Resultat och utvärdering
Tematillsyn 2017

En sammanställning från Miljöförvaltningen av 2017 års tematillsyn av verksamheter med årlig
tillsynsavgift. Dokumentet omfattar både hälsoskyddstillsyn av förskolor och bassänger och
miljöskyddstillsyn av miljöfarliga verksamheter.

Sammanfattning
Verksamheter med årlig tillsynsavgift

Miljöförvaltningen har tillsyn över totalt 338 stycken verksamheter som betalar en årlig
tillsynsavgift. Genom att besöka verksamheterna som betalar årlig avgift fokuserar vi på de med
störst miljörisk och får större miljönytta per nedlagd tid. Vi satte som gemensamt mål på
avdelningen att vi ska synas mer ute på verksamheterna med fokus på de som betalar årlig avgift.
Under år 2017 genomfördes temainspektioner på en stor andel av dessa enligt nedan:
•
•
•

75 stycken miljöfarliga verksamheter inom ramen för temat utsläpp till spillvatten
96 stycken förskolor inom ramen för temat städning
13 stycken bassängbad inom ramen för temat hygien och städning

Erfarenheter från det första året

Miljöbalken är en ramlag med komplext och omfattande regelverk att ha tillsyn över, jämfört med
andra tillsynsområden. Reglerna ställer inte precisa krav på vad som ska göras utan tar sikte på
funktion eller vilken effekt som ska åstadkommas, vilket innebär att såväl tillsynsmyndigheten
som verksamhetsutövarna har att tolka reglernas innebörd. Detta ställer höga krav på
välgrundade argument vid tolkning av regelverk och bedömning av miljörisker.
Vi tog oss an tillsynsåret 2017 med ett agilt angreppssätt där en projektgrupp tog fram ett
koncept med tematillsyn som utvärderats löpande under året som gått. Vid 2017 års slut kan vi
konstatera att tematillsynen bidrar till mer jämlik tillsyn, effektiviserar inspektörernas bedömning
av miljörisker och att teamarbetet utgör en viktig aspekt för att känna sig trygg i sin roll som
miljöinspektör.

Borås stads vision 2025

Tematillsynen som avdelningen Miljötillsyn genomfört under 2017 bidrar främst till strategi två,
tre och sju av de totalt sju strategiska målområdena i Borås vision 2025. Läs mer i avsnitt 1.3.

Förskolenämnden föreläggs åtgärda brister

Miljötillsyn har sett att lokalvårdsavtalet avviker från Folkhälsomyndighetens allmänna råd
(FoHMFS 2014:19) på en rad olika punkter. Det är viktigt att det finns tillräckligt med resurser
och skriftliga rutiner på förskolorna om pedagogerna ska ansvara för en del av städningen. Miljöoch konsumentnämnden kommer att förelägga Förskolenämnden att åtgärda brister som
Miljötillsyn har identifierat på många förskolor och där förskolorna själva har små möjligheter att
påverka bristerna. Läs mer i avsnitt 2.

Hygien på bassängbad i Borås

Av de tretton inspektionerna som genomfördes fick ingen verksamhet allvarlig risk. Nio
verksamheter hade mindre risk och fyra blev godkända utan anmärkning. Läs mer i avsnitt 3.

Fler än var fjärde miljöfarlig verksamhet godkänd utan anmärkning

Utifrån 2017 års tillsyn kan vi konstatera att det är få verksamheter som utgör allvarliga risker för
miljön kopplat till utsläpp till spillvatten. Totalt 21 verksamheter (28 %) fick godkänt utan
anmärkning utifrån inspektionens tema, 53 verksamheter (71 %) har fått mindre risker att åtgärda
till nästa tillsynsbesök. Endast en verksamhet utgör allvarlig risk som har blivit förelagd att
åtgärda riskerna snarast. Läs mer i avsnitt 4.
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1. Inledning
1.1

Hur vi tillsynar årsbetalande verksamheter

1.2

Miljöbalken och ansvar

1.3

Borås stads vision 2025

Syftet med vår tematillsyn är att få bättre kontroll på våra verksamheter med årlig tillsynsavgift,
vad de gör och deras påverkan på människor och miljö samt höja deras egen medvetenhet om sin
påverkan på människor och miljö. Syftet är också att bredda avdelningens kompetens för att
minska sårbarheten framöver, samt skapa samsyn och effektivisera vår tillsyn. Genom att besöka
verksamheterna som betalar årlig avgift fokuserar vi på de med störst miljörisk och får större
miljönytta per nedlagd tid. Vi satte som gemensamt mål på avdelningen att vi ska synas mer ute
på verksamheterna med fokus på de som betalar årlig avgift. Målet är att vi ska besöka samtliga
verksamheter med årlig avgift.

De centrala myndigheter som ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken har enats om några
grundprinciper som ska användas för att strukturera arbetet med operativ tillsyn och prioritera
det som är viktigast. En av dessa grundprinciper är att tillsynen ska stödja verksamhetsutövarens
egenkontroll. Verksamhetsutövaren har eget ansvar för att följa lagar och regler. En väl utvecklad
egenkontroll är ett effektivt sätt att säkerställa lagar och minimera den negativa påverkan på
miljön. Utgångspunkten är att verksamhetsutövaren är den som bäst känner till verksamheten
och dess påverkan på miljön. Tillsynsmyndigheten ska därför bedriva tillsynen så att denna
stödjer egenkontrollen.

Miljöförvaltningens tematillsyn under 2017 inom både hälso- och miljöskydd bidrar till främst tre
av de sju strategiska målområdena i Borås stads vision 2025.
• Genom vår tillsyn över förskolor med städning som tema bidrar vi till att ta ett
gemensamt ansvar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor (Strategi 2).
•

Genom vår tillsyn över miljöfarliga verksamheter med tema utsläpp till spillvatten bidrar
vi till att mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning tryggas
utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension (Strategi 7).

•

Tematillsynen har möjliggjort för Miljöförvaltningen att synas mer ute på plats hos Borås
stads verksamhetsutövare. Utifrån den positiva återkoppling vi fått från
verksamhetsutövarna själva ser vi att tematillsynen bidrar till att företagandet växer
genom samverkan och upplevelsen av att det är lätt att etablera verksamhet i Borås
(Strategi 3).

1.4

Beskrivning av tematillsyn som tillsynsmetod

Miljöförvaltningen har tillsyn över totalt 338 stycken verksamheter som betalar en årlig
tillsynsavgift. Under år 2017 genomfördes temainspektioner på en stor andel av dessa. Dessa
verksamheter listas nedan:
• 75 stycken miljöfarliga verksamheter inom ramen för temat utsläpp till spillvatten
• 96 stycken förskolor inom ramen för temat städning
• 13 stycken bassängbad inom ramen för temat hygien och städning
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Verksamheter med årlig tillsynsavgift men som av olika anledningar bedömts falla utanför
tematillsynen har fått tillsyn ändå, fast på andra sätt. Det handlar om miljöfarliga verksamheter
som inte har utsläpp till spillvatten eller där redan pågående ärenden tar så mycket tillsynstid i
anspråk att de inte ryms inom tematillsynen. Detta gäller 91 stycken miljöfarliga verksamheter.
Till sist finns det verksamheter med årlig tillsynsavgift som bedömts inte få tillsynsinsatser under
2017, men som kommer att besökas under 2018. Detta gäller 54 stycken grundskolor och
gymnasier som kommer att få tillsyn 2018 med tema städning.

Planeringsgruppen och tematillsynskonceptet

En planeringsgrupp inrättades hösten 2016 i samband med verksamhetsplaneringsdagar.
Gruppen fick i uppdrag att bereda infrastrukturen för 2017 års tematillsyn i form av checklistor,
inspektionskort, mailmallar, uppföljningsdokument, teamfördelning och liknande. Vi tog oss an
tillsynsåret 2017 med ett agilt angreppssätt där projektgruppen hade tagit fram ett koncept som
under en tvåmånadersperiod utvärderades i fält av alla miljöinspektörer på avdelningen. Med
regelbundna avstämningsmöten har vi haft bra förutsättningar för god kommunikation och
erfarenhetsöverföring.
Efter den första perioden gjordes några ändringar i det framtagna materialet och perioden
utvärderades. Kärnan i tematillsynskonceptet har varit att vi måste kommunicera erfarenheter för
att kunna göra förändringar under hela tillsynsåret. En viktig aspekt i detta har varit
arbetsbelastningen, som har varierat över året beroende på vilka olika ansvarsområden varje
miljöinspektör har. Man kan sammanfatta arbetsfördelningen med att inspektörerna har arbetat i
team, två och två. Planeringsgruppen har sedan fördelat ut cirka 10 stycken miljö- och
hälsoskyddsobjekt för varje tvåmånadersperiod som varje team fått i ansvar att inspektera och
bedöma och sköta administrativt.

Inspektioner på olika verksamheter

Miljöförvaltningen har bokat inspektion med ansvarig för verksamheten. Inspektionerna har
börjat med en sittning med frågor om egenkontroll kopplat till temat. Sittningen har följts av en
inspektion av olika utrymmen på verksamheten. Vid större verksamheter sker inspektionen
stickprovsvis och i synnerhet de utrymmen som utifrån sittningen identifierats utgör en risk för
hälsa eller miljö.

Inspektionschecklista

Miljöförvaltningen har utformat en checklista som har varit anpassad för att kunna ställa öppna
frågor och i ett fåtal fall även direkta ja/nej frågor. Syftet med checklistan har varit att få en
helhetsbild av verksamheten och den egenkontroll som bedrivs på verksamheten med avseende
på det specifika temat. Checklistan har varit ett viktigt verktyg för att kunna göra en bedömning
om verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken, Folkhälsomyndigheten och
annat relevant regelverk. Syftet med checklistan är även till för att Miljöförvaltningen ska kunna
göra så likvärdiga bedömningar oavsett vilken inspektör som utför inspektionen.

Inspektionskort

Efter genomfört tillsynsbesök har miljöinspektören samlat resultatet i ett dokument som kallas
för inspektionskort. Vi försöker ständigt förbättra och effektivisera tillsynen och ett led i det är
att avstå från att skriva långa inspektionsrapporter. Det viktiga är att verksamheten får reda på
vad resultatet blev, vad verksamheten måste åtgärda och när ska åtgärderna vara utförda.
Verktyget inspektionskort är fortfarande nytt och utvärderas kontinuerligt på avdelningen.
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Bedömning av risker

Vid bedömningen av risker för hälsa och miljö har vi utgått ifrån om det finns tydliga brister i
egenkontrollen eller om inspektören vid rundvandringen kunnat identifiera uppenbara risker. Vi
har i vår bedömning graderat riskerna i tre steg. En verksamhet kan enligt bedömningsgrunderna
bli godkänd, anses utgöra en mindre risk eller en allvarlig risk för hälsa och miljö. Vi har använt
oss av arbetsmetoden kritiska kontrollpunkter (Critical Control Points, CCP). För att få godkänt
ska alla kritiska kontrollpunkter uppfyllas av verksamheten.
Godkändkravet är en lägsta nivå som Miljöförvaltningen ställer på en verksamhetsutövare, nivån
baseras utifrån miljöbalkens krav som ställs på en verksamhetsutövare, Folkhälsomyndighetens
allmänna råd och annat regelverk inom det specifika temat. En verksamhet ska alltid vidta
åtgärder för att nå en godkänd nivå. De olika risknivåerna beskrivs närmare i respektive avsnitt
för städning i förskolor, bassängbad och utsläpp till spillvatten från miljöfarliga verksamheter.
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2. Städning i förskolor
2.1

Bakgrund – Varför städning som tema?

Barn och unga är en känslig grupp och tillbringar mycket tid i förskolan. Många barn vistas
samtidigt på en relativt liten yta och nära golvet vilket ställer höga krav på städning. Förskolan är
till för alla och det är därför viktigt att alla barn kan vistas i förskolan.
Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen och därför är inomhusmiljön viktig. Enligt
Folkhälsomyndigheten är städning i förskolan viktig för att upprätthålla en god inomhusmiljö, en
god hygien och undvika smittspridning. Bra städning är en förutsättning för att förskolan ska
kunna vara till för alla barn och för få ha fortsatt god hälsa längre fram i livet.
Det finns forskning som visar på att det finns ett samband mellan dammfria miljöer och
hälsobesvär i form av astma, rinit (allergisnuva) och allergier i vuxen ålder. Personer som redan
har astma, allergi och annan överkänslighet kan få förvärrade besvär i lokaler med dålig städning.
Damm inomhus kan innehålla en mängd olika ämnen, till exempel bakterier, virus, pollen,
mögelsporer, pälsdjursallergen, födoämnesrester samt textil och mineralullsfibrer. Kemiska
ämnen kan också finnas bundna på partiklar. Städningen bidrar till att olika föroreningar som kan
påverka luftkvaliteten förs bort eller minskas. Dessutom påverkas risken för alla att drabbas av
infektioner av faktorer som damm och dålig luftkvalitet.
Med detta som bakgrund har Miljöförvaltningen sett det som prioriterat att titta på städning i
samtliga utbildningslokaler i Borås. Förskolor prioriteras först eftersom de har en extra känslig
målgrupp. 2017 års tillsyn av förskolor med tema städning ligger i linje med Borås vision 2025 där
vi tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor.

Regelverk kopplat till städning

Folkhälsomyndigheten
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor, förskolor,
fritidshem och öppen fritidsverksamhet anges det hur städningen ska utformas. De allmänna
råden innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller ska tillämpas och utesluter
inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Enligt praxis är de allmänna råden ett
minimikrav på vad en verksamhetsutövare ska tillämpa för att uppnå syftet.
Anmälningsplikt och Egenkontroll
Förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och omfattas därmed av kraven i
egenkontrollförordningen. För de verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt
miljöbalkens regler gäller förutom ett generellt krav om egenkontroll i miljöbalken även
preciserade regler kring egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll, den så kallade egenkontrollförordningen.
Ansvariga för städningen i förskolorna i Borås Stad är främst Förskolenämnden och respektive
förskolechefens ansvar. Miljöförvaltningen anser att dessa parter är enligt miljöbalken
verksamhetsutövare.
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
Miljöbalken kräver att verksamhetsutövaren ska ha god kontroll och kunskap gällande sin
verksamhet, det innebär att varje förskola ska ha en egenkontroll gällande inomhusmiljön och
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andra delar som berör miljöbalken. I egenkontrollen gällande städning ska det därför finnas en
tydlig beskrivning av de städmoment som utförs på förskolan, som innefattar både lokalvården
och pedagogerna. Syftet med en egenkontroll är att kunna upptäcka och förebygga brister i god
tid samt även för att bedriva verksamheten enligt gällande lagkrav.

2.2

Beskrivning av tema städning

Vid planering av tillsyn av förskolor har Miljöförvaltningen utgått från Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet, där det anges det hur städningen ska utformas.

Städfrekvens (hur ofta ska man städa)

Enligt de allmänna råden ska städning av klassrum och övriga lokaler i skolan ske dagligen.
Forskning har visat att frekvensen av städning är av större vikt än hur noggrant städningen utförs.
Naturligtvis uppnås bäst städeffekt om frekvens och noggrannhet är hög. Vid tillsynsbesöken har
Miljöförvaltningen tittat på om förskolorna följer de allmänna råden gällande daglig städning,
återkommande städning, städmetoder och underhållet av lokalerna.
Daglig städning
I den dagliga städningen ingår rengöring av lättåtkomliga ytor i klassrum, lekrum och andra ofta
använda rum. Det som ska städas dagligen är golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler, textila
mattor och golv, handtag, lysknappar, toaletter och skötrum.
Återkommande städning
Återkommande städning innebär veckovis, månadsvis eller i samband med storstädning.
Storstädning ska ske två gånger, gärna tre gånger per år enligt Folkhälsomyndigheten. I
storstädning ingår rengöring av inredning, väggar, golv och golvbrunnar, höghöjdsstädning av
ytor som armaturer/lampor, ventilationsdon, skåp och hyllor, byte eller tvätt av textilier såsom
gardiner samt djuprengöring av textila mattor. I den återkommande städningen ingår även tvätt
av sovmaterial (månadsvis) samt rengöring av leksaker.

Städmetod (hur ska man städa)

Städmetoderna ska vara effektiva när det gäller att minska förekomsten av damm,
mikroorganismer och andra föroreningar. Val av städmetod ska även anpassas till olika materials
och ytskikts egenskaper och tålighet. I skolans egenkontrollprogram och i städschemat ska det
framgå vilka rengöringsmedel som ska användas till vad. Det är även viktigt att de som utför
städningen har kunskap om städmetoder och vilka rengöringsmedel som ska användas var.
Torra städmetoder med mikrodukar eller med fuktiga dukar och moppar är att föredra då mindre
damm virvlas upp och färre kemiska produkter behöver användas. Våttorkning ska ske endast när
det är hårt smutsat, ofta räcker det med fläckborttagning. Dammsugare måste ha ett effektivt
filter för att hindra att partiklar tillförs lokalen med utblåsningsluften från dammsugaren.

Städrutiner

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet uppges det att det ska finnas skriftliga rutiner för:
• Städning av lokaler och inredning
• Rengöring av utrustning som används inom verksamheten såsom leksaker och
gymnastikredskap
• Rengöring av textilier som används i sovmiljöer såsom madrassöverdrag och örngott
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•
•
•

Uppföljning och kontroll av den utförda städningen
Rengöring av städmaterial
Plan för hur verksamhetsutövaren agerar vid misstanke om olägenhet för människors
hälsa.

Städrutinerna ska tala om vem som städar, var, hur och hur ofta. Det behövs rutiner för den
vardagliga städningen men också rutiner för sällanstädning och storstädning.
Syftet är att säkerhetsställa att städfrekvens och städmetod uppfyller de krav som finns i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det ska finnas samlade rutiner för den städning som ska
utföras på förskolan. I rutinerna ska det framgå hur rengöring ska ske, hur ofta den ska ske samt
dokumenteras när den är utförd.

Utformning av lokalerna

Städbarheten i lokalerna har betydelse för hur lätt det är att komma åt att städa i lokalerna. Vid
planeringen av en skolverksamhet behöver därför frågor som rör städning och hygien
i lokalerna beaktas. Om städbarheten är dålig finns en risk att städningen blir av sämre kvalitet
och att damm och smuts ansamlas. Städbarheten försämras med vissa typer av material, till
exempel väggar med grov struktur, utrymmen, placering av inredning och mängden föremål.
Exempel på när det är risk för dålig städbarhet är slitna material i äldre lokaler och då främst golv,
väggar och tak som har sprickor. Enligt Folkhälsomyndigheten kan vi som tillsynsmyndighet
ställa krav på att det ska finnas dörrmattor. Smuts ska hindras att komma in i byggnaden. Det är
därför viktigt att utforma entréer som stänger ute smutsen.

2.3

Bedömning av risker för hälsa

Vid bedömningen av om det föreligger risk för olägenhet för människors hälsa har
Miljöförvaltningen utgått ifrån om det finns tydliga brister i den utförda städningen, städrutinerna
eller städmetoderna. Miljöförvaltningen har i sin bedömning graderat risken för olägenhet i tre
steg. En verksamhet kan enligt bedömningsgrunderna bli godkänd, anses utgöra en mindre risk
eller en allvarlig risk. Miljöförvaltningen har använt sig av arbetsmetoden kritiska kontrollpunkter
(Critical Control Points, CCP), där varje kontrollpunkt är nödvändig att uppnå för att kunna
säkerhetsställa en god inomhusmiljö med avseende på städning. För att få godkänt ska alla
kritiska kontrollpunkter uppfyllas av verksamheten.
Godkändkravet är en lägsta nivå som Miljöförvaltningen ställer på en verksamhetsutövare utifrån
det avgränsade tillsynsområdet. Nivån baseras utifrån miljöbalkens krav som ställs på en
verksamhetsutövare och Folkhälsomyndighetens krav gällande städning. Eftersom vi avgränsat
tillsynen till ett tema innebär inte nivån godkänt att verksamheten i sin helhet är godkänd utifrån
miljöbalkens bestämmelser, utan endast med avseende på städning. En verksamhet ska alltid vidta
åtgärder för att nå en godkänd nivå.
•

Godkänd innebär att vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav inom de
områden Miljöförvaltningen inspekterade. Det innebär att verksamheten följer
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) vilket är att städning
är anpassad efter verksamhetens belastning och utformning, att de städmetoder som används
är effektiva för att minska förekomsten av damm, mikroorganismer och andra föroreningar
och att det finns skriftliga (dokumenterade) rutiner för hur och när städning ska utföras.
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•

Mindre risk innebär att man avviker från godkändbedömningen vid inspektionstillfället
genom att det fanns vissa brister som gjorde att verksamheten utgjorde en mindre risk för
hälsan. Exempelvis kan det saknas visa enstaka skriftliga rutiner eller att verksamheten vid
något städmoment inte följer städfrekvensen. Det innebär att Miljöförvaltningen uppmanar
verksamheten till ett frivilligt åtagande att vidta säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven till
fullo.

•

Allvarlig risk innebär att man vid inspektionstillfället avviker stort ifrån godkändbedömningen
och där flera av de kritiska kontrollpunkterna inte uppfylls. Verksamheten följer därmed inte
miljöbalkens och Folkhälsomyndighetens krav och utgör därmed en allvarlig risk för hälsan.
Miljöförvaltningen förelägger då verksamheten om att vidta åtgärder inom en begränsad tid,
uppfylls fortfarande inte kraven efter förelagd tid kan Miljöförvaltningen besluta om att
förena föreläggandet med vite.

Miljöförvaltningen är medveten om att förskolorna själva inte alltid har rådighet över att kunna
vidta de åtgärder som krävs för att komma till rätta med alla brister. Miljöförvaltningen kommer
därför att rikta krav både på själva förskolan samt till Förskolenämnden eftersom det
organisatoriska ansvaret är uppdelat när det gäller temaområdet städning. När det gäller privata
förskolor riktas krav direkt mot den som äger/driver förskolan.

2.4

Resultat från tillsynen

Under 2017 har totalt 96 stycken förskolor fått tillsynsbesök med tema städning. När
inspektionerna bokades efterfrågades förskolechef och ansvarig för städning. Deltagare under
tillsynsbesöket har varierat mellan olika förskolor. I vissa fall har förskolechefen inte deltagit utan
delegerat till pedagog och i andra fall har både förskolechef, lokalvårdare, lokalvårdssamordnare
och pedagoger deltagit.
Utifrån 2017 års tematillsyn kan Miljötillsyn konstatera att endast sex förskolor (6 %) får godkänt
utan anmärkning på städningen. Sjuttio förskolor (72 %) har olika typer av risker att åtgärda och
tjugo förskolor (21 %) har bedömts utgöra allvarlig risk för hälsan. På följande sidor redovisas
resultatet från tematillsynen på olika sätt i figur 1-3.

9

Städning i förskolor
- Övergripande resultat
Antal förskolor fördelat på resultat
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Figur 1. Övergripande resultat, antal förskolor fördelat på riskklassning.

Städning i förskolor
- Brister i egenkontroll och rutiner
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Figur 2. Resultat gällande egenkontroll och rutiner, antal förskolor där Miljötillsyn identifierat brister.
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Tabell 1. Beskrivning av risker kopplat till egenkontroll och rutiner (figur 2).

