjänst 55-2021-00242
Godkännande av lokal för catering 2021-10-20 Anmälan catering - e-tjänst 55-2021-00243
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2021-10-26 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 06-2021-00272



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Återkallelse 7 kap. 10 § p.1 2021-10-14  32-2021-00116 Anmälan om upphörd försäljning 



Från: Emma Lingefelt
Till: Christian Fast; Åsa Skytt Jansson; Ing-Marie Samuelsson; Hayne Hedin; Anna Stensson; Håkan Johansson;

Maria Zetterström Tuvegran; Lena Zetterberg; Niclas Björkström; Josefine Nyman; Carina Andersson;
Annica Sommar; Henrik Yrlid; Emina Slatina; Maria Rangefil; Johan Norbelie; Margareta Udén Hoff; Jacob
Ingvarsson; Ida Westin; Emil Persson Torgerson; Eva Lindström; Ellen Marinder; Linnea Dahlin; Malin
Grahmstad; Anette Bergqvist; Julia Goffe; Ingeborg Moss; David Englund; Malin Länsberg

Ärende: Påminnelse rättighetsanalys
Datum: den 10 november 2021 08:00:14
Bilagor: Sammanställning rättighetsmånad.pdf

Hej,
 
Här kommer en påminnelse om utbildning i den framtagna rättighetsanalys som
kommer att finnas som mall i ciceron för att ge handläggare stöd att tydligare
rättighetssäkra sina beslut. Det finns också en utbildning för politiker. Analysen är ny i
ciceron är framtagen av Borås Stads MR-nätverk. Mallen har samma uppbyggnad som
barnkonsekvensanalysen och ger handläggare möjlighet att tydliggöra hur
beslutsförslaget står sig i relation till de mänskliga rättigheterna. Att använda mallen är
frivilligt men uppmuntras att användas när det är beslut som berör boråsarna. Anmälan
stänger den 12 november och än finns några platser kvar så först till kvarn.
 
Länk till anmälan för handläggare:
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1ac0b6cb7825
 
Länk till anmälan för politiker:
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ede07c457be1
 
Bifogar också den sammanställning med kompetensutvecklingsinsatser inom området
under Din rätt att.. som riktar sig till anställda i Borås Stad. Där finns också program och
anmälan till den avslutande rättighetskonferensen som kommer gå fån nationellt till
lokalt perspektiv och lyfta goda exempel ifrån Borås. Vissa av förvaltningarna har någon
eller några som kommer att delta medan vissa inte har någon, det hade varit kul om
samtliga förvaltningar fanns med bland de som lyssnar så att alla förvaltningar får ta del
av det som sker inom området.
 
 
Vänliga hälsningar
 
Emma Lingefelt
Mänskliga rättighetsstrateg
---------------------------------
0734 - 32 88 03
Borås Stad – Stadskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 55, Borås
Postadress: Borås Stad, 501 80 Borås
www.boras.se
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
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Under månaden ”Din rätt att…” synliggör Borås Stad tillsammans med näringsliv, 
myndigheter och civilsamhälle de mänskliga rättigheterna i Borås. Månaden varvas 
med olika event som antingen riktar sig till invånaren, medarbetaren eller båda. 


Här har vi samlat de föreläsningar och seminarier  som riktar sig specifikt till dig 
som anställd i Borås Stad. Detta erbjuds som kompetenshöjande insatser som syftar 
till att synliggöra mänskliga rättigheter på olika sätt och hur vi kan bli bättre på att 
arbeta utifrån dem i våra verksamheter. 


För att få en överblick av allt som görs kan ni titta på


Kalendern för Din rätt att ...


INVIGNING AV DIN RÄTT ATT…
Den 10 november invigs Din rätt att… Invigningen kommer att sändas från Stadshuset och med
verkande är kommunfullmäktiges andre vice ordförande AnneMarie Ekström (L), Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) samt Dorsa Rahimi, 12årig författare från Norrby. Dorsa har släppt boken 
”Livet är inte alltid lätt”, en bok om egna erfarenheter av mobbning. Dorsa kommer prata om sin syn 
på mänskliga rättigheter och hur hon agerat för alla människors lika värde.  


TID: 2021-11-10 KL. 17.30


DIGTALT:  Länk till invigningen


LANSERING AV PERSPEKTIVBOK
Borås Stads mänskliga rättighetsnätverk lanserar en perspektivbok för att göra det enklare för anställda 
att förstå samt reda mellan olika rättighetsperspektiv. Perspektivboken tar också upp relationen mellan 
Agenda 2030 och Mänskliga rättigheter. 


Länk till perspektivboken


UTBILDNING I RÄTTIGHETSANALYS
För att säkerställa att beslut som tas inte kränker de mänskliga rättigheterna har Borås Stad tagit fram 
en rättighetsanalys vid ärendehantering. Vid nämnda datum erbjuds anställda i Borås Stad att delta i 
workshops för att lära sig kunna använda rättighetsanalysen så bra som möjligt. Sista anmälningsdag är 
12 november.


Anmälan till utbildning


Din rätt att ... 
att få kompetensutveckling



https://www.boras.se/kampanjerochannat/dinrattatt/kalenderfordinrattatt.4.617c7c3178c7faaf311e60a.html?sv.url=12.617c7c3178c7faaf311e60f&sv.state=normal&sv.mode=view

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkxZTIyYTYtNzRhMi00YjhmLTgxYjQtMjNiNmMyZmQ5Zjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9e43dc6-eebf-49f6-a400-282099c33f87%22%2c%22Oid%22%3a%22f40a22fd-3317-4705-9906-b18f73c76076%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

https://indd.adobe.com/view/c78be8be-3de5-46e6-b776-9fb09ac276c6

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1ac0b6cb7825





FÖRELÄSNING MED HELENA ANDERSTRÖM  
FRÅN JÖNKÖPING UNIVERSITET.
Barnkonventionen ur ett etiskt perspektiv. Arbetet med barnkonventionen kan beskrivas och proble
matiseras ur både etiska och juridiska perspektiv. Ur ett etiskt perspektiv så handlar det om hur 
barnkonventionen realiseras i praktisk handling i möten med barnen. Att efterleva barnkonventionens 
principer i den dagliga verksamheten är dock inte ett enkelt arbete. Denna föreläsning har som syfte att 
både diskutera varför detta arbete är komplicerat och fyllt av utmaningar men också ge redskap att ta 
sig an detta arbete och hantera utmaningar i den dagliga verksamheten. Föreläsning spelas in och finns 
att ta del av hela veckan


TID: 2021-11-15 KL. 9.00–10.30


DIGITALT:  Länk till föreläsningen


LUNCHSEMINARIUM MED RFSL OCH BORÅS STAD
Ett samtal om normmedvetenhet, mikroaggressioner och minoritetsstress. Vad betyder begreppen  
och hur kan Borås Stad arbeta för att stärka HBTQIperspektivet både externt och internt. 
Representanter från Borås Stad tillsammans med representanter från RFSL pratar vikten av  
kunskap och om utmaningar och förutsättningar för att inkludera alla. 


TID: 2021-11-22 KL. 12.30- 13.30


DIGITALT:  Anmälan 


LUNCHSEMINARIUM MED TOBIAS HÜBINETTE
Kan rädslan för att diskriminera leda till diskriminering? Ett samtal om jämlikhetsdata. Jämlikhetsdata 
är en metod som används för att samla större kunskap om sammansättningen av en grupp med syfte att 
så effektivt som möjligt kunna motverka diskriminering och skapa förutsättningar för mer jämlikhet 
och inkludering.


TID: 2021–12–02 KL. 12.00–13.00 


DIITALT: Länk till mötet


WORKSHOP: TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE PDF:ER
Idag på internationella dagen för personer med funktionsnedsättning erbjuder Borås Stad en workshop 
i tillgänglighetsanpassade PDF:er för stadens anställda. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service är en lag som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med 
funktionsnedsättning. Det innebär att pdf:er måste vara tillgänglighetsanpassade redan från start.


TID: 2021-12-03 KL. 09.30


PLATS: DIGITALT


ANMÄLAN: funktionshinderkonsulent@boras.se 


OBS! Du måste ha tillgång till Adobe Acrobat PRO för att delta.



https://ju-se.zoom.us/j/67371141025?pwd=YjVqU25WT1hvdk0wSTBDaFBjNmZYUT09#success

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=5b5aa0b699bc

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0NjQ5Y2UtMWNkOS00MmMxLWJlMzktNjgxNWE2MWNiNjA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9e43dc6-eebf-49f6-a400-282099c33f87%22%2c%22Oid%22%3a%22a674b5c0-df9e-4986-b3a0-1e3e48cef8ab%22%7d

mailto:funktionshinderkonsulent%40boras.se%20?subject=





GRUNDUTBILDNING I VÅLDSPREVENTION
I utbildningen blandas föreläsningsinslag med övningar och samtal i smågrupper. Genom utbildningen 
får du tillgång till materialen ”En kortlek fri från våld” och ”Tre Steget”. Utbildningen bygger på 
erfarenheterna från det femåriga sociala investeringsprojektet En kommun fri från våld Borås.  
boras.se/ekffv


TID: 2021-12-08 KL. 12.30


DIGITAL UTBILDNING PÅ DISTANS VIA TEAMS


Under utbildningen får du


• kunskap om de tre förändringsprinciperna i arbetet mot våld


• våldspreventiva övningar att ta med till din verksamhet


• testa på En kortlek fri från våld.