Åtgärdspunkt
Lokalvårdare
Pedagoger
Ansvarsfördelning
Smitta
Textilier
Höjder
Frekvens
damning
Tagytor
Skötbord
Rutin storstäd
Torra metoder

Skriftliga rutiner saknas för att:
Beskriva den städning som lokalvårdare utför.
Beskriva den städning som pedagoger utför.
Ansvarsfördelningen är tydlig för vilken städning som utförs av
lokalvårdare respektive pedagoger.
Städning anpassas och utförs på ett bra sätt vid utbrott av smitta.
Återkommande städning av textilier sker, till exempelvis gardiner,
stoppade möbler, golvmattor eller annan textil inredning.
Höga höjder och andra svåråtkomliga utrymmen städas där damm
ofta ansamlas.
Daglig damning och städning av olika ytor sker i förskolans olika
utrymmen där barn vistas.
Daglig städning av tagytor sker, som till exempel knappar och
handtag.
Städning av skötbord sker efter varje användningstillfälle.
Storstädning av lokalerna sker minst två gånger per år.
Att torra metoder används för att förebygga mögel- och
sporbildning.

Städning i förskolor
- Noterade brister vid rundvandring
Antal förskolor med specifik brist
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Figur 3. Resultat gällande rundvandring, antal förskolor där Miljötillsyn identifierat brister.
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Underhåll
lokaler

Tabell 2. Beskrivning av noterade brister vid rundvandring (figur 3).

Noterad brist
3-steg entré
Städning av mattor
Rengöring
ventilation
Förvaring som
försvårar städ
Förvaring toalett
Underhåll lokaler

Beskrivning av brist
Entrén är inte utformad på ett sätt som stänger ute smutsen.
Mattor i verksamheten är synligt smutsiga.
Ansamling av damm har noterats i ventilationsdon.
Förvaring i lekrum och andra utrymmen gör att daglig städning
försvåras.
Förvaring av städmaterial och annat material sker i
hygienutrymmen vilket försvårar städning och bör undvikas av
hygieniska skäl.
Lokalerna är slitna och i dåligt skick vilket bedöms försvåra
städningen.

De största bristerna som identifierats

Egenkontroll brister eller saknas
71 % av förskolorna har en bristfällig egenkontroll med avseende på städning. Det finns helt
enkelt inte tillräckligt med rutiner för städningen över lag. Inom ramen för bristen ingår att
rutiner saknas för lokalvårdare, pedagoger eller att ansvarsfördelningen inte är tydlig mellan vad
lokalvårdare gör och pedagoger gör. Uppföljning och kontroll av den utförda städningen är också
bristfällig.
Det ska finnas samlade rutiner för den städning som ska utföras på förskolan. I rutinerna ska det
framgå hur rengöring ska ske, hur ofta den ska ske samt dokumenteras när den är utförd.
Förskolan behöver komplettera de skriftliga rutiner som gäller städningen. Syftet är att
säkerhetsställa att städfrekvens och städmetod uppfyller de krav som finns i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19).
Textilier och höga höjder faller ofta mellan stolarna
Många förskolor har pedagogiska textila mattor, stoppade möbler, gardiner och annan inredning
som består av textilier. I begreppet textiler ingår även barnens sovmaterial. Rutiner för städning
och tvätt av textilier saknas på 59 % av förskolorna och utgör ett tydligt glapp mellan
lokalvårdsavtalet och pedagoger.
Precis som med textilierna saknas rutiner för städning av höga höjder och svåråtkomliga
utrymmen på 34 % av förskolorna. Höga höjder över 2,5 meter ingår inte i lokalvårdsavtalet men
städas i vissa fall ändå av lokalvårdare.
Den dagliga städningen, damning och tagytor
Damning av olika ytor och rengöring av tagytor (knappar, handtag mm) behöver ske dagligen för
att minimera damm och förebygga smittspridning. På 46 % av förskolorna saknas rutiner för
denna dagliga städning. Många lokalvårdare uttrycker att om de ska klara av att åtgärda bristen
behöver de mer resurser för lokalvården. Det som ska städas dagligen är lättåtkomliga ytor i
klassrum, lekrum och andra ofta använda rum. Det innebär rengöring av golv, bord, bänkar,
stolar, stoppade möbler, textila mattor och golv, handtag, lysknappar, toaletter och skötrum.
Forskning har visat att frekvensen av städning är av större vikt än hur noggrant städningen utförs.
Naturligtvis uppnås bäst städeffekt om frekvens och noggrannhet är hög.
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Storstädning minst två gånger per år
Många förskolor har återkommande storstädning men 67 % av förskolorna saknar
dokumenterade rutiner för detta vilket gör att städuppgifter som faller inom ramen för
storstädning riskerar att falla mellan stolarna. Storstädning ska ske återkommande, minst två, men
gärna tre gånger per år. Ytterst få förskolor journalför genomförd storstädning, vilket bör ske för
sällan återkommande städuppgifter. I journalföringen ska det framgå när och var storstädning
genomförts, vad som städats och vem som utfört städningen.
Entrén i 3-zoner
Smuts ska hindras att komma in i byggnaden. Därför är det viktigt att utforma entréer för att
stänga smutsen ute. På 31 % av förskolorna bedöms entrén vara bristfälligt utformad för att
kunna stänga ute smutsen. I de förskolor som har utformat entrén i tre zoner upplevdes entrén
mindre smutsig jämfört med de förskolor som inte utformat sin entré på det sättet. För att
förhindra att smuts följer med in i lokalerna är en bra utformning att dela in entrén i tre zoner: en
zon för avskrapning av smuts från skorna, en zon för avtorkning och en matta för uppsugning av
vatten. Det innebär att det ska finnas en grovavtorkningsyta utanför entrén i form av ett
grovgaller eller en skrapmatta. Innanför dörren ska det sedan finnas en borstmatta för
renborstning och slutligen en textilmatta som tar bort den sista fukten.
Underhåll och utformning av lokaler
Städbarheten i lokalerna har betydelse för hur lätt det är att komma åt att städa i lokalerna. Vid
planeringen av en förskolverksamhet behöver därför frågor som rör städning och hygien i
lokalerna beaktas. Om städbarheten är dålig finns en risk att städningen blir av sämre kvalitet och
att damm och smuts ansamlas. Städbarheten försämras med vissa typer av material, till exempel
väggar med grov struktur, utrymmen, placering av inredning och mängden föremål.
Det råder många gånger brist på plats för förvaring av olika saker vilket visar sig i att 17 % av
förskolorna har förvaring som bedöms försvåra städningen. Dessutom noterades att 7 % av
förskolorna använder hygienutrymmen för förvaring av olika saker. Underhållet av lokalerna
ingår i tillgänglighetsaspekten men var generellt sett inte ett vanligt problem. Cirka 11 % av
förskolorna bedömdes ha lokaler i så gammalt och dåligt skick att det försvårar städningen.

Slutsatser som dras av Miljöförvaltningen

På övergripande nivå har Miljöförvaltningen identifierat brister i lokalvårdsavtalet. Med detta
menar vi att avtalet inte följer alla delar i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS
2014:19). Det handlar både om städmetod och i städfrekvens. Det lokalvårdsavtal som tecknas
ska följa gällande lagstiftning. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med resurser och
skriftliga rutiner på förskolorna om pedagogerna ska ansvara för en del av städningen.
•

Eftersom lokalvårdsavtalet inte omfattar alla delar av städningen utifrån de allmänna
råden förväntas att pedagoger ska utföra delar av städningen. Pedagogerna hinner inte
alltid med den städning som de förväntas göra. Det varierar väldigt mycket mellan
förskolorna i hur mycket pedagogerna städar.

•

Tillräckliga rutiner och därtill dokumenterade rutiner saknas för många förskolor, vilket är
ett krav utifrån förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

•

Kunskapen hos städpersonal är på vissa förskolor bristfällig. Det gäller till exempel byte
av städmaterial och principen att städa från rent till smutsigt. Det är viktigt att de som
utför städningen har kunskap om städmetoder och vilka rengöringsmedel som ska
användas var.
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•

Ansvarsfördelningen mellan pedagoger och lokalvårdare är i de flesta fall otydlig och inte
dokumenterad. Även detta är ett krav utifrån förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll.

•

Kvaliteten på städningen varierar väldigt mycket mellan förskolorna.

•

Inspektörerna har upplevt att det har varit dammigt i väldigt många förskolor.

•

Många förskolor vill ha pedagogiska mattor men sköter inte städningen av dessa i
tillräckligt stor utsträckning.

•

Kombinerade tjänster (kök & städ) upplevs inte fungera lika tillfredsställande som när det
finns en heltid på städ. Städningen inte hinns med på samma sätt och lokalvårdare
prioriterar olika.

•

I flera förskolor har det upptäckts möbler, leksaksförvaring m.m. som är svårstädade och
svårtvättade. Det är viktigt vid inköp av material att tänka på städbarheten och hygien.

•

Myshörnor och pysselmaterial kan göra att det blir svårstädade utrymmen. Det är viktigt
att försöka hitta en balans mellan lättstädat och kreativitet och pedagogik.

•

Ett flertal förskolor har fått stadsbidrag. Vilket innebär fler barn på samma yta men ingen
utökad städning.

Eftersom förskolorna själva inte alltid har rådighet över att kunna vidta de åtgärder som krävs för
att komma till rätta med alla brister kommer Miljö- och konsumentnämnden därför att rikta krav
till Förskolenämnden. Miljö- och konsumentnämnden kommer att förelägga Förskolenämnden
att åtgärda brister som har identifierat på många förskolor och där förskolorna själva har små
möjligheter att påverka bristerna. När det gäller privata förskolor riktas krav direkt mot den som
äger/driver förskolan.
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3. Bassängbad
3.1

Bakgrund – Varför tillsyn av bassängbad?

Under det fjärde kvartalet har bassängbaden i kommunen inspekterats. Ett bassängbad kan vara
ett kommunalt badhus men även en badtunna, jacuzzi eller ett badkar som är tillgängliga för
allmänheten. Bassängbad är anmälningspliktiga och betalar årlig tillsynsavgift till
Miljöförvaltningen. Inom kommunen finns 17 bassängbad som är anmälningspliktiga och tretton
av dessa har fått tillsynsbesök under 2017. De fyra bassängbad som inte inspekterades var
antingen under renovering, stängt för säsongen, under avveckling eller upptäcktes som inte var
anmält till Miljöförvaltningen.
Det övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (prop. 2002/03:35). Ett av
de elva målområdena som beslutats av riksdagen (prop. 2002/03:35, prop. 2007/08:110) är
”skydd mot smittspridning”. En av de största riskerna med bad i en bassäng är just att man kan
utsättas för smitta.
Risken ökar eftersom man ofta är många människor på en liten yta, hudens förmåga att skydda
mot infektioner försämras i kontakt med vatten och badvattnet kan innehålla sjukdomsalstrande
organismer som kan sväljas, komma ner i lungorna via den fuktiga luften eller in i sår på huden,
in i ögon eller öron. För att minska risken för att besökare ska utsättas för smitta är det viktigt
med en återkommande tillsyn av bassängbaden.

3.2

Beskrivning av tema hygien och städning

Inspektionerna genomfördes med samma princip som tematillsyn över förskolor, det vill säga en
begränsad del av verksamheten tillsynades. Då de badande är den största källan till att
föroreningar och mikroorganismer hamnar i badvattnet beslutades att fokusområdet för 2017 var
hygien och städning. Lagstöd för inspektionerna var verksamhetsutövarens egenkontroll
(1998:901), med fokus på skriftliga rutiner, ansvarsfördelning och arbete på riskminimering.
I samband med inspektionerna har en genomgång i Ecos gjorts för att kontrollera att de
administrativa uppgifterna stämmer. Vid genomgången framkom det att vissa verksamheter
tidigare har fått reducerad avgift utan att beslut skrivits om detta samt att två verksamheter inte
alls har betalat årsavgift. Detta kan bero på att skriftliga rutiner har saknats om ärendegången när
ett nytt anmälningspliktigt ärende inkommer till Miljöförvaltningen. Arbete med att upprätta
skriftliga rutiner för detta har påbörjats.

3.3

Bedömning av risker för hälsa

Bedömningen av inspektionen görs utifrån tre risknivåer; godkänd, mindre risk samt allvarlig risk.
För att få godkänt så krävs att verksamheten följer miljöbalkens krav inom de områden
Miljöförvaltningen inspekterade. Det innebär att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12) och verksamhetsutövarens egenkontroll
(1998:901), vilket är att:
•

Det finns skriftliga (dokumenterade) rutiner för hur och när städning ska utföras.

•

Städning är anpassad efter verksamhetens belastning och utformning.
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•

Verksamheten ska arbeta förebyggande för att smitta från de badande inte förs vidare till
bassängen.

Om verksamheten har mindre brister utifrån lagstiftningen bedömer Miljöförvaltningen att det är
en mindre risk som verksamheten kan åtgärda med små medel. Riskerna bedöms vara så små att
uppföljning av vidtagna åtgärder kan ske vid nästa inspektionstillfälle. Om det framkommer en
allvarlig risk som kan påverka människors hälsa eller miljön skriver Miljöförvaltningen ett
föreläggande om att verksamheten behöver vidta åtgärder. En allvarlig risk kan vara t.ex. att
verksamhetsutövaren saknar kunskap inom flera av de inspekterade områdena.

3.4

Resultat från tillsynen

Av de tretton inspektionerna som genomfördes fick ingen verksamhet allvarlig risk. Nio
verksamheter hade mindre risk och fyra blev godkända utan några åtgärdspunkter. Exempel på
risker hos de verksamheter som fick mindre risk var bristande skriftliga städrutiner och bristande
information och skyltning om att tvål ska användas vid dusch innan bad.
Godkändkravet är en lägsta nivå som Miljöförvaltningen ställer på en verksamhetsutövare utifrån
det avgränsade tillsynsområdet. Nivån baseras utifrån miljöbalkens krav som ställs på en
verksamhetsutövare och Folkhälsomyndighetens krav på bassängbad. Eftersom vi avgränsat
tillsynen till ett tema innebär inte nivån godkänt att verksamheten i sin helhet är godkänd utifrån
miljöbalkens bestämmelser, utan endast utifrån temat. En verksamhet ska alltid vidta åtgärder för
att nå en godkänd nivå.
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4. Utsläpp till spillvatten från
miljöfarliga verksamheter
4.1

Bakgrund – Varför utsläpp till spillvatten som tema?

Utsläpp till spillvatten från mindre verksamheter är ofta svårbedömda eftersom det i regel saknas
villkor i tillstånd att kontrollera mot, och det råder ofta även osäkerhet om spillvattnets
sammansättning. Inom temat finns en uppsjö av olika branscher och vissa verksamheter har
branschspecifika utsläpp och andra slags utsläpp kan förekomma inom flera olika branscher,
exempelvis golvskurvatten och oljeförorenat vatten.
Grundprincipen är att reningsverken bara ska ta emot behandlingsbart avloppsvatten, som alltså
innehåller ämnen som kan brytas behandlas. Det gäller fosfor, kväve, lättnedbrytbara ämnen och
partiklar. När avloppvattnet innehåller komponenter som inte kan behandlas i reningsverken kan
miljöpåverkan ske på flera sätt. Till exempel genom försämrad slamkvalitet och störning av
processer i reningsverket som därmed ger större utsläpp till recipienten.
På Gässlösa avloppsreningsverk i Borås har man en tid haft problem med föroreningar i
avloppsvattnet. Problemet är svåranalyserat och svårt att lokalisera. Flera provtagningar och
utredningar har genomförts utan framgång. Huvudman för reningsverket har varit i kontakt med
flera miljöfarliga verksamheter som är anslutna och arbetar löpande uppströms. Trots det går det
inte att utesluta att en påkopplad industri på något sätt släpper ut ämnet. Till dess att problemet
är löst fyller alltså inte Gässlösa sin fullständiga funktion som reningsverk.

Regelverk kopplat till temat
•
•

•
•
•
•
•

Miljöbalken (1998:808) – Allmänna hänsynsregler i andra kapitlet om
försiktighetsprincipen, kunskapskravet och omvänd bevisskada.
Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) – Innehåller krav på att
egenkontrollen ska dokumenteras och att verksamheten ska göra en riskvärdering av sin
verksamhet för de delar av verksamheten som påverkar miljön.
Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar
i vissa verksamheter (NFS 2000:15) - För att säkerställa att verksamheten inte påverkar
miljön negativt behöver kontroller ske regelbundet.
Boverkets byggregler (2011:6) - Anger när man ska installera avskiljare för spillvatten.
Borås Energi & Miljös varningsvärden för spillvatten – Innehåller parametrar som
kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten. Överskrids dessa ska krav ställas på
interna reningsåtgärder.
Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna
vatten- och avloppsanläggning (ABVA) - Huvudmannen är inte skyldig att ta emot
spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) – Anger att man inte får använda VAanläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs ämnen som kan medföra
skada/olägenhet.
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4.2

Beskrivning av tema utsläpp till spillvatten

Vid planering av tillsyn av Miljöfarliga verksamheter med avseende på utsläpp till spillvatten har
Miljöförvaltningen utgått från regelverket som beskrivs i föregående avsnitt.
Av 167 miljöfarliga verksamheter med årlig tillsynsavgift har vi besökt 80 av dessa inom ramen
för temat utsläpp till spillvatten. Inspektionen har utgått från nedanstående struktur.
1. Behov av OA och lokalisering av denna
Här bedöms om verksamheten behöver ha OA genom öppna frågor om hur
verksamheten bedrivs med avseende på oljehaltiga produkter som kan nå avloppet. Här
tillämpas även Miljöförvaltningens normer för OA1. Den kritiska kontrollpunkten för
detta avsnitt är ”Kan VU2 visa var OA finns?”.
Detta avsnitt har fungerat som ett vägskäl för fokus på inspektionen. Den inledande
bedömningen kan mynna ut i tre olika vägskäl:
• om OA inte behövs, då hoppar inspektören direkt till avsnitt 7
• om OA behövs men inte finns i verksamheten, då blir det en allvarlig risk och
inspektören går vidare till avsnitt 7.
• om OA behövs och även finns i verksamheten, då går inspektören vidare till
efterföljande avsnitt.
2. Ansvarsfördelning för OA
Här ska ansvarsfördelningen redas ut eftersom det är vanligt att den inte är fastställd.
Fastighetsägaren äger byggnaden och hyr ut lokaler till verksamhetsutövaren. Det bör
därför framgå i ett avtal vem som ansvarar för skötsel av lokalerna, inklusive skötsel av
OA. Det ska finnas dokumenterat vem som ansvarar för OA och där det framgår vem
som sköter, tömmer och beställer besiktning. Den kritiska kontrollpunkten för detta
avsnitt är ”Vet VU vem som beställer tömning?”.
3. Funktionskontroll av OA
Här ska verksamhetsutövaren visa att OA fungerar genom att besvara frågor om
provtagning, dimensioneringsberäkningar, manualer och andra dokument som gör att det
går att bedöma huruvida om OA fungerar eller inte. Den kritiska kontrollpunkten för
detta avsnitt är ”Är det rätt klass på OA, klass 1 eller 2?”.
4. Skötsel och tömning av OA
Här ligger fokus på egenkontroll och rutiner kring tömning och skötsel. Här ställs frågor
om besiktningsprotokoll, tömningsdokumentation och tömningsfrekvens. Det är inte
ovanligt att tömning sker när nivålarm tjuter vilket inte är ett bra tillvägagångssätt. Den
kritiska kontrollpunkten för detta avsnitt är ”Finns besiktningsprotokoll från senaste kontrollen?”
5. Behov annan intern rening
Syftet är att identifiera andra utsläpp till avlopp än oljehaltigt vatten. Avsnittet ska kunna
svara på frågan om verksamhetsutövaren behöver annan intern reningsanläggning än OA.
Det kan röra sig om process- eller kylvatten i slutna ledningar, släckvatten, skurvatten,
egen fordonstvätt eller kemikalier som förvaras på olämpligt sätt. Den kritiska
kontrollpunkten för detta avsnitt är ”Förvaras kemikalier åtskilt från golvbrunnar?”
6. Användning av säkerhetsdatablad
1
2

OA = Oljeavskiljare
VU = Verksamhetsutövare
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Syftet är att få verksamhetsutövaren att tänka till kring anvisningar som finns i
säkerhetsdatabladen gällande vilka risker som finns, hur spill ska hanteras, hur lagring ska
ske och hur avfallet ska hanteras. Avsnittet ska svara på frågan om säkerhetsdatablad
används på rätt sätt. Den kritiska kontrollpunkten för detta avsnitt är ”Finns SDB3 för tre
kemikalier?”
7. Inspektionsrunda utifrån ovanstående avsnitt
Vid inspektionsrundan ligger fokus på att titta efter omständigheter som kan påverka
spillvattennätet och om det finns det några uppenbara risker. Här kan inspektören även
ställa frågor till anställda för att stämma av frågor från sittningen. Detta avsnitt har ingen
kritisk kontrollpunkt.

4.3

•

Bedömning av risker för miljön

Godkänd innebär att verksamheten, vid inspektionstillfället, följer miljöbalkens krav inom
de områden vi inspekterat. Verksamheten har kännedom om sin påverkan på spillvattnet
och kontroll på vad som släpps ut till ledningsnätet. De ska ha kännedom och kontroll
över de kemikalier som de använder och kemikalier som verksamheten handskas med
sker på ett sätt så att risken att förorena spillvattnet är liten.

•

Mindre risk innebär att man avviker från godkändbedömningen vid inspektionstillfället
genom att det fanns vissa brister som gjorde att verksamheten utgjorde en mindre risk för
miljön. Verksamheten behöver vidta säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven till fullo.

•

Allvarlig risk innebär att man vid inspektionstillfället avviker stort ifrån
godkändbedömningen och där flera av de kritiska kontrollpunkterna inte uppfylls.
Verksamheten följer därmed inte miljöbalkens krav och utgör därmed en allvarlig risk för
miljön. Miljöförvaltningen förelägger då verksamheten om att vidta åtgärder inom en
begränsad tid, uppfylls fortfarande inte kraven efter förelagd tid kan Miljöförvaltningen
besluta om att förena föreläggandet med vite.

4.4

Resultat från tillsynen

Utifrån 2017 års tillsyn kan Miljöförvaltningen konstatera att det är få verksamheter som utgör
allvarliga risker för miljön kopplat till utsläpp till spillvatten (Figur 4). Totalt 21 verksamheter (28
%) fick godkänt utan anmärkning utifrån inspektionens tema. Totalt 53 verksamheter (71 %) har
fått mindre risker att åtgärda till nästa tillsynsbesök.
Flest verksamheter med mindre risker fanns inom verkstadsindustribranschen. Verkstadsindustri
är också den branschen med flest verksamheter (13 stycken). Endast en verksamhet utgör
allvarlig risk som har blivit förelagd att åtgärda riskerna snarast.

3

SDB = Säkerhetsdatablad
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Figur 4. Övergripande resultat, antal miljöfarliga verksamheter fördelat på riskklassning.
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Figur 5. Resultat, antal miljöfarliga verksamheter fördelat på typ av risk. OA är en förkortning av oljeavskiljare.