Kostnad: 500 kronor.


Anmälan


Arrangör: Fritids och folkhälsoförvaltningen


UTBILDNING I RÄTTIGHETSANALYS FÖR POLITIKER
Under eftermiddagen har politiker i Borås Stad möjlighet att delta i en workshop om den framtagna 
rättighetsanalysen. 


TID: 2021-12-08 KL. 13.00


LÄNK TILL anmälan 


SLUTKONFERENS FÖR DIN RÄTT ATT..
På den internationella mänskliga rättighetsdagen anordnar Borås Stad en avslutningskonferens för Din 
rätt att… Konferensen kommer att gå från nationellt till lokalt fokus och ta upp flera goda exempel. 
Konferensen avslutas med att Borås första rättighetspris delas ut. Anmälan och program kommer upp 
inom kort.


TID: 2021-12-10 KL. 09.00


DIGITALT 


Anmälan till konferensen 



https://www.boras.se/ekffv

https://www.boras.se/upplevaochgora/kvalitetresultatochjamforelse/utvecklingsarbetenochprojekt/borasfrittfranvald/utbildningivaldsprevention.4.7e0c3b5716ad2f445c7c845b.html

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ede07c457be1

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d508e8ec19cb









Under månaden ”Din rätt att…” synliggör Borås Stad tillsammans med näringsliv, 
myndigheter och civilsamhälle de mänskliga rättigheterna i Borås. Månaden varvas 
med olika event som antingen riktar sig till invånaren, medarbetaren eller båda. 

Här har vi samlat de föreläsningar och seminarier  som riktar sig specifikt till dig 
som anställd i Borås Stad. Detta erbjuds som kompetenshöjande insatser som syftar 
till att synliggöra mänskliga rättigheter på olika sätt och hur vi kan bli bättre på att 
arbeta utifrån dem i våra verksamheter. 

För att få en överblick av allt som görs kan ni titta på

Kalendern för Din rätt att ...

INVIGNING AV DIN RÄTT ATT…
Den 10 november invigs Din rätt att… Invigningen kommer att sändas från Stadshuset och med
verkande är kommunfullmäktiges andre vice ordförande AnneMarie Ekström (L), Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) samt Dorsa Rahimi, 12årig författare från Norrby. Dorsa har släppt boken 
”Livet är inte alltid lätt”, en bok om egna erfarenheter av mobbning. Dorsa kommer prata om sin syn 
på mänskliga rättigheter och hur hon agerat för alla människors lika värde.  

TID: 2021-11-10 KL. 17.30

DIGTALT:  Länk till invigningen

LANSERING AV PERSPEKTIVBOK
Borås Stads mänskliga rättighetsnätverk lanserar en perspektivbok för att göra det enklare för anställda 
att förstå samt reda mellan olika rättighetsperspektiv. Perspektivboken tar också upp relationen mellan 
Agenda 2030 och Mänskliga rättigheter. 

Länk till perspektivboken

UTBILDNING I RÄTTIGHETSANALYS
För att säkerställa att beslut som tas inte kränker de mänskliga rättigheterna har Borås Stad tagit fram 
en rättighetsanalys vid ärendehantering. Vid nämnda datum erbjuds anställda i Borås Stad att delta i 
workshops för att lära sig kunna använda rättighetsanalysen så bra som möjligt. Sista anmälningsdag är 
12 november.

Anmälan till utbildning

Din rätt att ... 
att få kompetensutveckling

https://www.boras.se/kampanjerochannat/dinrattatt/kalenderfordinrattatt.4.617c7c3178c7faaf311e60a.html?sv.url=12.617c7c3178c7faaf311e60f&sv.state=normal&sv.mode=view
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkxZTIyYTYtNzRhMi00YjhmLTgxYjQtMjNiNmMyZmQ5Zjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9e43dc6-eebf-49f6-a400-282099c33f87%22%2c%22Oid%22%3a%22f40a22fd-3317-4705-9906-b18f73c76076%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://indd.adobe.com/view/c78be8be-3de5-46e6-b776-9fb09ac276c6
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1ac0b6cb7825