I figur 5 sammanfattas de risker som identifierats under temainspektionerna under 2017. Antal
risker överskrider antal verksamheter eftersom en verksamhet kan ha risker inom flera områden.
I nedanstående avsnitt beskrivs närmare vad som innefattas i de olika riskområdena.
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Beskrivning av risker att åtgärda (figur 5)
•

OA besiktning
Verksamheten har inte utfört besiktning av sin OA inom gällande besiktningsintervall, en så
kallad 5-årsbesiktning.

•

OA rutiner och ansvar
Verksamheten har bristande rutiner för skötsel och underhåll av OA. Ansvarsfördelning
gentemot fastigetsägaren är otydlig vilket utgör risk för att OA inte underhålls eller töms när
den ska.

•

Kunskapskravet
Verksamheten har inte tillräcklig kunskap om verksamhetens utsläpp till spillvattnet. Punkten
innefattar kännedom om VA-anslutningar, föroreningsinnehåll i vattnet, utsläppsmängd, avtal
med huvudman för VA. Åtgärderna handlar om att provta OA eller annat utgående
spillvatten, kontakta huvudman för VA eller kartläggning av golvbrunnar och VAanslutningar.

•

Onödiga golvbrunnar
Verksamheter som har en eller flera golvbrunnar i verksamheten men där det inte uppstår
något spillvatten. Brunnarna utgör då en onödig risk för utsläpp till spillvattnet. Det kan
handla om kemikalier eller annat flytande avfall som kan nå spillvattennätet vid oavsiktliga
utsläpp. Dessa verksamheter ska då valla in eller helt sätta igen golvbrunnar.

•

Förvaring
Utformningen på förvaring av kemikalier eller flytande avfall utgör en risk för utsläpp till
spillvattnet. Det kan handla om oinvallade kemiska produkter, att absorptionsmedel saknas
vid oavsiktliga utsläpp eller att förvaringen behöver beredas med tätningslösningar i nära
anslutning, till exempel den så kallade ”tättingen”.

•

Annat tvättvatten
Verksamheten har annat utsläpp till spillvatten som behöver åtgärdas. Denna punkt omfattar
egen biltvätt eller koncentrerade föroreningar i skurvatten som släpps till spillvattennätet
genom exempelvis toaletten.

•

Säkerhetsdatablad
Verksamheten har antingen inte säkerhetsdatablad för alla sina kemiska produkter vid
inspektionstillfället eller så är säkerhetsdatabladen inte uppdaterade på länge.
Säkerhetsdatabladen fanns inte heller alltid tillgängligt för alla anställda vilket är viktigt för att
snabbt kunna skaffa sig kunskap om hur produkten ska hanteras vid utsläpp.

Verksamheter med OA

Av de besökta verksamheterna bedöms 30 stycken vara i behov av OA utifrån den verksamheten
som bedrivs, varav 2 stycken inte hade någon OA vid inspektionstillfället. Av de verksamheter
som bedömts inte behöva OA var det sex stycken som ändå har en OA. I många fall beror det på
att lokalerna från början anpassats för annan typ av verksamhet.
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5. Erfarenheter från 2017 års
tematillsyn
Utvärdering i gruppdiskussioner

Tematillsynen har inneburit en betydande förändring för många inspektörer på avdelningen.
Nedan ges en sammanfattning av de synpunkter kring tematillsynen som framkom vid
utvärdering av tematillsynen på avdelningens planeringsdagar 21-22 november 2017. Vid
planeringen av 2017 års tematillsyn togs en projektplan fram där en rad förutspådda
synergieffekter av att arbeta med tematillsynskonceptet sammanställdes som kan jämföras med
nedanstående utvärdering.

Administration runt tematillsynen kan effektiviseras

Många har upplevt att det inte har varit lika mycket administration efter inspektionerna med
rapport- och beslutskrivande. Några upplever dock att det har varit mer administration än
förväntat. Det står klart att det behöver bli tydligt redan från start vad som gäller kring det
administrativa. Därför kommer administrativa rutiner att bli tydligare inför tematillsyn 2018. Vad
som också behöver förtydligas är schablontiden som fördelas ut på samtliga objekt. En
sammanställning av vad som ingår i denna tid och hur den beräknats behöver göras. I denna tid
ingår arbetstid för planeringsgruppen, kick-off, avstämningsmöten och liknande.

Inspektionschecklistan ett bra stöd för inspektören

Överlag har checklistan upplevts som ett bra stöd. Inspektörerna följer den inte notoriskt utan
den fungerar som ett stöd för att träffa in särskilda fokusfrågor. Det informationsmaterial som
sammanställdes inför tematillsynen i kombination med checklistan gjorde det lättare. För
förskolor kan det vara aktuellt att börja med inspektionsrunda i stället för en sittning. Öppna
frågor på förskolorna upplevs som svårare än för miljöfarliga verksamheter. Checklistan har
bidragit till att avgränsa till det specifika fokusområdet vilket både är positivt men i vissa fall kan
det upplevas som begränsande och uppföljning av andra frågor blir ”lidande”.

Tematillsynskonceptet främjar effektivitet och rättssäkerhet

Att arbeta i team och ha regelbundna avstämningsmöten upplevs bidra till bättre rättssäkerhet
genom att många hjärnor involveras och vi gör mer jämlika bedömningar. Tematillsynen upplevs
främja kunskapsöverföring i hög grad och positivt för nyanställda. Vid början av året
genomfördes en gemensam kick-off som upplevdes ge en bra grund med kunskap inom det
specifika temat. Det upplevs som effektivare att arbeta i team trots att man är två personer vid
inspektionen. Många verksamhetsutövare har gett positiv återkoppling på att tillsynen blir
effektivare när vi kommer ut med fokusområden.

Miljöbalken – ett komplext regelverk

Miljöbalken är en ramlag med komplext och omfattande regelverk att ha tillsyn över, jämfört med
andra tillsynsområden. Reglerna ställer inte precisa krav på vad som ska göras utan tar sikte på
funktion eller vilken effekt som ska åstadkommas, vilket innebär att såväl tillsynsmyndigheten
som verksamhetsutövarna har att tolka reglernas innebörd. Detta ställer höga krav på
välgrundade argument vid tolkning av regelverk och bedömning av miljörisker.
Tematillsynskonceptet underlättar för inspektörerna att göra bedömning av miljörisker och
teamarbetet en viktig aspekt för att känna sig trygg i sin roll som miljöinspektör.
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Tematillsyn och arbetsbelastning

Det råder delade meningar kring tematillsynen och den arbetsbelastning som denna medför. För
vissa medarbetare som arbetar främst med större verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift har
det inneburit en avlastning. För andra medarbetare innebär tematillsynen enbart merarbete då
detta har tillkommit utöver ordinarie arbetsuppgifter. Miljöförvaltningen tog hösten 2016 beslut
att prioritera tillsyn av årsbetalande verksamheter, vilket har inneburit att andra arbetsuppgifter
har getts lägre prioritet. Det handlar dels om längre handläggningstider men även att långsiktigt
strategiskt arbete ges mindre fokus.

Planeringsgruppens erfarenheter

En viktig lärdom som planeringsgruppen dragit av 2017 års tematillsyn är att förtydliga
administrativa rutiner gällande tidsredovisning, rubriksättning i ärendehanteringssystemet och
liknande. Detta för att spara tid och för att förenkla uppföljning och sökbarhet i efterhand.
Efterarbetet behöver också förändras i form av vad varje inspektör ska redovisa utifrån
inspektionernas resultat. I samband med sammanställning av denna rapport har det blivit tydligt
för planeringsgruppen hur checklistan och det administrativa arbetet behöver anpassas för att
kunna göra bättre uppföljning.
Checklistan inför 2018 kommer att få ett nytt upplägg där vikten av de kritiska kontrollpunkterna
blir större. Varje fråga i checklistan får en tydligare roll som underlättar för inspektörens
bedömning av risker. Planeringsgruppen tar fram riskfraser med relevant laghänvisning för varje
fråga i checklistan som inspektören kan använda i sitt efterarbete. Detta kommer bidra till
ytterligare effektivisering av tematillsynskonceptet.
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Projektplan tematillsyn 2018 – Farligt
avfall och stä dning i undervisningslokaler
Syfte och mål

Syftet med vår tillsyn är att få bättre kontroll på våra verksamheter med årlig tillsynsavgift, vad de
gör och deras påverkan på människor och miljö. Syftet är också att bredda avdelningens kompetens
för att minska sårbarheten framöver samt skapa samsyn och effektivisera vår tillsyn. Genom metoden hoppas vi att nyanställda kollegor snabbare ska komma in i arbetet. Syftet är också att tydliggöra
att hela avdelningen gemensamt ansvarar för att klara vårt tillsynsuppdrag som vi är ålagda att göra.
Genom att besöka verksamheterna som betalar årlig avgift fokuserar vi på de med störst miljörisk
och får större miljönytta per nedlagd tid.
Syftet är också att höja verksamheternas egen medvetenhet om sin påverkan på människor och
miljö.
Vi har satt som gemensamt mål på avdelningen att vi ska synas mer ute på verksamheterna med
fokus på de som betalar årlig avgift. Målet är att vi ska besöka samtliga verksamheter med årlig avgift.
221 antal objekt ingår i årets TT och målet är att besöka samtliga av dem. 80 % av de ingående verksamheterna är good enough.
Avgränsningar
Vi fokuserar på verksamheternas hantering, lagring och transport av farligt avfall, samt städning i
undervisningslokaler. Avdelningen har fått möjlighet att plocka bort de verksamheter man inte anser
vara lämpliga att ingå i årets tematillsyn. De verksamheter som fick besök förra året och som ingår i
årets tema kommer att få en uppföljning på eventuella brister som uppmärksammats tidigare. Verksamheter som har avfall som sin huvudverksamhet ingår inte i tematillsynen i år, inte heller deponierna. Alla grundskolor och gymnasium kommer att besökas under året (54 st.). Alla förskolor besöktes under 2017.
Antalet objekt som ska besökas i år är fler på miljösidan men färre på hälsoskyddet, totalantalet är
likvärdigt mot förra året. Vi är fler kollegor på avdelningen som kommer att arbeta under året, därför
finns också större möjligheter att genomföra andra tillsynsprojekt under 2018. Dessa kommer att
planeras, genomföras och följas upp separat och ingår inte i tematillsynen.
Projektets start

Kick-off för tillsyn av miljöfarliga verksamheter startas 10 januari. Tillsynen av undervisningslokaler
kommer starta under den andra perioden i april. Ett separat uppstartsmöte med utbildning kommer
att hållas den 14 mars.

Branschansvarig vs tematillsynen
Under 2017 påbörjades arbetet med att implementera branschansvariga istället för att varje inspektör har sina egna objekt. Under 2018 kommer vi fortsätta med detta då vi tycker att det har fallit väl
ut. Den som får ett objekt i tematillsynen gör tillsynsbesöket och eventuellt efterarbete. Den/de som
är branschansvarig tar hand om nya tillstånds- och anmälningsärenden, miljö- och årsrapporter, inkomna klagomål mm. Branschansvariga är också kompetensstöd för teamet om det behövs.
Branscherna kan ha en eller flera inspektörer som är branschansvariga, de är ansvariga för att upprätthålla kompetens inom området och hålla sig uppdaterade med lagkrav och annat inom branschen. Finns det fler branschansvariga delar man lika på ansvaret, dvs det finns inte en första och en
andra handläggare.
Teamet ansvarar för att hantera efterarbetet av inspektionen, vid allvarlig risk skriver de ett föreläggande om åtgärder. Branschansvarig stöttar vid behov.

Checklista
Vi kommer att gå igenom förslaget till checklista för miljöfarliga verksamheter kick-offen 10/1. Checklistan för undervisningslokaler har genomgått en uppdatering och kommer att gås igenom vid kickoffen den 14 mars.

Kick-off 10 januari och 14 mars
Vid kick-offen kommer vi att ha utbildning inom området, så att alla har en grund att stå på. Det
kommer också att finnas material att ta med ut som stöd. Vi kommer att bilda teamen så att nyare
kollegor får stöd av de som har jobbat lite längre med frågorna.
Fördelning av objekt
PGTT-gruppen ansvarar för att inspektörerna delas upp i lämpliga team, hänsyn tas till tidigare erfarenhet. PGTT-gruppen ansvarar också för vilka objekt som är aktuella att släppa. Objekten fördelas
via lottdragning. Varje team drar 10 lotter, vilket innebär att 10 verksamheter ska inspekteras per
tillsynsperiod om 3 månader. När man fått sina objekt och sitt team ansvarar varje team för att skicka
ut checklistan och boka tid med verksamheten. I år har vi valt att varje period ska vara 3 månader
istället för som 2 månader förra året. Vi tror att det blir enklare att planera och hinna genomföra sina
tillsynsbesök om perioderna är lite längre.
Förbered ditt besök
Ring och boka tid med dina företag, boka bil, ta in aktuella kontaktuppgifter, adress, tel och mejl.
Kolla i Ecos om det är något särskilt i historiken, klagomål, tidigare inspektionsrapport. Fokus på vad
företaget gör, vilken bransch? Kolla om företaget fick besök under TT 2017 och om det då finns några
brister som ska ha åtgärdats, i så fall följs detta upp på årets besök. Har företaget inte haft TT-besök
tidigare titta i den senaste inspektionsrapporten. Skicka ut bekräftelse på tiden för inspektion och
checklistan via e-post till företaget. Administrativa rutiner finns i ett separat dokument.

Inspektion
Kontrollera så att alla administrativa uppgifter, t ex kontaktperson, adress, telefon, mejl, fakturaadress, fastighetbeteckning, organisationsnr mm stämmer. Fokus ligger på det som är på checklistan,
ställ öppna frågor, hur gör ni, berätta om, hur funkar det när ni, vilka risker ser ni, vad händer om ett
utsläpp sker här…? Kontrollera också om inklassning enligt Miljöbalken och vår taxa stämmer med
verksamheten. Avvikelser noteras i checklistan och informera sedan branschansvarig som vid behov
fattar ett nytt inklassningsbeslut.
Resultatet av inspektionen kan bli tre olika nivåer, godkänd, mindre risk och allvarlig risk. Vi lämnar
ut resultatet i form av ett inspektionskort. Det finns inget krav att lämna ifrån sig det på plats, utan
man kan skicka det i efterhand om man behöver diskutera med kollegorna. På checklistan finns kriterier för att uppnå godkänd nivå, så kallade CCP:er (critical control point), verksamheten ska klara alla
CCP:er för att bli godkända. Mindre risker skriver vi på inspektionskortet, konkretiserar vad det är
som verksamheten behöver åtgärda, detta kontrolleras vid nästa tillsynsbesök alternativt rapporteras
in till oss om så är lämpligt, t ex foton eller dokument. Om verksamheten har allvarliga risker ska vi
skriva ett föreläggande om åtgärder till dem. Teamet ansvarar för att göra det, branschansvarig finns
som kompetensstöd. Om man vill lämna inspektionskortet på plats, fotar du det och lägger in i Ecos
när du är tillbaka på kontoret.

Efterarbete
Kolla så det administrativa uppgifter stämmer med det som finns i Ecos och tillsynsplanen. Eventuellt
inspektionskort och föreläggande. Fyll i resultat och nedlagd tid i tillsynsplanen. Scanna inspektionskortet/lägg in fotot, lägg in i Ecos. Frågor och funderingar tas upp på avstämningsmötena.
Uppföljning och avstämningar
Vi kommer under TT-perioderna att ha avstämningar varannan vecka i anslutning till APT för att diskutera frågor som kommit upp under våra besök. Synpunkter och förbättringsförslag på checklista
och övrigt material samlas in och hanteras löpande. Om teamet under tillsynsperioden känner att de
inte hinner med alla objekten tar man upp detta på avstämningsmötena (eller pulsmötena) och övriga team försöker avlasta genom att ta någon extra inspektion. Finns det verksamheter som inte har
hunnits med vid periodens slut flyttas de till nästa period.

Uppföljning av årets tema
Vi kommer att presentera resultatet och vårt arbetssätt för nämnden. Genom att vi har tydliga mål
och syfte med tillsynen, samt verktyg för att kunna utföra, redovisa och följa upp tillsynen kommer vi
att ha bättre underlag för detta och för att kunna planera för kommande år. Vi kan ta fram statistik
över hur många verksamheter som blivit godkända, har mindre eller allvarliga risker. Vi kan se om vi
har uppfyllt målet att besöka samtliga på listan.

Synergieffekter
Genom tematillsynen breddas och fördjupas avdelningens kompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket gör att vi blir mindre sårbara för personalomsättningar.

Genom att jobba i team tror vi att vi kan jobba effektivare, öka kunskapsöverföringen, samsyn och
kvalitetssäkring av vår tillsyn. Vi tror också att det är lättare att komma ut på inspektion om man får
ett färdigt tillsynspaket med checklista och inspektionskort samt utbildningstillfällen. Vi tror att det
blir lättare och snabbare för nya kollegor att komma in i arbetet.
Genom att jobba i team och att jobba branschöverskridande hoppas vi att avdelningen känner ett
ökat gemensamt ansvar för våra arbetsuppgifter och att man som enskild inspektör inte ska känna en
lika stor belastning och stress.
Genom att fokusera på de verksamheter som har årlig avgift tillsynar vi de verksamheterna med risk
för störst miljöpåverkan, genom detta får vi större miljönytta per nedlagd tid. Förhoppningen är att
avdelningen känner en större tillfredsställese med sitt arbete än tidigare.
Genom att vara riskfokuserad och ställa öppna frågor hoppas vi öka verksamheternas kompetens om
den egna miljöpåverkan och vilka risker man har i sin verksamhet.
Genom att arbeta med inspektionskort kommer vi att minska efterarbetet av våra inspektioner.
Genom att titta på samma saker på många verksamheter och över branschgränserna kan vi få en
bättre bild över vilka brister och risker som finns i vår kommun.
Genom att fokusera på ett avgränsat område vid våra tillsynsbesök underlättar vi för verksamheterna
att fokusera sina åtgärder på ett område i taget, varken tillsynsbesöket eller åtgärdskraven blir lika
omfattande som om hela verksamheten skulle ha granskats samtidigt. Vi kan också förbereda dem på
nästa års tema. Genom vår tillsyn och uppföljning kan vi se vilken miljönytta vår tillsyn genererar.
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Datum

Dnr

2018-02-05

2017-3127

Andreas Zalewski, 033-35 32 29
andreas.zalewski@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden fastställer det av förvaltningen upprättade förslaget
till intern kontrollplan 2018.
Ärendet
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll
(KF 2014-03-20) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare skall varje nämnd och
bolag upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och
anvisningar för denna.
Miljö- och konsumentnämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet,
och varje år anta en plan för denna uppföljning. Utifrån en väsentlighets- och
riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt
granska under verksamhetsåret.
Miljöförvaltningens synpunkter
I den interna kontrollplanen redovisas vilka rutiner och system som ska granskas.
Från år till år görs några förändringar i kontrollplanen. Årets kontrollplan är
framtagen med hänsyn tagen till nämndens respektive förvaltningens riskanalys och
innehåller tre stycken nya kontrollmoment. Det nya kontrollmomentet, risk att mål och
uppdrag avseende ekonomi och verksamhet från nämnden inte uppfylls inom ekonomisk ram, risk
att alla ledamöter/partier ej får alla utskick från förvaltningen, risk att den politiska intentionen
som föreligger ett beslut faller bort/misstolkas och beslutet får en annan innebörd än avsikten samt
risk att personuppgifter eller annan känslig information bedöms som mycket kritiskt för
verksamheten och direkta åtgärder krävs. Varje år byts kontrollansvarig ut för
respektive rutin/system.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Miljöförvaltningen
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Bilaga
Uppföljning av intern kontroll 2017
Riskanalys för Miljö- och konsumentnämnden

Intern kontrollplan 2018
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

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

Kontroll att delegationsordningen efterlevs.

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Förvaltningsöv
ergripande

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

Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej
kan misstolkas

Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej
kan misstolkas

Kontrolleras vid justering av
nämndprotokoll

Varje år

Förvaltningsöv
ergripande

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

Kontroll att utskick av handlingar når fram till
alla mottagare

Kontroll att utskick av handlingar når fram till
alla mottagare

Säkerställa korrekt
kontaktinformation inför
varje utskick

Varje år

Måluppfyllelse

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

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

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

Ekonomisk- och
verksamhetsuppföljning
varje månad

Varje år

Kontroll av
styrdokument

Kontroll av
styrdokument

Kontroll att stadens styrdokument är kända
och följs.

Kontroll att stadens styrdokument är kända
och följs.

Genomgång av alla
styrdokument på APT
under året.

Varje år

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
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Varje år
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

betalas ut.

belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten

Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Kompetensoch resursbrist

Kompetens- och
resursbrist

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

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

Kontinuerligt strategiskt
ledningsarbete.

Varje år

Kontroll SAM

Kontroll SAM

Kontroll att SAM utförs och följs upp
månadsvis i årsplaneringen.

Kontroll att SAM utförs och följs upp
månadsvis i årsplaneringen.

Kontroll att SAM-hjulet följs
och gås igenom på
förvaltningsmöten
respektive APT, samt
rapporteras i Stratsys.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakt
uror

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

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

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

Stickprov 50 fakturor

Varje år

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

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

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

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år

Kundfakturoravgiftsdebiterin
g

Risk för att
felaktiga
kundfakturor
skickas ut

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

Kontroll av rätt fakturering, korrekta
inkomstuppgifter
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet).

Stickprov 150 fakturor

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

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

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs.

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser.

Varje år

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att ramavtal
inte följs

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

Att inköp följer ramavtal.

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor.

Varje år

Kontroll av avtal
och taxor

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

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

Kontinuerlig uppföljning
under året.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Posthantering/
Diarieföring

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

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

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

Stickprov 50 ärenden.

Varje år

Delegationsbes
lut, skrivelser

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

Risk att beslut inte gäller vid överprövning.

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

Stickprov 50 ärenden

Varje år

Utskick av
svarskort

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

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

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

Stickprov 50 ärenden.

Varje år

Inspektionsres
ultat

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

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

Resultatet av en inspektion ska meddelas
inom 20 arbetsdagar.

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Delegationsbes

Risk för att
verksamhet ej

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare

Delegationsbeslut i tillstånds- och
anmälningsärenden inom 20 dagar efter

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Kontroll av
avtal och taxor

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
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Verksamhet /
Process

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Verksamhetsutövare som lämnar
miljörapporter ska senast den 30 juni få
besked om rapporten kommer att medföra
någon åtgärd från nämndens sida.

Komplett genomgång.

Varje år

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

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS

Stickprov 50 ärenden

Varje år

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

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Genomgång av aktuell
dokumenthanteringsplan.

Varje år

Kontroll av
leverans enligt
verksamhetspl
an

Kontroll av
leverans enligt
verksamhetsplan

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

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

Verksamhetsplaner följs
upp tertial- och årsvis.

Varje år

Kontroll att
lokaler är
ändamålsenlig
a

Kontroll att lokaler
är ändamålsenliga

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

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

Kontinuerlig bevakning på
antal anställda per rum,
sammansträdesrum samt
gemensamma
mötesplatser.

Varje år

Dataskyddsföro
rdningen
(GDPR)

Risk att
personuppgifter
eller annan känslig
information röjs.

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen
uppfyller de nya kraven

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen
uppfyller de nya kraven

Kontroll av informationen i
verksamhetssystemen med
hjälp av inventeringsverktyg

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

lut

sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

negativa konsekvenser.

kompletta handlingar.

Besked om
åtgärd

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

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

Pågående
ärenden i
ECOS

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

Dokumenthant
eringsplan
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Riskanalys 2018
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Ny punkt

Kontroll att utskick av handlingar
når fram till alla mottagare

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Ny punkt

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

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

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Ny punkt

Kontroll av styrdokument

Kontroll att stadens styrdokument
är kända och följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Kontroll att delegationsordningen
efterlevs

3.Kännbar

Förvaltningsöverg
ripande

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

Kontroll att beslutsformuleringar i
protokoll ej kan misstolkas

Förvaltningsöverg
ripande

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

Måluppfyllelse

Kontroll av
styrdokument

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

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

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Kompetens- och
resursbrist

Kompetens- och resursbrist

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja
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Kontroll att förvaltningen har en
fungerande personalrekryteringsprocess och
kompetent personal är på plats.

Kommentar
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kontroll SAM

Kontroll SAM

Kontroll att SAM utförs och följs
upp månadsvis i årsplaneringen.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfaktur
or

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

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

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs

Kontroll att representationsreglerna för Borås Stad och
Skatteverkets regler följs, samt att
representation/utbildning är
godkänd.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas ut

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

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Kontroll att Borås Stads
direktupphandlingsregler
efterlevs.

3.Kännbar

3.Möjlig

6

Ja

Risk att ramavtal inte följs

Kontroll att inköp följer ramavtal.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Kontroll av avtal och taxor

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

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Kommentar

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Kontroll av avtal
och taxor

Kommentar

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Posthantering/Dia
rieföring

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och

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

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

ändamålsenligt sätt.
Delegationsbeslut,
skrivelser

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

Risk att beslut inte gäller vid
överprövning.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Utskick av
svarskort

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

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

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

Inspektionsresulta
t

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

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

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Delegationsbeslut

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

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

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Besked om åtgärd

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

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

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Pågående
ärenden i ECOS

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

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

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Dokumenthanterin
gsplan

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

Kontroll att upprättad
dokumenthanteringsplan är
aktuell och följs.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Kontroll att lokaler
är ändamålsenliga

Kontroll att lokaler är
ändamålsenliga

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

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Dataskyddsförord
ningen (GDPR)

Risk att personuppgifter eller
annan känslig information

Kontroll att innehåll i
verksamhetssystemen uppfyller

4.Allvarlig

4.Sannolik

12

Ja
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Ny punkt
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

röjs.

de nya kraven

Konsekvens

Riskbed
ömning

Sannolikhet

Till plan

Kommentar

6 Riskmatris
4

8

12
18

22

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16
17

Åtgärd krävs (9-12)

19

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3

6
4

9
9

12
4

3

3

2
6

4
3

5

8

10

7

6
1

2

12

13

16

21

8

2

1

3

Konsekvens

11

2

14

2

1

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

20

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

15

1

1

2

3

4

Sannolikhet

Miljö- och konsumentnämnden, Riskanalys 2018
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2

4
Direkt åtgärd krävs (13-16)

13
Åtgärd krävs (9-12)

Miljö- och konsumentnämnden, Riskanalys 2018

3
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 22
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Datum

Dnr

2018-02-05

2017-3127

Andreas Zalewski, 033-35 32 29
andreas.zalewski@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2017
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2017.
Ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna.
Miljöförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2017 utifrån den
plan som antogs av Miljö- och konsumentnämnden för 2017 och redovisar resultat i
medföljande uppföljningsrapport. Granskningen har genomförts enligt plan.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Uppföljning av intern kontroll 2017
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Uppföljning Intern kontroll 2017
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Delegation

Kontroll att delegationsordningen efterlevs.
Stickprov 25 ärenden.

Analys
Inga beslut fattade utan delegering, däremot ett antal beslut riktade till "fel" adressat (enskild
firmatecknare istället för person, förening utan org. nr. mm)
Åtgärd
Utbildning av personalen, rättning av uppgifter i Ecos, bättre manualer för inmatning av
uppgifter i Ecos.

Kontroll av leverans
enligt verksamhetsplan

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

Åtgärder
Kontinuerlig uppföljning görs genom 10-dagars, tuppsamtal, pluppsamtal samt
budgetuppföljningar. Uppdrag och indikatorer kommenteras och rapporteras med aktuell
status i tertial- och bokslutsrapporterna. Hittills under 2017 kan vi konstatera att vi har svårt att
följa verksamhetsplanen och att genomföra hela myndighetsuppdraget då vi ej har tillräckligt
med resurser att klara av tillsyn och kontroll av de objekt som inbringar fasta intäkter.

Kontroll av styrdokument

Kontroll att stadens styrdokument är kända och
följs.

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

Kontroll SAM

Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis i
årsplaneringen.

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

Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice

Analys
9 personer kontrollerade enligt underlag. Inga felaktigheter hittades.

3 Personal

Miljö- och konsumentnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Kompetens- och
resursbrist

Kontroll att förvaltningen har en fungerande
personal-rekryteringsprocess och kompetent
personal är på plats.
Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg
lön, få utbildade med relevant utbildning, dåliga
lokaler etc.

Åtgärder
Förvaltningen har under året arbetat aktivt med rekryteringar samt förbättrat arbetsmiljön
genom att bland annat tillfälligt utöka lokalerna inför flytt till gemensamma. Förvaltningen
arbetar aktivt och förebyggande med arbetsmiljörelaterade frågor och eventuella avvikelser
åtgärdas, utvärderas och följs upp löpande. Förvaltningen har även arbetat med att ta fram en
kompetensförsörjningsplan och vi har under året för avsikt att erbjuda alla anställda en
hälsoundersökning och eventuell efterföljande hälsofrämjande åtgärder för att på sikt bland
annat säkra en stabil och låg sjukfrånvaro.

Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten, YY-kod korrekt finns på fakturan,
F-skatt, ej egen attest.
Stickprov 50 fakturor

Analys
Stickprov 50 fakturor. YY-kod saknas på tre fakturor. F-skatt saknas på sju fakturor. Underlag
saknas på en reseräkning.

4 Ekonomi

Åtgärd
Informera nyanställda att YY-koden är viktig.
Representation-utbildning

Kundfakturoravgiftsdebitering

Upphandling

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer.
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x)

Analys
Deltagarförteckning saknas på en lunchfaktura

Kontroll av rätt fakturering, korrekta
inkomstuppgifter
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet).
Stickprov 150 fakturor

Analys
Inga avvikelser hittades.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs.
Stickprov på leverantörers sammanlagda belopp över
gällande direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser.

Analys
En avvikelse hittades gällande konto 6560 Personal- och organisationskonsulter.
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Åtgärd
Ingen åtgärd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Åtgärd
Leverantören anlitades för särskild kompetens som inte fanns upphandlad. Upphandling är
påbörjad för särskild kompetens inom området.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Att inköp följer ramavtal.
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor.

Analys
Tio leverantörer valdes slumpmässigt av de som inte ingår i något ramavtal. I vissa fall finns
inga alternativ till inköpen från ramavtalsleverantörer.
Åtgärd
Vi ska så långt det går följa upphandlingsavtal.

Kontroll av avtal och taxor

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

Åtgärd
Taxor uppdateras årligen.

5 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Posthantering/Diarieförin
g

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

Analys
Stickprov 50 ärenden. 8 ärenden av 50 saknar intressentuppgifter,)

Stickprov 50 ärenden.

Åtgärd
-Vid inscanning så blir inte alltid inkomstdatumet rätt och vid e-post så kan ankomst
misstämma eller saknas helt. Kanske behövs rutiner för hur inskannade handlingar och epostärenden ska registreras i Ecos.
-Bekräftelse saknas i ärenden som kommer via mejl, de kan ha besvarats men notering i Ecos
saknas- rutin för det.

Delegationsbeslut,
skrivelser

Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har
angetts.
Stickprov 50 ärenden

Analys
Av 50 granskade ärenden hittades fem avvikelser. Två ärenden hänvisade till gammal
lagstiftning. Tre ärenden hänvisade till gammal timtaxa.
Åtgärd
Uppdatera mallarna i Ecos med ökad tydlighet till paragrafer, lagar och förordningar

Utskick av svarskort

Utskick av svarskort i ansöknings- och
anmälningsärenden inom 5 arbetsdagar.
Stickprov 50 ärenden.

Analys
25 anmälningsärenden + 25 ansökningsärenden
Svarskort saknas på totalt 12 ärenden. Av de 12 har bekräftelse skickats per e-post på 4
ärenden. Alltså 8 ärenden utan bekräftelse/svarskort.
Åtgärd
Se till att samtliga anmälnings- och ansökningsärenden går genom miljöförvaltningens
mail/inkorg. Många ärenden utan svarskort har gått direkt till handläggare.

Miljö- och konsumentnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Inspektionsresultat

Resultatet av en inspektion ska meddelas inom 20
arbetsdagar.
Stickprov 25 ärenden.

Analys
25 inspektioner granskade. av dessa var 19 st godkända. 6 st klarade inte tidsintervallet på 20
dagar, varav 1 ärende helt saknar rapport/utskick.
Åtgärd
Förtydlig rutin för nyanställda, påminnelse.

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut i tillstånds- och
anmälningsärenden inom 20 dagar efter kompletta
handlingar. Stickprov 25 ärenden.

Analys
-Några ärenden kunde ej bedömas om datum i ECOS överensstämmer med skrivelsen ej
stämplats (8st).
-Bekräftelse skickas inte alltid, svårt att veta vilka ärenden som är "snabba" nog för att det inte
ska behövas enl. rutinen. (16st ärenden utan bekräftelse).
-Vissa ärenden som granskades är ej avslutade. (15st ärenden).
-I några fall är förvaring ej ifyllt och det kan betyda att handlingarna ej är arkiverade. (6st
ärenden).
-Efter samtal med Eva-Lill Svensson om rutinen för denna kontrollpunkt behövdes det inte
varje ärende i arkivet letas upp utan har förutsatt att ärendet är arkiverat om förvaring är ifyllt.
-I några fall finns ingen intressent kopplad till ärendet. (9st ärenden)
-I 2 fall finns ingen intressent på det objekt som är kopplat till ärendet.
Åtgärd
-Tydligare rutiner när nya ärenden läggs in i Ecos.
-Måste skrivelser stämplas innan inscanning ska detta göras
-I vilka ärenden måste bekräftelse skickas ut?
-Fyll i förvaring när ärendet arkiveras, annars ej
-Var tydligt med att intresseuppgifter ska finnas på både ärendet och kopplat objekt
-Handläggare får starta nya ärenden själva och det är bra, men då är det jätteviktigt att det
finns tydliga rutiner hur man ska göra och att det ges en bra introduktion om detta till
nyanställda.

Besked om åtgärd

Verksamhetsutövare som lämnar miljörapporter
ska senast den 30 juni få besked om rapporten
kommer att medföra någon åtgärd från nämndens
sida.
Komplett genomgång.

Analys
Under 2017 inkom 24 miljörapporter till Miljöförvaltningen. Tre miljörapporter besvarades innan
den 30 juni. Två miljörapporter blev expedierade den 30 juni. Resterande miljörapporter har
besvarats med en första kontakt efter den 30 juni.
Åtgärd
Kommunikation till handläggarna om vilka tidsramar som gäller. Göra en projektlikande lösning
för att ta tag i alla miljörapporter vid en bestämd tidpunkt av en arbetsgrupp inom avdelningen.

Pågående ärenden i
ECOS

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS
Stickprov 50 ärenden

Miljö- och konsumentnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017

Analys
Ett stickprov på 50 stycken ärenden har gjorts. 6 stycken av dessa var fortfarande pågående,
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
av dessa var det ett ärende som borde varit avslutat och ett som det var oklart om det ska vara
avslutat eller ej.
Åtgärd
Alla kollar ”sina” pågående ärenden och ser om de bör avslutas. Görs regelbundet, minst en
gång i kvartalet. Bra om rutin finns för detta så även nyanställda kommer in i att detta ska
göras.

Dokumenthanteringsplan

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är
aktuell och följs.
Genomgång av aktuell dokumenthanteringsplan.

Analys
Miljöförvaltningen följer den förvaltningsgemensamma dokumenthanteringsplanen som
upprättades 2013. En äldre anpassad dokumenthanteringsplan för Miljö- och
konsumentnämnden finns men behöver uppdateras. Från och med 2018 kommer
förvaltningarna i Borås stad succesivt att övergå till en processorienterad
informationsredovisning som ordnande princip. Det innebär att verksamhetens information
struktureras utifrån de processer man arbetar efter och inte efter det traditionella arkivschemat.
Åtgärd
Arbetet med en ny dokumenthanteringplan pågår.

Inventarier

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning sker.
Inventering 1 gång/år.

Analys
Inventering genomförd och Regitwise är uppdaterat.
Åtgärd
Ingen åtgärd.

Lokaler

Kontroll att lokaler är ändamålsenliga.

Analys
Miljöförvaltningen har genomfört en lokalrevisionen inför Borås Stads lokalresursplan 20192021.
Åtgärd
Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt hus/lokal med på ca tre års sikt ca 75-80
kontorsarbetsplatser enligt behov som beskrivs i Lokalrevision inför Borås Stads
lokalresursplan, vilket förvaltningen skickar med som ett projekt till
Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan.
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Datum

Dnr

2018-01-29

2018-000226

Lena Jonsson, 033-033-353017
lena.j.jonsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Sammanfattning
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är i behov av revidering på grund av
förändringar i Miljöprövningsförordningen. Detta innebär att taxan behöver uppdateras med aktuella hänvisningar till rätt lagstiftning. Förordningen har ändrats från
1 januari 2017, och nu har de ändringarna lagts in i taxebilaga 2. De flesta förändringarna i förordningen beror på en anpassning till framför allt industriutsläppsdirektivet.
Ändringarna innebär t.ex. ändrade avgiftsklasser och prövningsnivåer för vissa typer
av verksamheter (främst A- och B-verksamheter).
Det reviderade taxeförslaget baseras, såsom tidigare, på underlag framtaget av SKL.
Förändringarna avseende tillstånds- och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
innebär inte någon förändring av de fasta årliga avgifterna för berörda verksamheter.
Antal timmar enligt riskklassningsmodellen är samma som i nuvarande taxa. Förslaget
till revidering av taxan omfattar inte ändring av timavgiftens storlek.
Taxeförslaget har även uppdaterats i de delar där lagstiftning har ändrats samt
kompletterats med bland annat tillsyn enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler,
som saknas i nuvarande taxa. Utöver dessa ändringar har vissa mindre redaktionella
ändringar och förenklingar utförts.
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att:
1. Anta den reviderade miljöbalkstaxan samt de reviderade taxebilagorna i enlighet
med miljöförvaltningens förslag och att överlämna dem till Kommunfullmäktige
för beslut.
2. Taxan ska gälla från och med 2018-07-01.

Ärendet
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är i behov av revidering på grund av
förändringar i Miljöprövningsförordningen. Detta innebär att taxan behöver uppdateras med aktuella hänvisningar till rätt lagstiftning. Förordningen har ändrats från
1 januari 2017, och nu har de ändringarna lagts in i taxebilaga 2. De flesta förändringarna i förordningen beror på en anpassning till framför allt industriutsläppsdirektivet.
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Ändringarna innebär t.ex. ändrade avgiftsklasser och prövningsnivåer för vissa typer
av verksamheter (främst A- och B-verksamheter).
Det reviderade taxeförslaget baseras, såsom tidigare, på underlag framtaget av SKL.
Förändringarna avseende tillstånds- och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
innebär inte någon förändring av de fasta årliga avgifterna för berörda verksamheter.
Antal timmar enligt riskklassningsmodellen är samma som i nuvarande taxa. Förslaget
till revidering av taxan omfattar inte ändring av timavgiftens storlek.
Taxeförslaget har även uppdaterats i de delar där lagstiftning har ändrats samt
kompletterats med bland annat tillsyn enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler,
som saknas i nuvarande taxa. Utöver dessa ändringar har vissa mindre redaktionella
ändringar och förenklingar utförts.
Revidering
Revideringen grundas på:
• Ändrad lagstiftning,
• Behov av mindre ändringar enligt erfarenheter från avdelningen för miljötillsyn.
Förslaget till revidering innebär i korthet:
Taxan
Generell uppdatering och genomgång av laghänvisningar samt mindre ändringar av
språkbruk och formuleringar.
Taxebilaga 1
Generell genomgång och uppdatering av laghänvisningar. Några nya punkter (kapitel)
har tillkommit och som saknas i nuvarande taxa: Allmänna hänsynsregler,
Vattenverksamheter samt Jordbruk och annan verksamhet.
Även viss justering av enstaka avgifter (timmar) har gjorts, till exempel: Inrättande av
flera avloppsanordningar vid samma tillfälle (från 6 timmar till timavgift), Anslutning
av vattentoalett till befintlig avloppsanordning (från 4 timmar till timavgift), Handläggning av anmälan för inrättande av dagvattenanläggning (dagvatten nytt, timavgift)
och Handläggning av anmälan avseende ändring avlopps- eller dagvattenanläggning
(från 6 timmar till timavgift, dagvatten nytt).
Ändringarna är gjorda utifrån att handläggningstiden erfarenhetsmässigt kan variera
väldigt mycket för dessa ärendetyper.
Taxebilaga 2
Anpassning av taxebilaga 2, så att den stämmer med lagstiftade ändringar i miljöprövningsförordningen.
Taxebilaga 3
Punkterna H9 och H10 har slagits ihop med en gemensam text ” Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta pga skärande och/eller stickande verktyg”
(tidigare H9 Tatuering, akupunktur och H10 Medicinsk fotvård).
Taxebilaga 4
Tillägg i Tabell 2, Kriterier: Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta pga skärande och/eller stickande verktyg, vilket innebär att dessa verksamheter
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får ett riskpoäng. Detta medför att de kommer att få en årlig avgift motsvarande en
timme istället för att som nu timdebiteras vid tillsyn.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa med utgångspunkt från
de ändringar som skett i lagstiftningen samt de erfarenheter som förvaltningen gjort.
Revidering av taxan möjliggör att förvaltningen kan arbeta rättsäkert och effektivt
med både prövning och tillsyn.

Agneta Sander
Miljöchef

Lena Jonsson
Miljöinspektör

Bilaga
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2
Taxebilaga 3
Taxebilaga 4
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Fastställd av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Gäller fr.o.m. 2018-07-01
Timtaxan för 2018 är 1 116 kronor och regleras årligen enligt 7 § nedan.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och konsumentnämndens verksamhet med prövning
och tillsyn enligt miljöbalk (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EUs förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde,
bl.a. natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark,
kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till Miljö- och konsumentnämnden utgå
bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2
§ miljöbalken för rättegångskostnader.
Avgiftsskyldig
2 § Avgift ska betalas av den som gör ansökan enligt 10 § eller anmälan enligt 16 §, eller som i
övrigt har utövat, utövar eller avser att utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av
miljönämndens verksamhet enligt 1 §. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för
avhjälpande eller kostnader.
Avgiftsskyldigheten omfattar också den som rättsligt förfogar över mark, byggnad, anläggning eller anordning där sådan verksamhet har utövats, utövas eller planeras, respektive den
som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i sådan verksamhet.
Avgifter
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
4§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av Miljö- och konsumentnämnden enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

5§

Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (fast årlig tillsynsavgift).

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift).
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
6§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av
Miljö- och konsumentnämnden.

7§

Miljö- och konsumentnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxan
med en procentsats som motsvarar förändringen av prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), som publiceras av SKL under oktober månad varje år.

Timtaxa (timavgift)
8 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och konsumentnämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet,
samt föredragning och beslut.
Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle
överstiger två timmar.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
18.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form
av fast avgift (vars underlag är antalet timmar handläggningstid) som anges i taxebilaga 1 eller
i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
10 § Om det i beslut i prövningsärende bestäms att besiktning eller inspektion ska ske av den
verksamhet eller åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan i den fasta avgiften i de
fall det är angivet en fast avgift för prövningen. Om besiktning eller inspektion måste ske
vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för nämndens kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden.
12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av Miljö- och
konsumentnämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av
nämnden och för kungörelser i ärendet.

Sökanden är även skyldig att ersätta Miljö- och konsumentnämndens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift (vars underlag är antalet timmar handläggningstid) som anges i taxebilaga 1 eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med
beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall
också skyldig att ersätta Miljö- och konsumentnämndens kostnader för kungörelser i
ärendet.
Avgift för tillsyn i övrigt
17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som
anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska en årlig tillsynsavgift betalas som baseras på den
tillsynstid som Miljö- och konsumentnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten.
Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten
bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 eller 3 och en riskklassificering
(placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 4. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass
och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 4. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom
att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter
mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den
tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid
multiplicerad med timtaxan.
19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften

med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna.
20 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till
verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte
krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i
avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig
tillsynsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
Nedsättning av avgift
21 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i
enskilda fall sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
22 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad genom dess Miljö- och
konsumentnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges på faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
23 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken följer att Miljö- och konsumentnämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
24 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken följer att Miljö- och konsumentnämnden får förordna att dess beslut om
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
25 § Av 19 kap. 1 § miljöbalk (1998:808) följer att Miljö- och konsumentnämndens beslut om
avgift överklagas hos Länsstyrelsen.
___________________________________________________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2018. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas
taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.
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Taxebilaga 1
Avgiftsunderlag
Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB

Tillsyn
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §) efterlevs

Timavgift
i de fall
tillsynen
inte ingår i
den årliga
avgiften
enl. taxebilaga 2

Skydd av naturen 7 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

6 timmar

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde

Timavgift

Avgift vid återkallande av ansökan om dispens från strandskydd (högst 6 timmar)

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn
eller allemansrätten

Timavgift

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1. Inrättande av vattentoalett till sluten tank

3 timmar

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark

6 timmar

3 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma fastighet och vid
samma tillfälle

Timavgift

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

Timavgift

2(5)
Avgiftsunderlag
5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
- 6-25 personekvivalenter
- 26-200 personekvivalenter

6 timmar
10 timmar

6. Inrättande av annan typ av avloppsanordning än de i punkterna 1-2 , t ex. BDT, enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd samt inom vattenskyddsområde

4 timmar

7. Inrättande av annan toalett än vattentoalett, ex. förmultningstoalett, enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 timme

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde enligt vad kommunen föreskrivit med
stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 timmar

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

2 timmar

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

2 timmar

3. Orm

2 timmar

Prövning av ansökan av andra tillstånd eller undantag enligt vad kommunen föreskrivit med stöd
av 37, 40, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet enligt 10 § miljöprövningsförordningen (SFS:2013:251)

Timavgift

Handläggning av anmälan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (ex. BDT)
enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3 timmar

Handläggning av anmälan för inrättande av dagvattenanläggning enligt 13 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning av anmälan avseende ändring av avlopps- eller dagvattenanläggning enligt 14 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme
ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 timmar

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

2 timmar

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

2 timmar

3. Skolverksamhet (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor etc.)

3 timmar

Handläggning av anmälan i övrigt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift
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Tillsyn
Tillsyn över avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett som kräver tillstånd enligt 13 §
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1. Tillsynsbesök avloppsanordning, avgift per inspektion

2 timmar

2. Extra utredning i samband med tillsyn över avloppsanordning

Timavgift

3. Föreläggande om åtgärdande av bristfällig avloppsanordning

3 timmar

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Fast årlig tillsynsavgift

Taxebilaga
2 och 4

Tillsynsbesök (med tillhörande tillsynsarbete) av miljöfarlig verksamhet inom ramen för särskilt
tillsynsprojekt och med fastställda ramar för tillsynens omfattning och inriktning.
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment
- av större omfattning med ett flertal kontrollmoment och tillsyn enligt särskilda, mer komplicerade regelverk, ex. inom avfalls- och kemikalieområdet

3 timmar
5 timmar
8 timmar

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet

Timavgift

Tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 3
Fast årlig tillsynsavgift

Taxebilaga
3 och 4

Tillsyn över verksamhet som berörs av vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller
annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets allmänna råd samt badvattenförordningen
(SFS 2008:218)
Avgift för provtagning, per tillfälle
1. Strandbad

1 timme

2. Badanläggningar

1 timme

3. Enstaka bassänger

1 timme

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även fast årlig tillsynsavgift ut enligt vad som
anges i taxebilaga 3

Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap MB

Prövning
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett
mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Underrättelse
Handläggning enligt 10 kap. 11-13 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift
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Tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

Vattenverksamhet 11 kap MB

Tillsyn
Tillsyn av vattenverksamhet

Timavgift

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB

Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Timavgift

Kemiska produkter 14 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av
kemiska bekämpningsmedel

4 timmar

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning
av kemiska bekämpningsmedel

2 timmar

Information
Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen.