FÖRELÄSNING MED HELENA ANDERSTRÖM  
FRÅN JÖNKÖPING UNIVERSITET.
Barnkonventionen ur ett etiskt perspektiv. Arbetet med barnkonventionen kan beskrivas och proble
matiseras ur både etiska och juridiska perspektiv. Ur ett etiskt perspektiv så handlar det om hur 
barnkonventionen realiseras i praktisk handling i möten med barnen. Att efterleva barnkonventionens 
principer i den dagliga verksamheten är dock inte ett enkelt arbete. Denna föreläsning har som syfte att 
både diskutera varför detta arbete är komplicerat och fyllt av utmaningar men också ge redskap att ta 
sig an detta arbete och hantera utmaningar i den dagliga verksamheten. Föreläsning spelas in och finns 
att ta del av hela veckan

TID: 2021-11-15 KL. 9.00–10.30

DIGITALT:  Länk till föreläsningen

LUNCHSEMINARIUM MED RFSL OCH BORÅS STAD
Ett samtal om normmedvetenhet, mikroaggressioner och minoritetsstress. Vad betyder begreppen  
och hur kan Borås Stad arbeta för att stärka HBTQIperspektivet både externt och internt. 
Representanter från Borås Stad tillsammans med representanter från RFSL pratar vikten av  
kunskap och om utmaningar och förutsättningar för att inkludera alla. 

TID: 2021-11-22 KL. 12.30- 13.30

DIGITALT:  Anmälan 

LUNCHSEMINARIUM MED TOBIAS HÜBINETTE
Kan rädslan för att diskriminera leda till diskriminering? Ett samtal om jämlikhetsdata. Jämlikhetsdata 
är en metod som används för att samla större kunskap om sammansättningen av en grupp med syfte att 
så effektivt som möjligt kunna motverka diskriminering och skapa förutsättningar för mer jämlikhet 
och inkludering.

TID: 2021–12–02 KL. 12.00–13.00 

DIITALT: Länk till mötet

WORKSHOP: TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE PDF:ER
Idag på internationella dagen för personer med funktionsnedsättning erbjuder Borås Stad en workshop 
i tillgänglighetsanpassade PDF:er för stadens anställda. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service är en lag som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med 
funktionsnedsättning. Det innebär att pdf:er måste vara tillgänglighetsanpassade redan från start.

TID: 2021-12-03 KL. 09.30

PLATS: DIGITALT

ANMÄLAN: funktionshinderkonsulent@boras.se 

OBS! Du måste ha tillgång till Adobe Acrobat PRO för att delta.

https://ju-se.zoom.us/j/67371141025?pwd=YjVqU25WT1hvdk0wSTBDaFBjNmZYUT09#success
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=5b5aa0b699bc
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0NjQ5Y2UtMWNkOS00MmMxLWJlMzktNjgxNWE2MWNiNjA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9e43dc6-eebf-49f6-a400-282099c33f87%22%2c%22Oid%22%3a%22a674b5c0-df9e-4986-b3a0-1e3e48cef8ab%22%7d
mailto:funktionshinderkonsulent%40boras.se%20?subject=


GRUNDUTBILDNING I VÅLDSPREVENTION
I utbildningen blandas föreläsningsinslag med övningar och samtal i smågrupper. Genom utbildningen 
får du tillgång till materialen ”En kortlek fri från våld” och ”Tre Steget”. Utbildningen bygger på 
erfarenheterna från det femåriga sociala investeringsprojektet En kommun fri från våld Borås.  
boras.se/ekffv

TID: 2021-12-08 KL. 12.30

DIGITAL UTBILDNING PÅ DISTANS VIA TEAMS

Under utbildningen får du

• kunskap om de tre förändringsprinciperna i arbetet mot våld

• våldspreventiva övningar att ta med till din verksamhet

• testa på En kortlek fri från våld.

Kostnad: 500 kronor.

Anmälan

Arrangör: Fritids och folkhälsoförvaltningen

UTBILDNING I RÄTTIGHETSANALYS FÖR POLITIKER
Under eftermiddagen har politiker i Borås Stad möjlighet att delta i en workshop om den framtagna 
rättighetsanalysen. 

TID: 2021-12-08 KL. 13.00

LÄNK TILL anmälan 

SLUTKONFERENS FÖR DIN RÄTT ATT..
På den internationella mänskliga rättighetsdagen anordnar Borås Stad en avslutningskonferens för Din 
rätt att… Konferensen kommer att gå från nationellt till lokalt fokus och ta upp flera goda exempel. 
Konferensen avslutas med att Borås första rättighetspris delas ut. Anmälan och program kommer upp 
inom kort.

TID: 2021-12-10 KL. 09.00

DIGITALT 

Anmälan till konferensen 

https://www.boras.se/ekffv
https://www.boras.se/upplevaochgora/kvalitetresultatochjamforelse/utvecklingsarbetenochprojekt/borasfrittfranvald/utbildningivaldsprevention.4.7e0c3b5716ad2f445c7c845b.html
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ede07c457be1
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d508e8ec19cb
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