Timavgift

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2
§ som avses att installeras inomhus)
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark
med tillhörande rörledningar och slangledningar

2 timmar

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja

2 timmar

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3

2 timmar

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

2 timmar

5(5)

Tillsyn
Handläggning av rapport enligt 29 § Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen (fast årlig tillsynsavgift).
Om brister i rapporteringen medför tillsyn som går utöver en timmes handläggningstid ska avgift
för denna extra tillsyn utgå som timavgift.

Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

1 timme

Avfall och producentansvar 15 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd eller dispens att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken

4 timmar

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen
(SFS 2011:927)
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare om kompostering av
hushållsavfall

2 timmar
Ingen
avgift

Tillsyn
Tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (SFS 2011:927)

Timavgift

Tillsyn över transportörer av avfall anmälda enligt 42, 46 eller 47 § avfallsförordningen (SFS
2011:927)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass och PN= Prövningsnivå
VK/KK

AK

PN Beskrivning
JORDBRUK
Djurhållning

1.10-i

7

B

Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.

1.11

6

B

Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.
1.20

C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13.
femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor
väljas som ger det lägsta antalet djur.
1.20-1
1.20-2

4
3

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

1

VK/KK

AK

PN Beskrivning

10.1001

2

U

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.11

22

B

Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

B

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.20

10.20-1
10.20-2
10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6
10.20-7
10.20-8
10.20-9
10.20-10

20
18
16
14
12
10
9
8
7
6

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.

10.2001

5

U

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt
bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade
mängden är större än 800 ton per kalenderår.

10.2002

1

U

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt
bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.

10.2003

2

U

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra
jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.30

5

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

10.3001

3

U

Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

10.40

3

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. Torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. Omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
10.4001

1

U

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. Högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. Torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. Högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

3

VK/KK

AK

PN Beskrivning

15.45

10

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast
innebär paketering.
15.50

C

15.50-1

8

15.50-2

5

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.

- Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.

15.5001

3

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Rökeri
15.80

C

15.80-1
15.80-2

5
3

15.8001

2

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
U

Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering
eller försäljning till allmänheten.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
15.90-i

17

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
15.95

17

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst
eller kafferostning eller endast innebär paketering.
15.101

9

C

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

5

VK/KK

AK

PN Beskrivning

15.13101

3

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton
per kalenderår.

Mjölkprodukter
15.170-i

12

15.180

15.180-1
15.180-2
15.180-3

B

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

C

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

9
8
5

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.

15.18001

1

U

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av
högst 500 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Oljor och fetter
15.185-i

17

B

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller
15 §.
15.190

11

B

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska
råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17
§.
15.200

5

C

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter.
15.20001

1

U

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

7

VK/KK

AK

PN Beskrivning

15.26001

4

U

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
15.270

17

B

Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
15.27001

4

U

Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för framställning av
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.

Kafferostning
15.280

15.280-5
15.280-6

C

9
5

Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.

- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

15.28001

1

U

Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Paketering av livsmedel
15.310

3

C

Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som
inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.

Foder av animaliska råvaror
15.330-i

11

B

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror
med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
15.340

15.340-1
15.340-2

C

9
5

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror
med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

15.34001

1

U

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror
med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår.

Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär paketering.

9

VK/KK

AK

PN Beskrivning

17.30

5

C

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton
textilmaterial per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
17.3001

3

U

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per
kalenderår.

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
18.10-i

18

B

Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar
eller skinn per kalenderår.

18.20

18

B

Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
18.3001

1

U

Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.

TRÄVAROR
Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
20.05-i

10

B

Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än
75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat
trä eller träprodukter per kalenderår.

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
20.10

8

C

Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av högst
75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat
trä eller träprodukter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.

Sågning, hyvling och svarvning av trä
20.20

20.20-1
20.20-2
20.20-3

B

17
14
11

20.30

20.30-1
20.30-2

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.
C

9
7

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

20.3001

3

U

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.

11

VK/KK

AK

PN Beskrivning
Lagring av timmer

20.70

B

Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.

20.70-1

9

- 1. Mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 100 000 kubikmeter i vatten.

20.70-2

8

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten,
eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

20.70-3

7

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.

20.80

C

Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är
tillståndspliktig enligt 8 §.

20.80-1
20.80-2
20.80-3
20.80-4
20.80-5

7
5
3
7
5

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.

20.8001

3

U

Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.

20.8002

1

U

Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

20.90

3

C

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

20.9001

1

U

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

Behandling av blånadssvamp
20.91

6

C

Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1
eller 2 §.

13

VK/KK

AK

PN Beskrivning
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER
OCH KÄRNBRÄNSLE

23.20

19

B

Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2,
3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

23.50

16

A

Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.

KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier
24.02-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår.

24.04-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår.

24.06-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår.

24.08-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår.

24.10-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår.

24.12-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår.

24.14-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår.

24.16-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton plaster per kalenderår.

24.18-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syntetgummi per kalenderår.

24.20-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår.

24.22-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.

24.24-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton gaser per kalenderår.

24.26-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syror per kalenderår.

24.28-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton baser per kalenderår.

24.30-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton salter per kalenderår.

15

VK/KK

AK

24.45

24.45-1
24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5

PN Beskrivning
B

10
16
10
10
6

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.

-Verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter
-Verksamheten avser läkemedelssubstanser
-Verksamheten avser sprängämnen
-Verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-Verksamheten avser ammunition
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller
tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”,
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

24.46

C

24.46-1

9

24.46-2
24.46-3

8
6

24.46-4

5

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §.

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

17

VK/KK

AK

25.20

PN Beskrivning
B

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.

25.20-1

9

25.20-2

10

25.20-3

8

25.30

6

C

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

25.3001

1

U

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen
baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

25.40

8

B

Anläggning för flamlaminering med plast.

C

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.

25.50

25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4
25.50-5

7
4
3
9
7

25.50-6

5

25.50-7

4

25.50-8

3

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än
20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 3 eller 4 §.

25.5001

1

U

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.

25.5002

1

U

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.

19

VK/KK

AK

PN Beskrivning

26.60

9

C

Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår

26.6001

2

U

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.

Cement, betong, kalk, krita och gips
26.7001

4

U

Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.

26.80

27

B

Anläggning för tillverkning av cement.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
26.90-i

10

B

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per
kalenderår.

26.100

8

C

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
26.10001

3

U

Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per
kalenderår.

26.110

6

C

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

26.11001

3

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

26.120

9

C

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

26.12001

3

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.

Andra mineraliska produkter
26.130-i

15

B

Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.

26.140

15

B

Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
26.150

C

26.150-1
26.150-2

8
7

26.15001

1

Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
U

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

21

VK/KK

AK

PN Beskrivning

27.80-i

9

B

Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska
processer.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
27.10001

4

27.101-i

27.101-i1
27.101-i2

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.

B

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.

21
19

27.110

27.110-1
27.110-2

U

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.
B

11
9

Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast
avser gjuterier.

27.120

27.120-1
27.120-2
27.120-3
27.120-4

B

26
21
13
9

Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§.

- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

27.130

27.130-1
27.130-2
27.130-3
27.130-4
27.130-5
27.130-6

B

22
14
11
9
8
7

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

27.140

4

C

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
27.14001

1

U

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

23

VK/KK

AK

PN Beskrivning

28.4001

1

U

Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

B

Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.

28.50

28.50-1
28.50-2

12
9

28.50-3

7

28.50-4
28.50-5
28.50-6

5
9
7

28.50-7

5

28.50-8

4

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.

28.71

1

C

Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
28.7101

1

U

Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

28.80

9

B

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer
än 50 ton metallgods per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
28.90

7

C

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
28.95

28.95-1
28.95-2

C

6
4

Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per
kalenderår.

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.

25

VK/KK

AK

PN Beskrivning
Motorfordon

34.30

B

34.30-1
34.30-2

28
24

34.30-3

20

34.30-4

12

34.30-5
34.30-6

24
16

34.30-7

10

34.40

9

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
C

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
34.4001

3

U

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Järnvägsutrustning och flygplan
34.50

9

C

Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning
34.60

22

34.70

34.70-1

16

34.70-2

14

A

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för
endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.

B

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubik-meter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.

27

VK/KK

AK

PN Beskrivning

39.30

5

C

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador”
(R46), ”kan ge cancer vid inandning”(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller
”kan ge fosterskador” (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
39.35

5

C

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
39.50

39.50-1
39.50-2
39.50-3

C

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

8
8
6

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

39.5001

4

U

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller
4 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel.

39.5002

4

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.

39.5003

3

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.

39.5004

1

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel.

29

VK/KK

AK

PN Beskrivning

39.70

6

C

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för
huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än
50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.7001

1

U

39.80

7

B

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle
och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för
huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst
50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
39.8001

1

U

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.

39.90

3

C

Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

39.9001

1

U

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

31

VK/KK

AK

40.60

PN Beskrivning
C

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en
stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.

40.60-1

5

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

40.60-2

3

40.60-3

5

40.6001

2

U

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.

40.70

9

C

Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.

Vindkraft
40.90

4

B

Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

40.95

3

B

Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av
minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna
med de andra vindkraftverken påbörjades.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.
40.100

2

C

Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
40.10001

1

U

Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.

33

VK/KK

AK

50.20

50.20-1
50.20-2
50.20-3
50.20-4

PN Beskrivning
C

7
5
4
5

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap.
1, 2 eller 3 §.

50.2001

1

U

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.

50.2002

1

U

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.

50.2003

2

U

Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

50.2004

1

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

50.2005

1

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon.

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
63.1001

4

U

Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.

63.20

7

C

Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
63.2001

4

U

Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag.

63.2002

3

U

Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag.

63.2003

2

U

Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag.

63.2004

1

U

Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag.

63.2005

1

U

Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag.

Flygplatser
63.40

13

B

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.

63.4001

4

U

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.

63.50

4

C

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

35

VK/KK

AK

PN Beskrivning
TANKRENGÖRING

74.10

B

74.10-1

9

74.10-2

7

74.20

6

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används
för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”,
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring
eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring
eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
C

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport
av kemiska produkter.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
85.10

9

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001

6

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.20

5

C

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.

85.3001

1

U

Tandläkarmottagning.

85.4001

1

U

Djursjukhus och liknande.

RENING AV AVLOPPSVATTEN
90.10

B

90.10-1
90.10-2

20
16

90.10-3

12

Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som
tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.

- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst
20 000 personekvivalenter.
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VK/KK

AK

PN Beskrivning

90.201-i

26

A

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
mer än 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
90.210-i

20

B

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
90.211-i

20

B

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
90.212-i

13

B

Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

90.213-i

13

B

Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

B

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

90.220

90.220-1
90.220-2
90.220-3

10
8
7

90.221

- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
B

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
90.221-1
90.221-2
90.221-3

10
8
7

90.230

3

- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
C

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt,
om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges
i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

39

VK/KK

AK

90.340

PN Beskrivning
B

Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.

90.340-1
90.340-2

12
7

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.

90.341

3

C

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

90.34101

1

U

Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
90.381

6

B

1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer
än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är
högst 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §.
90.383

6

B

Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än
2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §.
90.391

4

C

Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

Biologisk behandling
90.161

7

B

Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.
90.171

C

90.171-1

5

90.171-2

4

90.171-3

3

Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst
500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2
eller 3 §.

41

VK/KK

AK

PN Beskrivning
Mekanisk bearbetning och sortering

90.100

90.100-1
90.100-2

B

20
12

Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.

- Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.

90.110

C

90.110-1

8

90.110-2
90.110-3

7
1

90.70

90.70-1
90.70-2

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per
kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål.
B

11
10

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.

- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.80

6

C

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

90.8001

1

U

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.

Elavfall
90.90

6

C

Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter innan ytterligare behandling.

Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.

Uttjänta fordon
90.119

90.119-1
90.119-2

B

14
8

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2.
90.120

6

C

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
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PN Beskrivning

90.60

3

C

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

90.6001

1

U

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
90.454-i

26

A

Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.

90.455

26

A

Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.

Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
90.457

17

A

Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

90.458

20

B

Underjordsförvara icke-farligt avfall.

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
90.408-i

12

B

Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67
§, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.

Lagring och avskiljning av koldioxid
90.485

27

B

Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är
högst 100 000 ton.

90.500-i

27

B

Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).

90.510

27

B

Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är
tillståndspliktiga enligt 62 §.

90.520

6

C

Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid.

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
90.406-i

14

B

Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
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VK/KK

AK

90.440

90.440-1
90.440-2
90.440-3

PN Beskrivning
A

Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

32
28
17

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i
detta kapitel.
90.450

90.450-1
90.450-2
90.450-3

B

15
12
8

Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår
- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår
- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i
detta kapitel.

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
92.10

7

92.20

B

Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

C

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

92.20-1
92.20-2
92.20-3

5
4
2

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

92.2001

1

U

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.

92.30

4

C

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

92.10001

6

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

92.10002

4

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

92.10003

2

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

TEXTILTVÄTTERIER
93.10

5

C

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
93.1001

4

U

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

93.1002

1

U

Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
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Taxebilaga 3
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet

KlassAvgifts- Prövningsnivå
ningskod klass

Beskrivning

H1

3

Anmälningsplikt

Förskola

H2

2

Anmälningsplikt

Förskoleklass, öppen förskola

H3

1

Anmälningsplikt

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

H4

3

Anmälningsplikt

Grundskola, grundsärskola, specialskola

H5

3

Anmälningsplikt

Gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola

H6

1

Anmälningsplikt

Riksinternatskola, folkhögskola, internationell skola

H7

1

Anmälningsplikt

Resurscenter

H8

2

Anmälningsplikt

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor

H9
H10

1

Anmälningsplikt

Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta pga skärande och/eller stickande verktyg

H10

1

Anmälningsplikt

Medicinsk fotvård

H11

1

Övriga

Lokaler för vård eller annat omhändertagande

H12

1

Övriga

Samlingslokaler, universitet och högskolor

H13

1

Övriga

Massage, kroppsvård, kiropraktor, naprapat, sjukgymnast, zonterapi, fotvård etc.

H14

1

Anmälningsplikt
(Strålskyddslagen)

Solarium

H15

1

Övriga

Frisersalong

H16

1

Övriga

Skönhetssalong

H17

1

Övriga

Hudvård

H18

1

Övriga

Idrottsanläggning

H19

1

Övriga

Campinganläggning

H20

1

Övriga

Strandbad

H21

1

Övriga

Hotell

H22

1

Övriga

Pensionat eller liknande

H23

1

Övriga

Lokaler för förvaring av djur

Taxebilaga 4
Riskklassificering och årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den årliga tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning där anläggningen eller verksamheten
avgifts- och riskklassificeras.
Först sker avgiftsklassificeringen som bygger på de klassningskoder verksamheten omfattas av
enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och verksamhetens omfattning. Klassningskoden (KK) motsvarar en avgiftsklass (AK) enligt taxebilaga 2 och 3.
Därefter görs riskklassificeringen som utgår från bestämda riskfaktorer som kan ge upphov till
ett antal riskpoäng. Riskfaktorerna framgår av tabell 1 och 2.
Den årliga tillsynstiden som grundar sig på varje avgiftsklass och tilldelad riskpoäng framgår av
tabell 3 för hälsoskyddsverksamheter och tabell 4 för miljöfarliga verksamheter.
Tabell 1. Följande riskfaktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:

Faktor och bedömningsgrund

Riskpoäng

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Historisk förorening i mark eller byggnad
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom
vattenskyddsområde
c) Påverkar miljökvalitetsnorm
2. Kemiska produkter
a) Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade
minskningsämnen
3. Tilläggspoäng

1
1
1

1

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser

1

b) Använder ej förnybar energi

1

c) Särskilt transportintensiv verksamhet

1

Tabell 2. Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat
tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer:

Verksamhetsdel eller liknande

Kriterier

Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Förskola

Skola, undervisningslokal > 400 elever

> 5 avdelningar

1

Alla typer av verksamheter

Bassäng, bubbelpool, floating, spa o.d.

1

Alla typer av verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk
för blodsmitta pga skärande och/eller
stickande verktyg

1

Kemisal

Poäng
1
1

Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens
påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6
riskkolumner, men den maximala riskpoängsumman för en verksamhet kan bli högre.
Om en verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen
ligger till grund för inplacering i riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabell 3 för
hälsoskyddsverksamheter och tabell 4 för miljöfarliga verksamheter.
Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten får i
riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från
kolumn 0.
Tabell 3. Årlig tillsynstid för hälsoskyddsverksamhet (T=Timavgift)

Avgiftsklass

Riskkolumner
0

1

2

3

4

5

6

1

T

1

2

3

4

5

6

2

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

10

4
5

6

7

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

13

15

6

9

10

12

13

14

16

18

Tabell 4. Årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet (T=Timavgift)

Avgiftsklass

Riskkolumner
0

1

2

3

4

5

6

1

T

T

2

3

4

5

6

2

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

10

4
5

6

7

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

13

15

6

9

10

12

13

14

16

18

7

12

14

15

16

17

20

25

8

16

18

20

21

23

26

30

9

20

23

25

26

29

33

40

10
11

24

27

30

32

35

39

45

28

32

35

37

40

46

55

12

32

36

40

42

46

52

60

13

36

41

45

47

52

59

70

14

40

45

50

53

58

65

75

15

44

50

55

58

63

72

85

16
17

48

54

60

63

69

78

90

52

59

65

69

75

85

100

Avgiftsklass

Riskkolumner
0

1

2

3

4

5

6

18
19

56

63

70

74

81

91

105

60

68

75

79

86

98

115

20

64

72

80

84

92

104

120

21

68

77

85

90

98

111

130

22

72

81

90

95

104

117

135

23

76

86

95

100

109

124

145

24
25

80

90

100

106

115

130

150

88

99

110

116

127

143

165

26

96

108

120

127

138

156

180

27

104

117

130

137

150

169

195

28

112

126

140

148

161

182

210

29

128

144

160

169

184

208

240

30
31

144

162

180

190

207

234

270

160

180

200

211

230

260

300

32

180

203

225

237

259

293

340

33

200

225

250

264

288

325

375
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2018-01-29
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Lena Jonsson, 033-033-353017
lena.j.jonsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har ansvaret för att bedriva kontroll enligt lag
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Det finns i nuläget ingen taxa för
ändamålet. För att kunna finansiera delar av kommande arbete inom området så
behövs en taxa för detta i kommunen.
Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen
om foder och animaliska biprodukter som innebär att årlig avgift samt avgift för extra
offentlig kontroll kan tas ut. Timtaxan föreslås till 1 279 kronor för år 2018, d.v.s.
samma timtaxa som Kommunfullmäktige fastställt i taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet.
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att:
1. Att anta Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter
i enlighet med miljöförvaltningens förslag och att överlämna den till Kommunfullmäktige för beslut.
2. Taxan ska gälla från och med 2018-07-01.

Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden har ansvaret för att bedriva kontroll enligt lag
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Syftet med kontrollen är framförallt
att undvika smittspridning. I förordningarna finns folk- och djurhälsobestämmelser
om insamling, transport, lagring, bearbetning och användning eller bortskaffande av
animaliska biprodukter och framställda produkter, så att dessa produkter inte innebär
några risker för människors eller djurs hälsa.
Nämnden har kontrollansvar inom området bl.a. hanteringen hos primärproducenter
och hos livsmedelsföretag. Kontrollen omfattar även nedgrävning av animaliska
biprodukter och hantering av matavfall som inte lämnas till renhållningsbolag.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS
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WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se
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033-35 30 00

033-35 30 25
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Datum

Dnr

2018-01-29

2018-000228

I samband med framtagande av underlag till behovsutredningen uppmärksammades
att taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
saknas.
Förutsättningar för avgifter
Enligt 3 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter får fullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för nämndens
kostnader för offentlig kontroll. Avgifterna ska stå i rimlig proportion till de
kostnader som nämnden har.
Bestämmelsen i första stycket 3 § innefattar skyldighet för en kommun att ta ut en
årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.
Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga
finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004, d.v.s. samma princip som gäller för beräkning av avgift för
livsmedelskontrollen.
I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 finns även
bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket.
Avgift ska inte betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogade.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen
om foder och animaliska biprodukter som innebär att årlig avgift samt avgift för extra
offentlig kontroll kan tas ut. Timtaxan föreslås till 1279 kronor för år 2018, d.v.s.
samma timtaxa som Kommunfullmäktige fastställt i taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet.

Agneta Sander
Miljöchef

Lena Jonsson
Miljöinspektör

Bilaga
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska
biprodukter
Fastställd av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Gäller fr.o.m. 2018-07-01
Timtaxan för 2018 är 1279 kronor och regleras årligen enligt 7 § nedan.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och konsumentnämndens verksamhet med offentlig
kontroll enligt lag (2006:806) om av foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som
meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiften ska betalas av foderföretagare och sådana företagare som befattar sig med
animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll.
Avgifter
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid offentlig
kontroll av animaliska biprodukter.
4§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av Miljö- och konsumentnämnden
överklagas.
3. Anläggningar/verksamheter som faller under miljöbalks- eller livsmedelstaxorna.

5§

Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift).
2. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

6§

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och
konsumentnämnden.

7§

Miljö- och konsumentnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxan
med en procentsats som motsvarar förändringen av prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), som publiceras av SKL under oktober månad varje år.

Timtaxa (timavgift)
8 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och konsumentnämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut.
Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle
överstiger två timmar.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
18.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Årlig kontrollavgift
8 § För normal offentlig kontroll som ska säkerställa att bestämmelserna om animaliska
biprodukter följs ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den
kontrolltid Miljö- och konsumentnämnden bedömer som tillräcklig. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med beslutad timtaxa.
9§

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.

10 § Av 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter följer att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det
att verksamheten påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
Avgift för extra offentlig kontroll
11 § Om offentlig kontroll måste göras utöver den normala kontrollverksamheten på grund av
att reglerna i lagstiftningen inte följs, tas en avgift ut enligt timtaxan för den extra kontrolltiden samt för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som
har ansvaret för att reglerna inte följs eller den företagare som äger eller ansvarar för
produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs betala de kostnader
som den extra offentliga kontrollen medför.
Nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda får Miljö- och konsumentnämnden i enskilda fall besluta att avgift
enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad genom dess Miljö- och
konsumentnämndnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på
faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
14 § Av 33 § lag (2006:805) om av foder och animaliska biprodukter följer att Miljö- och
konsumentnämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om
det överklagas.
15 § Av 31 § lag (2006:805) om av foder och animaliska biprodukter följer att Miljö- och
konsumentnämndens beslut om avgift får överklagas hos Länsstyrelsen.
___________________________________________________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2018.
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2018-02-08
Annelie Johansson
Annelie2.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning 2017
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens upprättade
årsredovisning för 2017 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen.
Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2018 disponera 2017 års överskott av
tilldelad byggbonus motsvarande 480 tkr.
Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2018 disponera 2017 års överskott av
klimatkompensationsmedel motsvarande 280 tkr.
Ärendet
Miljöförvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2017. Rapporten är framtagen i
kommunens rapporteringssystem Stratsys och följer den kommungemensamma
strukturen.
I Borås 2025 Vision och strategi står bland annat att läsa: ”i Borås lever människor
tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden ” samt ”vi arbetar för en
hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna
samverkar”. Miljö- och konsumentnämndens myndighetsutövning, strategiska arbete
och rådgivningsverksamhet berör alla tre dimensionerna och syftar till att säkerställa
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika
och rättvisa regler för företag i Borås, motverka brottslighet och till att stödja
boråsarna med både förbyggande och rådgivande insatser inom budget- och skuldsamt konsumentområdena.
Samtidigt har samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens ökat markant de
sista tio-femton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är
nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Alla nämndens
verksamhetsområden har också ökat i omfattning och komplexitet liksom
förväntningarna på snabb handläggning och nära samverkan med
verksamhetsutövare, privatpersoner, myndigheter med flera. Den ökade efterfrågan
inom alla verksamhetsområden kan till en del illustreras med exemplen nedan:

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Datum

Dnr

2018-01-23

2017-2229

2004

2006

2011

2016

ökning
%

98 886

100 221

104 106

109 888

11

466

500

738

764

64

Antal årsarbetare
livsmedelkontroll

6

6

6

7,1

18

Antal tillståndspliktiga
verksamheter
miljöbalkens område

47

55

181

183

289

Antal årsarbetare
miljötillsyn

11

11

11,6

14

27

Borås
Antal invånare
Antal
livsmedelsverksamheter

För 2017 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på - 525 tkr
jämfört med tilldelad budgetram. Resultatet innehåller två poster (byggbonus och
klimatkompensation) på sammanlagt 760 tkr som nämnden önskar få överflyttade till
2018 års budget. Den främsta orsaken till budgetunderskottet är att verksamheterna
inte kunnat nå upp till den högt satta intäktsbudgeten.
Likt 2017 har Miljö- och konsumentnämnden under sedan 2012 haft en ekonomi i
obalans jämfört med de uppdrag som nämnden ålagts. Flera år i rad har vissa tjänster
inte tillsatts utan hållits vakanta för att spara och även under 2018 kommer någon,
alternativt några tjänster inte kunna tillsättas av ekonomiska skäl.
Vakanta tjänster, stor andel ny och/eller oerfaren personal har medfört att nämndens
verksamhet sedan flera år påverkas negativt av hög personalomsättning samt stress
och hög belastning för kvarvarande personal. De som slutat 2013-2016 uppgav lågt
löneläge som huvudskäl. Vid årsskiftet 2017/2018 har cirka 22 procent av
förvaltningens personal arbetat mindre än tre år, ytterligare 18 procent mindre än ett
år och rekrytering pågår motsvarande 12 procent av antalet medarbetare. Flertalet
avdelningar berörs, avdelningarna Miljötillsyn respektive Miljöstrategiska i mycket hög
grad. Till exempel har nio medarbetare på Miljötillsyn arbetat mindre än tre år och
därtill pågick vid årsskiftet rekrytering till ytterligare tre av miljöinspektörstjänsterna.

Agneta Sander
Miljöchef

Annelie Johansson
Förvaltningsekonom

Bilaga
Årsredovisning 2017 Miljö- och konsumentnämnden
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1 Inledning
I Borås 2025 Vision och strategi står bland annat att läsa: ”i Borås lever människor tillsammans, och i
harmoni med naturen och omvärlden ” samt ”vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska,
sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar”. Miljö- och konsumentnämndens
myndighetsutövning, strategiska arbete och rådgivningsverksamhet berör alla tre dimensionerna och
syftar till att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås, motverka brottslighet och till att
stödja boråsarna med både förbyggande och rådgivande insatser inom budget- och skuld- samt
konsumentområdena.
Samtidigt har samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens ökat markant de sista tio-femton
åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad
på lång sikt. Alla nämndens verksamhetsområden har också ökat i omfattning och komplexitet liksom
förväntningarna på snabb handläggning och nära samverkan med verksamhetsutövare, privatpersoner,
myndigheter med flera. Den ökade efterfrågan inom alla verksamhetsområden kan till en del illustreras
med exemplen nedan:
Borås

2004

2006

2011

2016

ökning %

98 886

100 221

104 106

109 888

11

466

500

738

764

64

Antal årsarbetare livsmedelkontroll

6

6

6

7,1

18

Antal tillståndspliktiga
verksamheter miljöbalkens område

47

55

181

183

289

Antal årsarbetare miljötillsyn

11

11

11,6

14

27

Antal invånare
Antal livsmedelsverksamheter

För 2017 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på - 525 tkr jämfört med tilldelad
budgetram. Resultatet innehåller två poster (byggbonus och klimatkompensation) på sammanlagt
760 tkr som nämnden önskar få överflyttade till 2018 års budget. Den främsta orsaken till
budgetunderskottet är att verksamheterna inte kunnat nå upp till den högt satta intäktsbudgeten.
Likt 2017 har Miljö- och konsumentnämnden under sedan 2012 haft en ekonomi i obalans jämfört med
de uppdrag som nämnden ålagts. Flera år i rad har vissa tjänster inte tillsatts utan hållits vakanta för att
spara och även under 2018 kommer någon, alternativt några tjänster inte kunna tillsättas av ekonomiska
skäl.
Vakanta tjänster, stor andel ny och/eller oerfaren personal har medfört att nämndens verksamhet sedan
flera år påverkas negativt av hög personalomsättning samt stress och hög belastning för kvarvarande
personal. De som slutat 2013-2016 uppgav lågt löneläge som huvudskäl. Vid årsskiftet 2017/2018 har
cirka 22 procent av förvaltningens personal arbetat mindre än tre år, ytterligare 18 procent mindre än
ett år och rekrytering pågår motsvarande 12 procent av antalet medarbetare. Flertalet avdelningar
berörs, avdelningarna Miljötillsyn respektive Miljöstrategiska i mycket hög grad. Till exempel har nio
medarbetare på Miljötillsyn arbetat mindre än tre år och därtill pågick vid årsskiftet rekrytering till
ytterligare tre av miljöinspektörstjänsterna.
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2 Viktiga händelser under året
Från och med 2017 har Miljö- och konsumentnämnden tagit över Tillståndsenheten från Fritids- och
folkhälsonämnden. Tillståndsenheten ingår numera i Livsmedelsavdelningen och ansvarar för
tillståndsgivning för alkoholservering och tillsyn vid försäljning av alkohol, tobak och receptfria
läkemedel. Från och med halvårsskiftet 2017 ingår även att ta emot anmälningar vid försäljning av ecigaretter och påfyllningsbehållare.
Vid ingången av 2017 hade budget- och skuldrådgivningen en kö på cirka två månader. Under året har
avdelningen arbetat med att se över processer och rutiner samt startat upp en öppen mottagning.
Åtgärderna har bland annat lett till att kön till verksamheten har upphört. Invånare som är i behov av
budget- och skuldrådgivning kan få ett första enskilt möte med en rådgivare inom en vecka om man
väljer att vända sig till den öppna mottagningen.
Från och med 2017 har nämnden en förvaltnings- och miljöjurist som fungerar som juridisk expert för
politiker, chefer och medarbetare. Verksamhetsstöd har från och med hösten 2017 förstärkts med en
kvalitets- och IT-samordnare som tillsammans med övriga avdelningar arbetar med att tydliggöra,
utveckla och säkerställa förvaltningens rutiner och ansvarsområden samt att förbereda
diarieföringssystemet Ecos inför en övergång till ett modernare system.
Komplexa ärenden har blivit fler för varje år och kräver mycket handläggningstid som sällan kan
planeras in i förväg.
Högt tempo i stadens olika byggprocesser 2017 och ökad komplexititet på grund av bland annat
förtätning, är det som påverkat verksamheten vid miljöstrategiska avdelningen absolut mest. Under året
har rekordmånga planer hanterats. Efter en trög start kom projektet "Hållbar Landsbygdsutveckling i
Sjuhärad" igång på full fart under hösten.
Av säkerhetsskäl och/eller beroende på att ökad komplexitet i ärenden måste tillsyn och kontroll i en
del verksamheter i ökande grad genomföras av två myndighetshandläggare tillsammans.
I oktober 2016 gjorde Länsstyrelsen en tillsyn på Borås Stads verksamhet inom alkohol och tobak.
Länsstyrelsen framförde bland annat synpunkter på tillsynsfrekvensen, som ansågs vara för låg.
Tillsynen har under 2017 inte kommit upp i önskad volym på grund av personalsituationen och
resursbristen. Viss tillsyn har kunnat högprioriteras och under året har fem samordnade tillsynsbesök
rörande serveringstillstånd genomförts, tillsammans med polisen, räddningstjänsten och Skatteverket. I
maj 2017 genomfördes 32 tillsynsbesök tillsammans med polismyndigheten från Västra Götaland och
Halland. Värt att notera är att ingen illegal tobak hittades i samband med dessa kontroller. Syftet med
denna prioritering är dels att motverka att den organiserade brottsligheten får fäste och att minska
tillgängligheten till alkohol och tobak för minderåriga. Allt i enlighet med drogpolitiska programmet
och samverkansavtalet med polisen.
Ett exempel på ökad komplexitet, med koppling till EU:s system för snabb varning om livsmedel som
utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa, har hanterats under 2017 och ledde till
saluförbud i hela Sverige för en leverantör från Borås. Ärendet tog minst 500 arbetstimmar från både
Livsmedelsinspektörer och förvaltningsjurist.
Under 2017 har en behovsutredning inom Miljöbalksområdet färdigställts för första gången på några år.
Den har resulterat i en samlad bild av behovet inom miljö- och hälsoskyddsområdet när det gäller
tillsyn och tillsynsrelaterat arbete för perioden 2018-2020. I utredningen bedöms hur stor tillsynsinsats
det krävs för att tillsynen på ett konstruktivt sätt ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen och
folkhälsomålen uppnås, att miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner uppfylls samt vilka resurser som
behövs för att hantera inkommande ärenden, klagomål, kvalitetsarbete etc. Utredningen visar på att
behovet av personella resurser för de tre åren är avsevärt större än de resurser som finns tillgängliga på
avdelningen.
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Exempel på komplexa ärenden inom Miljöbalksområdet och som tagit mycket handläggartid från flera
miljöinspektörer, förvaltningsjurist och förvaltningschef är ett ärende rörande bygglov för en skola i ett
område som var detaljplanelagt för industriverksamhet och ett rörande förbud mot uthyrning av
industrifastighet för bostadsändamål. Handläggningstid har åtgått till att reda ut ansvarsroller inom
Borås Stad, olika handlingsalternativ samt hur dylika ärenden formellt ska handläggas. Ytterligare två
andra ärenden har varit segdragna och pågått i flera år med otillåten miljöfarlig verksamhet. Det ena
gällde en däckverkstad och det andra otal dumpningar av kraftigt nedsmutsat vattenutsläpp i ett
villaområde. Båda ärendena ledde till åtalsanmälan under 2017. För samtliga ärenden har tillgången till
förvaltningsjurist avsevärt underlättat och rättssäkrat handläggningen.
Under sommaren har delar av förvaltningens verksamhet flyttat till Nornans bottenplan, från
Orangeriet och från fullmäktigehuset, i väntan på att hela förvaltningen kan samlokaliseras. Flytten har
påverkat Miljötillsynsavdelningen och Miljöstrategiska avdelningen som fått tillgång till större lokaler
och därmed förbättrad arbetsmiljö samtidigt som verksamhetens effektivitet under själva flyttperioden
påverkades negativt.
Nämndens obalans mellan uppdrag och ekonomi har under 2017 medfört att:





Nämnden har inte kunnat fullfölja ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det
kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) i Borås Stad i juni
2017.
Nämnden har haft otillräckliga resurser för att höja NKI-värdena för serveringstillstånd,
livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd.
Nämndens miljöövervakning (luft, buller, vatten, natur) har skett med lägre frekvens och
därmed begränsad möjlighet till analys.
Nämnden har haft begränsade möjligheter att stötta miljöarbetet på andra förvaltningar.

3 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

0

1

1

0

Antal genomförda
medborgardialoger.

Antal genomförda medborgardialoger.
Nämnden har under 2017 inte genomfört någon medborgardialog. Miljöförvaltningen arbetar i
huvudsak med myndighetsutövning vilket begränsar de områden som nämnden kan föra dialog med
medborgarna inom. Miljöförvaltningen planerar att utveckla sitt stöd till nämnden kring vilka former
och frågor som är mest lämpade för dialog.
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3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2017

Miljö- och konsumentnämnden får i
uppdrag att öka inslaget av
uppsökande verksamhet när det
gäller Fairtrade City, internt i Borås
Stad och externt mot medborgare
och företag,

Ej genomfört

Kommentar År 2017
Inget arbete har skett inom Fairtrade City,
inledningsvis på grund av resursbrist och under
hösten med vetskap om förestående flytt av
arbetsuppgiften till annan förvaltning.

När staden arrangerar konferenser,
bokar hotell och köper mat ska
Svanen-, Krav- och
Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel
efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Delvis
genomfört

Förvaltningen har god medvetenhet och har
detta kriterium under beaktande vid val av
konferensanläggningar etc och efterfrågar alltid
miljömärkta alternativ inom kommunen. Vid
externa genomförande har ibland
kostnadsaspekten och avståndet viktats högre.

Miljö- och Konsumentnämnden
uppdras i samverkan med Borås
Energi och Miljö utreda ett system
för enkel insamling av textilier för
återvinning.

Delvis
genomfört

BEMAB samlar själva in och stödjer andra
aktörers insamling av rena textilier.
Problematiken kring textilåtervinning är liknar
den för plast. Produktion och konsumtion är hög,
insamling fungerar relativt bra men bristen på
avsättning gör det svårt för avfallsbolagen att
ekonomi i hanteringen. Precis som plast är
textilier ofta blandmaterial och svåra att
materialåtervinna och det finns idag ingen
effektiv sortering för att särskilja olika
textilmaterial.
BEMAB och miljöförvaltningen deltar i eller följer
olka forsknings- och utvecklingarbeten,
exempelvis Re:Textile som är ett projekt inom
Science Park Borås som syftar till att utveckla
nya designprinciper, affärsmodeller, och
produktionssystem som möjliggör cirkulära
flöden i textilbranschen, http://retextile.se/.
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen
tagit fram förslag för hur hanteringen av textilier
kan göras mer hållbar:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-iSverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Hantering-avtextilier/.
Miljö- och konsumentnämnden och Borås Energi
och Miljö AB arbetar alltså för att öka
förutsättningarna för textilåtervinning, men har
inte utrett något ytterligare insamlingssystem.

3.3 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

4,9

6,2

4,5

5,3

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
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Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

0,1

0,2

0

0,1

37,2

34,6

40

39,6

arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.
Hälsa – friska medarbetare under
ett år i % av andel anställda.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
För hela 2017 låg sjukfrånvaron på 5,2 procent för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är en
något lägre nivå än 2016. Men flera avdelningar har fortfarande och har haft sjukskrivningar under året.
I de fall det är aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete genom företagshälsovården.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av
olika slag eller tillfälliga resursförstärkningar.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste
12-månadersperioden. Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inkl.
hälsofrämjande insatser.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

821

1 023

891

645

-246

Avgifter och övriga
intäkter

10 825

11 893

17 963

15 274

-2 689

Summa intäkter

11 646

12 916

18 854

15 919

-2 935

-27 100

-25 886

-34 124

-30 898

3 226

Lokaler

-2 441

-3 893

-2 394

-1 721

673

Övrigt

-5 757

-4 677

-4 712

-6 429

-1 717

0

-396

-346

-346

0

-35 298

-34 852

-41 576

-39 394

2 182

Statsbidrag

Personal

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

-228

228

-23 652

-21 936

-22 950

-23 475

-525

Kommunbidrag

21 000

22 250

22 950

22 950

0

Resultat efter

-2 652

314

0

-525

-525
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Tkr

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

1 231

0

0

0

0

Resultat jfr med
tillgängliga medel

-1 421

314

0

-525

-525

Ackumulerat resultat

-1 423

-823

-823

-1 348

-525

kommunbidrag
Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat

Resultatanalys
Resultat 2017
För 2017 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på - 525 tkr jämfört med tilldelad
budgetram. Resultatet innehåller två poster på sammanlagt 760 tkr som nämnden önskar få överflyttade
till 2018 års budget:


Nämnden fick 750 tkr i extra kommunbidrag, sk byggbonus. Av de 750 tkr har enbart 263 tkr
förbrukats varför nämnden önskar disponera kvarvarande 480 tkr under 2018 till verksamhet
inom ramen för bidragets riktlinjer.



Enligt 2012 KS0620 ska Miljö- och konsumentnämnden följa upp hur nämnder och bolag följer
beslutet om klimatkompensation. I de fall där kompensationen inte har utförts helt eller bara till
del faktureras berörd nämnd eller bolag. De medel som erhålls på detta vis är inte tänkta att
tillfalla nämnden utan ska komma hela staden till nytta. I bokslutet 2017 uppgår dessa
klimatkompensationsmedel till 280 tkr och nämnden önskar disponera dessa resurser under
2018 för miljöåtgärder som ska komma hela kommunen till nytta i enlighet med beslutets
intentioner.

Intäkter
Nämndens intäkter uppgår till mindre än 85 % av den budgeterade nivån vilket får anses vara en större
avvikelse. Intäkterna har i jämförelse med 2016 ökat med 3 000 tkr vilket förklaras av att
Tillståndsenheten flyttades över från årsskiftet (ca 2 300 tkr), att avtalen för försäljning av budget- och
skuldrådgivning till kranskommuner har reviderats (ca 670 tkr), att taxor för miljöbalken har reviderats
(ca 580 tkr) samt att taxan reviderats inom livsmedelsverksamheten och att den offentlig kontrollen
inom samma omårdet ökat (ca 500 tkr). Projektintäkter från EU har minskat (-350 tkr) och beror på att
ett projekt avslutats och att den tid som är nedlagd i det andra projektet minskat vilket påverkar
intäkternas omfattning. Intäkterna från staten har minskat (ca 400 tkr) och beror till merparten av att
naturvårdsbidragen för LONA-projekt har minskat jämfört med året innan. En del av bidragen som
betalades ut 2016 skulle har periodiserat till 2017 men det gjordes dessvärre inte i bokslutet för 2016. I
år har bidrag som hör till 2018 periodiserats. Att en del intäkter inte periodiserades i bokslutet 2016 har
påverkat det årets resultat liksom årets och kan även komma att påverka 2018 års resultat.
Intäkterna är en stor och viktig del av budgeten och därför måste de öka år från år så att en stor del av
den bemanningsökning som behövs kan finansieras via intäkter. Nämnden arbetar med att uppdatera
taxor och räkna upp avtal så att den verksamhet som taxefinansieras eller säljs ska följa
självkostnadsprincipen i så hög grad som möjligt. Detta arbete kommer att fortsätta även framgent.
Den största intäktsavvikelsen mot budget återfinns inom timdebiteringen för miljötillsyn. För 2017
avviker budgeten med 1 200 tkr. Anledningar till detta är avdelningen tappat erfarna handläggare och
nuvarande bemanning består till stor del av handläggare med kort erfarenhet samt att avdelningen
utöver det haft svårt att rekrytera personal. Fokus har varit på att tillsyna årsobjekt med en fast årsavgift
för att få kontroll över tillsynskulden och samtidigt bredda kompetensen. Inför 2018 har avdelningen
fått utökade resurser för en handläggare samtidigt som intäktsbudgeten dragits ned till en rimligare nivå
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utifrån analyser av utfall och möjlighet att debitera tillsyn utöver årsavgifter. På längre sikt har
avdelningen som ambition och målsättning att öka timdebiteringarna.
När det gäller ersättning för nedlagd tid i planarbetet har nämnden för 2017 och 2018 budgeterat
kommuninterna intäkter för detta. Än så länge är inga intäkter realiserade vilket påverkar såväl
nämndens bokslut 2017 som möjligheten att hålla budget 2018. Det är inte hållbart och nämnden
kommer därför behöva minska ned på, alternativt upphöra med denna verksamhet om inte en finansiell
lösning kan upprättas. Det är en utveckling som inte vore gynnsam för staden då en tidig medverkan av
Miljöförvaltningen i plan- och byggprocessen är att föredra för alla parter ur alla aspekter.
Personalkostnader
Personalkostnaderna avviker med drygt 3 miljoner kronor från budget. Flera avdelningar har haft en del
vakanser och sjukskrivningar under året men merparten av den positiva avvikelsen återfinns hos
avdelningen för Miljötillsyn. Närmare 2 100 tkr av avdelningens personalbudget på totalt 9 400 tkr är
inte förbrukade. Av den summan kan 480 hänföras till den extra budgettilldelning för byggbonusen
som inte förbrukats och resterande del beror på svårigheter att rekrytera och behålla personal vilket lett
till vakanta tjänster. Förvaltningen har sedan några år tillbaka haft en hög personalomsättning och det
påverkar verksamheten negativt samtidigt som ekonomin kortsiktigt ser bra ut då personalbudgeten
inte förbrukas men det får även en negativ påverkar på intäktssidan både på kort och lång sikt. En av
förvaltningens största utmaningar framöver är att behålla befintlig personal och lyckas med att rekrytera
personer med rätt kompetens och erfarenhet.
Sett till föregående år så har personalkostnaderna ökat och där är årets lönerörelse en naturlig faktor
samt de 250 tkr i extra utrymmet som nämnden fick för att påbörja marknadsanpassning av lönerna för
miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Nämnden har även utökat sin verksamhet med bland annat
tillståndsenhetens handläggare och en It- och kvalitetssamordnare. På sikt ser nämnden ett fortsatt
behov av att utöka bemanningen av såväl stödfunktioner som handläggare för att klara sitt uppdrag.
Övriga kostnader
Av oklar anledning var lokalkostnaderna för högt budgeterade men det har tagits hänsyn till detta i
prognosarbetet under året. Inför 2018 har budget lagts utifrån uppgifter från
Lokalförsörjningsförvaltningen.
Övriga kostnader har dragit över budgeten med drygt 1 700 tkr. Nämnden har under flera års tid varit i
behov av utökade kontorsytor och fick under 2017 tillgång till kontor och mötesrum i Nornan. I
samband med detta har en del kontorsmöbler införskaffats. Merparten har varit begagnade möbler som
erhållids mot enbart transport- och monteringskostndader. Även en del nya möbler har köpts in. Dessa
möbelkostnader är av engångskaraktär och fanns inte med i budgeten för 2017 då beskedet om att
kunna hyra Nornan kom först under våren 2017. Budget- och skuldrådgivningen har inom sin tilldelade
ram kunnat köpa in säkerhetsskåp för förvaring av sina personakter en kostnad som inte var budgeterat
men som möjliggjorts genom omdisponering av budgeterade medel. Vidare har kostnaderna för
konsulter varit ovanligt höga under 2017 på grund av satsningar på utveckling av ledarskap,
medarbetarskap samt grupp-/teamutveckling med stöd av extern coach. Syftet med både flytt och
utvecklingssatsningar har varit och är att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö, leverera god
verksamhet och bibehålla resultaten medarbetarenkäten på 2015 års nivå trots konsekvenserna av
obalansen mellan ekonomi och uppdrag, bristen på HR-stöd samt den höga personalomsättningen.
Resultat under de senaste åren
Miljö- och konsumentnämnden har under sedan 2012 haft en ekonomi i obalans jämfört med de
uppdrag som nämnden ålagts. För 2017 var intäkterna kraftigt överbudgeterade vilket är den främsta
orsaken till budgetöverskridandet. Flera år i rad har vissa tjänster inte tillsatts utan hållits vakanta för att
spara pengar och även under 2018 kommer någon, alternativt några tjänster inte kunna tillsättas av
ekonomiska skäl. Nämndens förhoppning är att snabbt kunna lösa frågan om ersättning för nedlagd tid
för den fysiska planeringen, tillståndsenheten samt HR-funktion.
Resultat exkl Orangeriet
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Nedan finns ett ekonomiskt sammandrag för Miljö- och konsumentnämnden exklusive den specifika
verksamheten i Orangeriet som nämnden fått separata medel för från och med 2013.
Resultatet 2017 för enbart Orangeriet är en positiv avvikelse på 32 tkr och resultatet för nämnden
exklusive Orangeriet är - 558 tkr jämfört mot tilldelat kommunbidrag. En stor del av årets tilldelning
har använts till att bekosta utrangering av ej avskrivna inventarier som inte längre finns kvar i
verksamheten.
Resultatet 2016 för verksamheten i Orangeriet redovisar en negativ avvikelse på 51 tkr och resultatet
för nämnden exklusive Orangeriet är 366 tkr jämfört mot tilldelat kommunbidrag. Nämnden hade dock
fattat beslut om en budget lägre än kommunbidraget för att kunna hämta hem delar av det negativa
ackumulerade resultatet. I jämförelse med nämndbudgeten blev resultatet 2016 ett underskott på
1 044tkr.
2015 redovisade nämnden ett underskott på 2 654 tkr jämfört med budget, varav 416 tkr avsåg
Orangeriets avvikande kostnader mot tilldelad budget. Nämndens resultat 2015 exklusive Orangeriet
uppgick till - 2 238 tkr.
2014 redovisade nämnden ett överskott på 380 tkr jämfört med ett budgeterat underskott på -400 tkr.
Nämndens resultat 2014 exklusive Orangeriet var -357 tkr. Orangeriets del av nämndens budget gav
2014 drygt 700 tkr i överskott jämfört med de specifikt tilldelade medlen.

Ekonomiskt sammandrag exkl Orangeriet
Tkr

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

724

1 575

891

645

-246

Avgifter och övriga
intäkter

10 921

11 341

17 963

15 767

-2 196

Summa intäkter

11 645

12 916

18 854

16 412

-2 442

-26 219

-24 703

-33 899

-30 780

3 119

Lokaler

-2 178

-2 346

-1 868

-1 505

363

Övrigt

-3 886

-3 659

-4 456

-6 282

-1 826

0

0

0

0

0

-32 283

-30 708

-40 223

-38 567

1 656

-228

0

228

Statsbidrag

Personal

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

-20 638

-17 792

-21 597

-22 155

-558

Kommunbidrag

18 400

18 800

21 597

21 597

0

Resultat efter
kommunbidrag

-2 238

1 008

0

-558

-558

400

0

0

0

0

-1 838

1 008

0

-558

-558

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat
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4.2 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget 2017

Bokslut
2017

Avvikelse

Kostnader

-1 091

-877

-1 018

-870

148

Resultat

-1 091

-877

-1 018

-870

148

166

167

235

107

-128

Kostnader

-7 969

-8 239

-6 718

-7 308

-590

Resultat

-7 803

-8 072

-6 483

-7 201

-718

3 985

4 225

6 895

7 009

114

-4 100

-4 441

-8 180

-8 084

96

-115

-216

-1 285

-1 075

210

5 094

5 656

7 400

6 167

-1 233

Kostnader

-6 876

-6 441

-10 960

-8 765

2 195

Resultat

-1 782

-785

-3 560

-2 598

962

1 723

1 407

2 988

1 812

-1 176

-11 471

-5 116

-8 770

-9 013

-243

-9 748

-3 709

-5 782

-7 201

-1 419

830

0

-493

-493

Kostnader

-6 150

-1 353

-827

526

Resultat

-5 320

-1 353

-1 320

33

677

631

1 335

1 317

-18

Kostnader

-3 792

-3 587

-4 554

-4 506

48

Resultat

-3 115

-2 956

-3 219

-3 189

30

0

0

Tkr
Miljö- och
konsumentnämnden
Intäkter

Förvaltningen
gemensamt
Intäkter

Livsmedelskontroll
Intäkter
Kostnader
Resultat
Miljötillsyn
Intäkter

Miljöstrategiska inkl.
energi- och
konsumentrådgivning
Intäkter
Kostnader
Resultat
Miljöstrategiska,
Orangeriet (exkl. KLIV)
Intäkter

Budget- och
skuldrådgivning
Intäkter

Buffert
Intäkter
Kostnader

-250

0

250

Resultat

-250

0

250
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Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget 2017

Bokslut
2017

Avvikelse

11 645

12 916

18 853

15 919

-2 934

Kostnader

-35 299

-34 851

-41 803

-39 373

2 430

Resultat

-23 654

-21 935

-22 950

-23 454

-504

Tkr
Totalt
Intäkter

4.3 Verksamhetsanalys
4.3.1 Miljö- och konsumentnämnden
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Den politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på närmare 150 tkr. Det är
framförallt arvodena till de förtroendevalda inklusive sociala avgifter som avviker från budgeterade
nivåer.

4.3.2 Miljöförvaltningen gemensamt
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Förvaltningen gemensamt (förvaltningsledning samt avdelningen för verksamhetsstöd) redovisar en
negativ avvikelse mot årsbudget på 487 tkr. I resultatet återfinns nämndens buffert som uppgår till
220 tkr. Nämnden har inte fattat beslut om att använda bufferten till något specifikt ändamål.
Det är framförallt på kostnader för inventarier, kurser och konferenser och tjänster som
budgetavvikelserna återfinns. Huvudanledningarna är tillfälliga för 2017 - flytten från Orangeriet och
fullmäktigehuset till Nornan samt satsningar på utveckling av ledarskap, medarbetarskap samt grupp/teamutveckling med stöd av extern coach. Syftet med både flytt och utvecklingssatsningar har varit
och är att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö, leverera god verksamhet och bibehålla resultaten
medarbetarenkäten på 2015 års nivå trots konsekvenserna av obalansen mellan ekonomi och uppdrag,
bristen på HR-stöd samt den höga personalomsättningen.
Åtgärder
Efter den anlays av verksamhet och ekonomi som förvaltningen genomfört under 2017 har kunskapen
och möjligheterna för god framföhållning ökat avsevärt och behov av medel för kompetensutvekling
för alla medarbetare och medel för samlokalisering av hela förvaltningen (när är inte beslutat ännu)
kommer att säkerställas i nämndens framtida budgetarbete.
Analys av verksamheten - Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöds uppdrag är att stödja, komplettera och förstärka kärnverksamheterna inom
Miljöförvaltningen. Verksamhetsstöd ska utifrån förvaltningens behov erbjuda och tillhandahålla
administration, service, juridikkompetens, IT och kvalitet samt Borås Stads policys, riktlinjer och dylikt.
Avdelningen ska vara ett kvalificerat stöd för förvaltningens arbete för medborgare, företag samt
organisationer inom Borås Stad.
Från och med 2017 har verksamhetsstöd en förvaltnings- och miljöjurist som fungerar som juridisk
expert för politiker, chefer och medarbetare. Avdelningen har även från och med hösten 2017
förstärkts med en kvalitets- och IT-samordnare som tillsammans med övriga avdelningar arbetar med
att tydliggöra, utveckla och säkerställa förvaltningens rutiner och ansvarsområden samt att förbereda
diarie- och verksamhetssystemet Ecos inför en övergång till ett modernare system.
Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2017
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Det utökade uppdraget för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (Tillståndsenheten) medförde
ytterligare behov av administrativa resurser. Avdelningen har under 2017 tillfälligt anställt 50%
administrativt stöd till Tillståndsenheten samt 50% receptionist. Förvaltningen måste fortsätta att se
över stödfunktionerna inom det administrativa området då miljö- och konsumentnämnden ej beviljades
medel för fortsatt administrativt stöd för Tillståndsenheten samt receptionist.
Under 2017 har avdelningen arbetat med grupputveckling med hjälp av en inhyrd coach, vilket varit
väldigt nyttigt och lärorikt för avdelningen i det fortsatta arbetet med att uppfylla avdelningens
uppdragsbeskrivning.
Avdelningen har även gjort en stödbehovsinventering på förvaltningen som bland annat resulterade i
ett antal handlingsplaner, men på grund av bristande resurser är det mycket troligt att vi tvingas skjuta
på dessa och prioritera andra arbetsuppgifter under 2018.

4.3.3 Livsmedelskontroll
2017 är det första året som Tillståndsenheten och tobakstillsyn m.fl. finns med i Miljö- och
konsumentnämndens årsredovisning.
Ekonomi
Avdelningen totalt redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget på 210 tkr.
Livsmedelskontrollens händelsestyrda intäkter i form av timdebitering, särskilt på extra offentlig
kontroll har bidragit till det positiva resultatet. Intäkterna överstiger budget med närmare 400 tkr vilket
även är en ökning jämfört med föregående år på 500 tkr. Totala intäkter för livsmedelskontrollen
uppgår till 4 740 tkr. Tillståndsenhetens intäkter på 2 270 tkr avviker från den budgeterade intäktsnivån
med cirka 300 tkr. Jämfört med föregående år har tillsynsavgifterna ökat medan ansökningsavgifterna
minskat. Intäkterna för tobakstillsynen ligger på jämförbar nivå med föregående år. De negativa
avvikelserna på Tillståndsenheten och tobakstillsynen m.fl. är ett direkt resultat av att verksamheterna
inte var fullt finansierade vid deras flytt från Fritids- och folkhälsoförvaltningen till Miljöförvaltningen.
Kostnaderna inom tillståndsenheten avviker från budget med cirka 100 tkr och det är framförallt
kostnader för verksamhetssystem Alkt/OL2 för alkohol- och tobaksområdena som inte varit korrekt
budgeterade.
Det positiva ekonomiska resultatet speglar dock inte avdelningens verksamhetsresultat under 2017.
Avdelningen har varit underbemannad under i princip hela året på alla myndighetsområden:
livsmedelskontroll, alkoltillstånd och tillsyn av försäljning av alkohol, tobak, receptfria läkemedel samt
från havlårsskiftet anmälningsplikt för e-cigaretter och som följd av det inte kunnat leverera en
komplett verksamhet.
Det finns en stor risk att Tillståndsenheten endast kan fokusera på tillståndshandläggning för
alkoholservering istället för att arbeta aktivt både med tillstånd och tillsynsarbete under 2018.
Analys
För att kunna upprätthålla en rättsäker och professionell myndighetsutövning på alla
myndighetsområden krävs det en realistisk bemanning. Livsmedelskontroll har under hela 2017 varit
underbemannade med cirka 0,6 tjänst jämfört med behovsutredningen för 2017. Tillståndsenheten har
först under november ersättningsrekryterat två handläggare och vuxit med cirka 25%. Enheten saknar
inför 2018 fortfarande minst 0,5 tjänst på alkoholsidan, cirka 0,5 tjänst för administrativt stöd samt
cirka 2 tjänster för tobakstillsyn.
Livsmedelskontroll
Den sista december 2017 fanns det cirka 800 livsmedelsanläggningar i kommunen. Jämfört med tidigare
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år är det utökning med ungefär 10 anläggningar.
Under 2017 har kontrollen bedrivits i veckobegränsade projekt med samtliga verksamheter uppdelade
på områdena Norr, Centrum, Väster och Öster i Borås. Intervallet och frekvensen av inspektioner styrs
av verksamhetens riskklassning. De flesta anläggningarna ska besökas en, två eller tre gånger under året.
Vissa verksamheter, med lägre risk och därmed lägre kontrolltid, besöks vartannat eller vart tredje år.
Efter varje avslutat projekt har resultaten av kontrollen sammanfattats. Utifrån vilka avvikelser som har
konstaterats och hur ofta de förekommer kan den framtida kontrollen planeras och fokuseras på de
risker som uppmärksammats. Kontrollområden som har beaktats under 2017 var baserade på
Livsmedelsverkets operativa mål och inom säker hantering och lagring, lokaler och utrustning,
rengöring och desinfektion samt temperaturkontroller. Under året har särskilt fokus legat på
vattenkvalitet.
Genomgående kan det konstateras att rengöring av ytor och redskap, bristfällig/felaktig märkning,
problem med redligheten samt brister i temperaturhållningen är de främsta orsakerna till avvikelser och
förelägganden bland storhushåll och butiker. Brister i temperaturhållningen är någorlunda jämnt
fördelat mellan grupperna. Redlighetsproblematik och bristande/felaktig märkning av livsmedel är de
kontrollområden som efter rengöring och temperatur orsakat flest avvikelser i både butiker samt
storhushåll under 2017.
Under 2017 har några enstaka mikrobiologiska prover tagits på olika livsmedel. Sammanlagt har
rengöringsprover med ATP- metoden (adenosintrifosfat, en molekyl som finns i alla levande celler)
gjorts på cirka 300 anläggningar. Mikrobiologiska prover och rengöringsprover var en del av
planeringen för 2017.
Vidare har gruppen deltagit i planeringen och utförandet av Miljösamverkan Västra Götalands (MVGs)
projekt som handlar om märkning/redlighet av kött. Borås var både med i projektarbetsgruppen och
bidrog med i kontroller. Sammanlagt har 150 kontroller genomförts i samband med projektet, därav
cirka 30 i Borås. I ungefär 10% av ärenden har myndigheten bestämt att utöka spårning på (inga i
Borås). Uppföljande kontroller gjordes av 35 verksamheter. I samband med projektet har åtta beslut
om föreläggande och två beslut om saluförbud fattats av myndigheter (inga beslut fattades av Borås
livsmedelskontroll). Vi kan konstatera att kontinuerligt kontrollarbete med livsmedelsverksamheter i
Borås påverkar resultatet på ett positivt sätt.
Under året har avdelningen deltagit i Statens veterinärmedicinska anstalts projekt om provtagning av
färskt nöt- och fläskkött för förekomst av Escherichia coli resistenta mot antibiotika ur grupperna
cefalosporiner och karbapenemer – så kallad ESBL-resistens. Detta ingår som en del av SVARMprogrammet vilket omfattar Sveriges åtagande att övervaka antibiotikaresistenta bakterier från djur och
livsmedel. Borås har bidragit med cirka 30 prov på olika sorter kött. Tidigare sammanställningar av
liknande projekt visar att provtagningar på kött påverkar på ett positivt sätt uppfödare i Sverige. Detta
har medfört att användning av antibiotika i köttet i Sverige har minskat de senaste åren.
En åtalsanmälan gjordes under året.
Av säkerhetsskäl och/eller beroende på att ökad komplexitet i ärenden måste numera flera
verksamheter besökas av två inspektörer. Antalet uppföljande kontroller på grund av klagomål eller på
brister som hittats i den ordinarie kontrollen har ökat. Detta har tillsammans med underbemanning på
livsmedelssidan medfört att ett flertal verksamheter erhållit mindre kontrolltid eller ingen alls jämfört
med tilldelad kontrolltid. Det finns därför risk att Miljö- och konsumentnämnden kan bli
återbetalningsskyldiga.
Komplexitet i livsmedelskontrollen
De senaste åren har den manuella kötthanteringen i mindre butiker med importerat kött ökat markant.
Från att vid kontrolleren ha fokuserat på lokalerna och märkning av importerade varor har spårning av
köttets ursprung och kontroll av all dokumentation tillkommit. Detta är ofta ett tidskrävande arbete
med granskning av dokument som inte alltid har korrekta uppgifter, ibland är på andra språk och som
medför många kontakter med andra myndigheter för att spåra varuflödet, omhändertagande av
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tvivelaktiga varor och i vissa fall även destruktion med alla de myndighetsbeslut som behövs för att
garantera en rättssäker handläggning. Detta har tagit mycket tid i anspråk och ställer nya annorlunda
krav på kontrollpersonalen.
Även e-handel med olika typer av livsmedel exempelvis kosttillskott har gjort att
livsmedelsinspektörerna ställs inför helt nya frågeställningar.
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) EUs system för snabb varning om livsmedel som
utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa. Får vi ett sådant meddelande om livsmedel
som kan utgöra risk för människors hälsa som har kommit till/från en av våra anläggningar i
kommunen förväntas vi snarast kontakta berörda aktörer för att vidta nödvändiga åtgärder exempelvis
saluförbud. Åtgärderna rapporteras sedan in till Livsmedelsverket som i sin tur förmedlar
informationen vidare. Vi har sett ett ökande flöde av dessa RASFF under de senaste åren. Ett exempel
med koppling till RASFF- systemet som har hanterats under 2017 är ärendet som ledde till saluförbud
av konserverad tonfisk från Matkompaniet. Detta tog minst 500 arbetstimmar från både avdelningen
samt förvaltningens jurist. Komplexa ärenden har blivit fler för varje år.
Dessa exempel visar på nödvändigheten i att ha en aktiv omvärldsbevakning och en omfattande
kompetensuppdatering, både inom de olika fackområdena men även exempelvis inom data,
dokumentgranskning (även på andra språk än svenska) och samverkan mellan olika myndigheter, då
nya synsätt och arbetsmetoder är nödvändiga för att hålla jämna steg med våra verksamhetsutövare.
Med tanke på att avdelningen lägger väsentligt mer tid på komplexa ärenden och omvärldsbevakning
jämfört med tidigare år påverkas rådgivningstider till allmänheten och företagen samt antal kontroller
negativt. Det finns mycket stor risk att detta kommer påverka NKI- resultatet negativt. Utöver det kan
Miljö- och konsumentnämnden bli återbetalnings-skyldig för kontroller som avdelningen inte har
hunnit med under 2017. Vi ser att det inte blir bättre under 2018. Det blir mer arbete med mindre
personal. Avdelningen har även svårt att rekrytera. Konkurrensen från andra myndigheter och den
privata sektorn är stor.
Utöver det har cirka 200 arbetstimmar från avdelningen lagts på behovsutredningar för
tillståndsenheten och tobakstillsyn m.fl.
Tillståndsenheten - tillstånd och tillsyn alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel
Tillståndsenheten är till stora delar avgiftsfinansierad. Under 2017 har nya taxor och avgifter arbetats
fram för att ytterligare öka kostnadstäckningen. Borås Stad har samverkansavtal med Marks och
Bollebygds kommuner. Under 2108 kommer dessa avtal att revideras.
Vid årsskiftet 2016 kunde enheten lansera digitala tjänster för att anmäla försäljning av tobak och
folköl, ansöka om serveringstillstånd och kunna göra förändringar i befintliga tillstånd. I oktober 2016
gjorde Länsstyrelsen en revision. Man hade synpunkter på bland annat att tillsynsfrekvensen på tobak.
Brist på personal under större delen av året är det främsta orsaken till att tillsynsfrekvens är så lågt.
Personalbrist på tillståndsenheten har sannolikt påverkat NKI-resultaten negativt under 2017. Först i
november har Miljöförvaltningen lyckats med ett ersättningsrekrytera två handläggare till avdelningen.
Båda tjänsterna var mycket svåra att rekrytera med begränsat antal sökande. De nya handläggarna har
erfarenheter av utredningsarbete, dock inte inom aktuellt område.
Serveringstillstånd
Enheten har under året fortsatt utvecklingsarbetet för att kunna möta upp förväntningar så långt det
varit möjligt beträffande handläggningstider, bemötande och tillgänglighet. Vid halvårsskiftet har dock
en erfaren handläggare slutat. Verksamheten har då prioriterat att klara av handläggningstider för
inkommande ärenden.
Vid årsskiftet 2015/2016 kunde enheten lansera digitala tjänster för att ansöka om serveringstillstånd
och kunna göra förändringar i befintliga tillstånd. Det yttre tillsynsarbetet sköts också med digitala
lösningar.
Två utbildningar för tillståndshavare och dess personal har hållits under 2017.
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Under året har det genomförts fem samordnade tillsynsbesök över serveringstillstånd, tillsammans med
polisen, räddningstjänsten och Skatteverket. Antalet tillsynsbesök uppgick till sammanlagt 70 stycken.
Antalet inkomna ansökningar var 23 om stadigvarande tillstånd, 15 om tillfälligt tillstånd för
allmänheten samt 26 om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. Av ansökningarna ovan kom nästan alla in
via den digitala tjänsten. Sammanlagt har 85 (103 inklusive Mark och Bollebygd) beslut fattats under
året.
I oktober 2016 gjorde Länsstyrelsen en tillsyn. Synpunkter framfördes på bland annat tillsynsfrekvensen
som ansågs vara för låg. Tillsynen har under 2017 inte kommit upp i önskad volym på grund av
personalsituationen men har ändå ökat till 70 genomförda besök, jämfört med 40 besök år 2016.
Personalsituationen har förbättrats inför 2018 då målsättningen också är att göra tillsyn i minst den
omfattning som det finns skyldighet till. Under 2017 har har handläggningstiderna på det stora hela
kunnat hållas nere. Utöver det har vissa rutiner uppdaterats och några mindre avvikelser som noterades
i Länsstyrelsens tillsyn åtgärdats.
Folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter
Under 2017 har Miljöförvaltningen valt att prioritera samordnad tillsyn i de butiker där förekomsten av
illegal tobak är störst. Under 9-10 maj 2017 har 32 tillsynsbesök gjort tillsammans med
polismyndigheten från Västra Götaland och Halland. Värt att notera är att ingen illegal tobak hittades i
samband med dessa kontroller. Syftet med denna prioritering är dels att motverka att den organiserade
brottsligheten får fäste och att minska tillgängligheten till tobak för minderåriga. Allt i enlighet med
drogpolitiska programmet och samverkansavtalet med polisen.
Försäljningsställen med tobak, folköl och receptfria läkemedel har fått tillsyn löpande. Under året har vi
satsat på en aktiv tobakstillsyn, riktad främst mot den illegala hanteringen av tobaksvaror.
Polismyndigheten har en resursgrupp, som har jobbat aktivt med tobakstillsyn och deras medverkan
har enheten haft stor nytta av. Ett aktivt arbete i sådana butiker genererar mycket administrativt arbete,
vilket enheten saknat resurser för under året. Sammanlagt har 54 tillsynsbesök genomförts under 2017
(43 på tobak, 4 på folköl och 7 på receptfria läkemedel).
Den 1 juli trädde ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen
innehåller bestämmelser om produkternas anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring.
Bestämmelserna inkluderar ett förbud att sälja till personer som inte fyllt 18 år. Lagen innebär att artikel
20 i tobaksdirektivet genomförs. Genomförandet gäller e-cigaretter som kan användas för konsumtion
av nikotinånga via ett munstycke och påfyllningsbehållare som innehåller nikotinvätskor. Ansvaret på
kontrollen har delegerats till avdelningen för Livsmedelskontroll och tobakstillsynen. Ingen förstärkning
på personalsidan har dock gjorts på enheten. Utöver det finns det stort risk att servicen till företagen
och allmänheten även i fortsättningen försämras då det inte finns tid att svara på alla frågor.

4.3.4 Miljötillsyn
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avdelningen redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget på 962 tkr.
Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med cirka 500 tkr men de avviker mot budget med drygt
1 200 tkr. Det är främst timdebiteringen som avviker mot budgeten med anledningen att den varit
orealistisk i förhållande till tillgängliga personalresurser. Under de senaste fyra-fem åren har avdelningen
haft och fortfarande har hög personalomsättning där avdelningens nuvarande bemanning utgörs till
stor del av nya och/eller oerfarna inspektörer (11 st) för vilka några få erfarna inspektörer (4-5 st) ska
bistå med både kompetensöverföring och handledning men samtidigt utföra sitt ordinarie arbete på ett
rättssäkert och effektivt sätt. Sammantaget orsakar detta att tid försvinner till att lära upp nya och då
finns nästintill ingen tid över till några större intäktsdrivande projekt. Intäkterna som ändå inkommit
har härrört från timdebiterade händelser i samband med enstaka projekt som pågått under några år,
inkommande ärenden, anmälningar och klagomål som avdelningen inte kan bortse ifrån utan måste
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hantera.
Kostnaderna avviker från budget med närmare 2 200 tkr och det är framförallt personalbudgeten som
inte använts fullt ut. Orsaken är att trots tretalet rekryteringsomgångar under året har avdelningen inte
lyckats få det fulla antal medarbetare som personalbudgeten medger, eftersom det fortfarande föreligger
svårigheter med att hitta miljöinspektörer med några års erfarenhet och rätt kompetens. Flertalet av de
nya medarbetarna behöver fortsatt tid för kompetensutveckling och stöd från de erfarna handläggarna.
En upplärningsfas på att bli självgående miljöinspektör tar vanligen tre år men erfarenheten har visat att
det ofta tar längre tid.
Av de 750 tkr som nämnden fått inom ramen för byggbonus har 270 tkr använts till projektanställning
och de kvarvarande avser nämnden begära att få disponera under 2018.
Åtgärder
Avdelningens budgeterade intäktsnivå har inte varit realistisk utifrån bemanningssituationen. Detta
tillsammans med fortsatt hög personalomsättning som pågått på avdelningens sedan 2013 har sakta
med säkert utarmat den erfarenhetsbank som tidigare byggts upp. I budgeten för 2018 har nivån på
timdebitering sänkts med 1 300 tkr för att bättre stämma mot verkligenheten. På sikt när
miljöinspektörerna skaffar sig mer erfarenhet genom kompetensutveckling, får tid att inhämta
kunskaper och dokumentera rutiner, och inte behöver handledning i samma utsträckning, är
ambitionen att åter öka intäkterna för timdebiteringarna.
Analys av verksamheten
Rekrytering
Avdelningen har rekryterat miljöinspektörer i tre omgångar. Rollen är svårrekryterad beroende på brist
på kvalificerade sökanden med rätt erfarenhet samt mindre antal sökanden. Rekryteringen resulterade
dock i nya miljöinspektörer; tre tillsvidare varav två med några års erfarenhet men inte inom miljöfarliga
verksamheter, två vikariat, en utredningsassistent som samtidigt övar på det svenska språket samt
ytterligare en resurs på visstid för stadens byggbonus. Under vårsäsongen är det brukligt att avdelningen
tar in en-två praktikanter från miljö- och hälsoskyddsutbildningen i Göteborg. Så skedde även i år men
med endast en praktikant, hennes tjänst ledde till ett kort sommarvikariat. Två föräldralediga har
återkommit till arbetet under hösten. I december har en miljöinspektör med flerårig inspektörs
erfarenhet avslutat sin anställning till förmån för den privata sektorn och en erfaren miljöinspektör har
gått på en längre tids föräldraledighet.
Behovsutredning och tillsynsplan
Under året har en behovsutredning gjorts. Den har resulterat i en samlad bild av behovet inom
nämndens ansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet när det gäller tillsyn och tillsynsrelaterat arbete
för perioden 2018-2020. I utredningen har avdelningen bedömt hur stor tillsynsinsats det krävs för att
tillsynen på ett konstruktivt sätt ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen
uppnås, att miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner uppfylls samt vilka resurser som behövs för att
hantera inkommande ärenden, klagomål, kvalitetsarbete etc. Utredningen visar på att behovet av
personella resurser för de tre åren är avsevärt större än de resurser som finns tillgängliga på avdelningen
- 28 årsarbetskrafter i jämförelse med befintliga 16 årsarbetskrafter. Avdelningen behöver alltså
förstärkas med ytterligare 12 årsarbetskrafter utöver befintlig bemanning.
Nämndens ekonomiska ramar 2018 medför otillräckliga resurser för adminstrativt stöd och det medför
i sin tur att administrativt arbete kommer att öka för handläggarna. Det är varken effektivt eller
optimalt för förvaltningen att använda handläggartid på uppgifter som tidigare legat på administrativ
personal.
Tillsynsbesök från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen gjorde under hösten 2016 tillsyn på avdelningens arbete med rökfria miljöer. Kritik
ställdes på otillfredsställande tillsynsfrekvens på rökfria miljöer med avseende på skolor, förskolor och
gymnasier. Länsstyrelsen ansåg att tillsynsfrekvensen borde höjas upp ordentligt med minst en
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tillsynsinsats årligen på varje verksamhet. Med hänsyn till kritiken har viss tillsyn gjorts trots
bemanningssituationen, på hur tobakslagen på skolgårdar sköts på ett 50-tal skolor, förskolor och
gymnasieskolor i kommunen. Men denna tillsynsfrekvens är långt ifrån täckande och omfattar enbart
25 % av hela volymen av objekt som borde tillsynats. Området prioriterades framför andra områden
eftersom den bedömdes påverka skolpliktiga barn och unga och därmed ger stor nytta för folkhälsan på
längre sikt. Tillsynsområdet överensstämmer också med målområdet Barn och unga som finns i stadens
vision 2025. Avdelningen kommer fortsätta arbetet under 2018 i den mån resurserna medger, då även
resultatet kommer presenteras. Regeringen för avsikt att 2018 skärpa tobakslagen avseende rökfria
miljöer vilken innebär att den utökas till att omfatta alla allmänna platser som allmänhet har tillträde till.
Under hösten besökte Länsstyrelsen Miljöförvaltningen avseende på eventuella förändringar av tidigare
överlåten tillsyn. På Miljöförvaltningen finns gamla beslut från 1992, 2003 och 2006 där Länsstyrelsen
överlåtit tillsynen till kommunen på större anläggningar med miljöfarlig verksamhet. Höstens samråd
resulterade inte i några ändringar mer än att Länsstyrelsen ska samordna och samla de gamla besluten
till ett dokument.
Tematillsyn
Avdelningen har omkring 400 verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift som behöver få tillsyn eller
tillsynsrelaterade insatser. En årsbetalande verksamhet är verksamhet som medför stor risk för
människors hälsa eller miljön och som behöver regelbunden tillsyn. Under året har hela personalstyrkan
på avdelningen involverats i något som vi kallar för tematillsyn, där allra högsta prioritet har legat på att
utföra tillsyn på verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift. Avdelningen har för första gången i
historien gemensamt enats om två avdelningsmål där det ena har varit att synas ute mer och det andra
har varit att tillsyna så många årsbetalande verksamheter som möjligt. En arbetsmetod arbetades fram
där vi försökte hitta gemensamma nämnare för alla verksamheterna. För miljöskyddet fann vi ett
genomgående tema som var "utsläpp till vatten" och för hälsoskyddet blev temat "städning". För att
angripa problemet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt utfördes tillsynen i team om två inspektörer, i
huvudsak med en erfaren och en oerfaren så långt det var möjligt. Syftet har varit att lära av varandra,
mer jämlik tillsyn, effektivisera inspektörernas bedömning av risker och teamarbetet utgör en viktig
aspekt för att känna sig trygg i rollen som inspektör. Resultatet kommer presenteras mer i detalj vid
kommande nämndsammanträde.
Komplexa ärenden
På de senaste 10 åren har miljöärendena ökat i komplexitet där vår kompetens efterfrågas allt mer både
inifrån kommunen och externt från medborgare och verksamhetsutövare. En stor anledning är att det
byggs allt mer och staden har som ambition att förtäta stadskärnan och öka antalet invånare inom de
närmaste åren. Frågor som inspektörerna får rör ofta bullerproblematik, utsläpp från företag och
förorenade områden och är arbetsfält där vi inte erfarenhet av, resurser till eller ens hunnit möta i
samma expansiva takt. Komplexiteten har medfört längre handläggningstider beroende på brist på
erfarenhet hos flertalet av handläggarna samt att nödvändiga diskussioner behövt föras såväl mellan
kollegor som över förvaltningsgränser. För att vi ska ha möjlighet att kunna matcha efterfrågan ställer
detta större krav på nödvändiga resurser, erforderlig omvärldsbevakning, skicklighet i
ärendehanteringen och ökad kompetensutveckling.
Två komplexa ärenden har tagit mycket handläggartid för flera miljöinspektörer, förvaltningsjurist och
förvaltningschef på Miljöförvaltningen. Ett ärende rör ett bygglov för skola i ett område detaljplanelagt
som industriområde, där Miljöförvaltningen kom in sent kommunens process. Det andra ärendet pågår
och rör ett förbud mot uthyrning av industrifastighet för bostadsändamål där mycket tid har åtgått till
att reda ut ansvarsroller, hur ärendet ska handläggas samt vad som händer om förbudet resulterar i att
medborgare blir utan bostad. Ytterligare två komplexa ärenden som varit segdragna och pågått i flera år
rör otillåten miljöfarlig verksamhet. Det ena gällde en däckverkstad och det andra ett flertal dumpningar
av kraftigt nedsmutsat vattenutsläpp i ett villaområde. Båda ärendena ledde till åtalsanmälan. För
samtliga dessa ärenden har den dagliga tillgången till förvaltningsjurist avsevärt underlättat,
effektiviserat och rättsäkrat handläggningen.
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Täkter
Miljöförvaltningen har under året påbörjat tillsyn på berg- och grustäkterna i kommunen. Vi har som
mål att utöva tillsyn på samtliga. Det finns sju täkter samt en verksamhet med enbart sortering och
krossning (Viared Västra). Tillsynen kommer inrikta sig på det tillstånd som täktverksamheterna har.
Avlopp
Miljöförvaltningen bedriver aktiv tillsyn på enskilda avlopp i kommunen som omfattar rådgivning till
privatpersoner och entreprenörer, tillsyn av nya och befintliga avlopp, handläggning, förelägganden
eller förbud. Antalet ansökningar om nytt avlopp har de senaste 6 åren legat mellan 136-160
ansökningar. Under året har vi mottagit 136 ansökningar, varav 40 % beror på krav efter tillsyn på
befintliga avlopp. Ungefär 50 % ansöker om traditionell infiltration och 1 % söker för Alnarps
Photosystem.
Bilvård
Bilvårdsprojektet har pågått sedan 2016 och har riktats mot ett 60-tal bilverkstäder och biltvättars
egenkontroll när det gäller oljeavskiljare. Oljeavskiljare har stor betydelse när det gäller att avlasta
kommunens reningsverk från flytande föroreningar. Tillsynen bedrevs genom granskning av uppgifter.
Det vi behövde få var kännedom kring installerade oljeavskiljares klassning, 5-års besiktning och hur
den var kopplad. Vid granskningen visade det sig att endast några få fastighetsägare hade utfört 5-års
besiktning på oljeavskiljare. Majoriteten gjorde en besiktning efter att de fick vår skrivelse. Resultat från
projektet kommer att sammanställas under 2018 år och vi har för avsikt att tillsyna de biltvättar och
bilverkstäder på plats som inte har en godkänd 5-årskontroll av oljeavskiljare. Projektet har tagit längre
tid med anledning av att avdelningen inte haft tillräckliga resurser för att prioritera detta projektarbete i
samma omfatting som från början planerades.

4.3.5 Miljöstrategiska inkl. energi- och konsumentrådgivning
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Till energirådgivningen har vi erhållit bidrag om 826 tkr från Energimyndigheten. Vi har inte kunnat
använda och leverera verksamhetsnytta för mer än 454 tkr och har därför reserverat 372 tkr för
återbetalning till Energimyndigheten. Orsak till detta är personalbyte (både energirådgivare och chef),
tidsperiod utan energirådgivare och introduktion.
Inom konsumentrådgivningen var intäkterna för 2017 överbudgeterade med drygt 300 tkr, vilket också
syns vid jämförelse med utfallet för 2016. Budgeterade intäkter för 2017 uppgick till 434 tkr och utfallet
uppgick till 114 tkr. För närvarande erhålls intäkter till konsumentrådgivningen enbart från det avtal
som är upprättat med Ulricehamns kommun.
Även den övriga verksamheten, avdelningens kärnverksamhet, hade överbudgeterade intäkter för 2017.
Budgeterade intäkter uppgick till 1 800 tkr och utfallet uppgick till 1 200 tkr. En förklaring är att
projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad kom igång först under årets 3 sista månader och en annan att
antagna intäkter för arbete med fysisk planering inte realiserats.
Kostnaderna för samtliga verksamheter inom avdelningen har följt budget väl.
Åtgärder
Vi är inför 2018 bättre medvetna om hur Energimyndighetens bidrag får lov att användas, och kan
därför följa upp verksamheten bättre och vidta rekryteringsåtgärd tidigare. Bidraget beslutas framöver i
perioder om 3 år i taget vilket ger en bättre långsiktighet, då det räcker till 1,5 årsarbetare per år.
Ytterligare en person behöver rekryteras till verksamheten under 2018 för att inte hamna i en
återbetalningssituation igen.
Konsumentrådgivningen budgeteras framöver med realistiska intäkter. Vi kommer också att ta betalt
för föreläsningar som avropas av privata aktörer, så har inte under några år. Fråga finns från Tranemo
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kommun om en motsvarande avtalskonstruktion som den med Ulricehamn, och detta kan också ge fler
intäkter framöver. En tjänst vakanshålls under 2018 för att komma i budgetbalans.
Vi har gått in med fler LONA-ansökningar för den kommande 3 års perioden. Det hjälper intäktssidan
något, samtidigt som flera gamla projekt dock avslutats vid årsskiftet och därmed inte längre genererar
intäkter. Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad bedrivs nu på full fart med 100% personalresurs och
kommer att generera planerade intäkter. En tjänst planeras att vakanshållas 2018 för att komma i
budgetbalans.
Analys av verksamheten
Avdelningen har bytt lokaler under året och finns nu samlad på ett ställe i Nornan. Det har haft en
positiv inverkan på arbetsmiljö, social gemenskap och bättre möjligheter att tillvarata den gemensamma
kompetensen. Därtill har vi inrett lokalerna med endast återbrukade inventarier.
Energi och klimatrådgivning
Det har tagit tid för ny rådgivare och chef att sätta sig in i verksamhet, ekonomi, beslut och regler för
energi- och klimatrådgivningen. Redovisade prestationer för 2017 är förvisso lägre 2017 än 2016, men
de prestationer som redovisats för 2017 speglar bättre än tidigare den statistik och prestation som
Energimyndigheten de facto efterfrågar. För att bättre svara upp mot de medel som
Energimyndigheten tilldelar, och för att slippa återbetalning som ovan, kommer vi att anställa
ytterligare en person på 50%.
Konsumentrådgivningen
Konsumentrådgivningen har under 2017 resulterat i fler än 3 000 kontakttillfällen. Framförallt noterar
vi nästan 1 200 hanterade ärenden under året och 65 utåtriktade aktiviteter, varav föreläsningar hos
aktörer som Boråsregionens etableringscenter m fl och skolor räknas till de viktigaste. Ärendena har
främst rört hantverkar- och fordonsreparationstjänster, men även telekom och fordonsköp. En fortsatt
trend är att ärendenas komplexitet ökar. Fler kontakter krävs i varje ärende för att nå en lösning och
fler ärenden går till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.
Kunskapsförmedling
Vi har under året, i enlighet med miljömålet, genomfört 32 utbildningstillfällen. Drygt 700 personer från
förvaltningar och bolag i Borås Stads organisation har deltagit.
Nästan 15 000 barn, ungdomar och vuxna från 149 enheter inom Borås Stads organisation deltog i "Vihåller-rentdagarna vecka 19. Det var ca 1 000 deltagare fler 2017 än 2016 och Borås Stad tilldelades, för
tredje året i rad, utmärkelsen "Årets Håll Sverige Rent-kommun", med motiveringen ”För ett imponerande
långsiktigt och kontinuerligt arbete med att förebygga och minska nedskräpningen”. Rankingen baseras bland annat
på antalet deltagare under Vi håller rent dagarna. Samarbets-organisationen Borås rent och snyggt (med
Miljöförvaltningen som medaktör) arbetar för ett skräpfritt Borås och samordnar Vi håller rent dagarna
i Borås.
Vi har under året arrangerat en uppskattad föreläsning med grundaren till REKO-ringskonceptet i
Orangeriet och tillsammans med Borås Energi och Miljö genomfört Kretsloppsveckan med miljöfrågor
i fokus. Vi har under hösten fått bra fart på projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad, som
sätter hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden i fokus.
Miljöstrategiskt arbete, fysisk planering och naturvård
Största delen av det miljöstrategiska arbetet inrymmer för avdelningens del arbetet med fysisk
planering. Inom det samarbete som sker i "Bryggan" avseende fysisk planering har avdelningens
miljöutredare, biolog och personal från Miljötillsyn under året hanterat följande:




38 planbeskedsberedningar eller markanvisningberedningar.
deltagit i 68 arbetsgrupper för detaljplaner och planprogram. (för vissa bara ett möte, för andra
många möten och flera olika personer inblandade)
4 samrådsmöten/medborgardialoger (t ex Hestra, Tosseryd, Brämhult, Norrmalm)
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deltagit i flera projektstudios (Hestra, Bodavallen, Stadsodling)
deltagit med miljökompetens på kommunens planmöten med Länsstyrelsen för exempelvis
Hestra (utsläpp närliggande industri) och Paradis (artskydd) och Viared Västra ( dagvatten,
naturvärden, kompensationsåtgärder)
deltagit på möten där andra förvaltningar är samordnande kopplat till planering där behov av
vår kompetens finns. Några exempel är: Markavdelningen:Avstämning kommunala tomter inför
ev försäljning, strategiska markinköp, markanvändning, naturvärden och arrendeavtal Ymer och
Ryda. Näringsliv: Viared Västra problem i bygglovsfas. Tekniska förvaltningen: Miljöfrågor
kring ny bro över Viskan. Samhällsbyggnadsförvaltningen: arbetsgrupp för
kompensationsåtgärder och ekosystemtjänster. Strategisk planering: ÖP med avstämningsmöten
och textbidrag, t ex lokalisering av förskolor på Norrby.

När det gäller bygglov har avdelningen granskat mer än dubbelt så många under 2017 som under 2016
och 21 bygglov har vi yttrat oss över med avseende bara på naturvärden.
Vi har under året tillsammans med utsedd styrgrupp arbetet fram förslaget till reviderade miljömål för
Borås Stad och överlämnat till KS och KF för beslut. Det viktiga arbetet med att göra dessa kända och
implementerade vidtar så fort de är beslutade. Parallellt med detta har vi samordnat
miljömålsuppföljningen för Borås Stad, vilken rapporterats till KS och KF samt tillbaka till
förvaltningar och bolag i syfte att driva på det interna miljömålsarbetet och utveckla verksamheten.
Inom arbetet med giftfri förskola har sex förskolor inventerats under året med avseende på material
och leksaker som kan innehålla skadliga kemikalier.
Avdelningen har också varit med i tre stora upphandlingar som blivit klara under året. Det vi bidragit
med är kompetens avseende specifika miljökrav till förfrågningsunderlagen. Vi har också haft ett
deltagande i referensgruppen för offentlig upphandling av livsmedel.
Med kompetens och handgripligt arbete bistod vi Folk- och fritidsförvaltningen i arbetet med att få
SM-veckan godkänt som miljödiplomerat event och under hösten har vi också påbörjat arbetet med att
återinföra ett miljöledningssystem för vår egen förvaltning, Miljöförvaltningen.
Inom naturvårdsområdet har vi under avslutat 3 LONA-projekt; Vattensalamander, Naturdatabas och
Naturvårdsprogram. I arbetet med Naturvårdsfonden har vi under 2017 beviljat 10 ansökningar, vilket
resulterat i att 184 600 kr av de årligen tilldelade 200 000 kr kommit till användning.

4.3.6 Miljöstrategiska, Orangeriet (exkl. KLIV)
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Orangeriets tilldelade budgetram har i princip enbart använts till kapitalkostnader, lokalkostnader samt
avvecklingskostnader i samband med flytten ur lokalen.
I samband med avvecklingen av verksamheten har en genomgång av inventarierna gjorts så att
kommande års kapitalkostnader inte ska belasta nämnden för en verksamhet som inte längre finns
inom förvaltningen. En del nedskrivningar har kostnadsmässigt belastat Orangeriet. En del inventarier
har flyttats över till Miljöförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen vilket betyder att kommande
års kapitalkostnader belastar de verksamheterna.
Åtgärder
Kapitalkostnaderna för de inventarier som fortfarande används inom Miljöförvaltningen är överflyttade
och kommer belasta resultatet resterande år. Kapitalkostnaderna inrymms i budgeten för 2018.
Analys av verksamheten
Ansvaret för Orangeriet flyttade från Miljö- och konsumentnämnden 2017-05-31. Verksamheten hade i
princip avvecklats under 2016.
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Tabellen nedan visar hur Orangeriets ekonomi sett ut under de år som verksamheten legat under Miljöoch konsumentnämndens verksamhetsområde.

Orangeriet
Enbart
Orangeriet

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Intäkter

0

0

0

0

-493

Kostnader

-921

-3016

-4144

-1353

-828

Nettokostnader

-921

-3016

-4144

-1353

-1321

Kommunbidrag

1700

2600

3450

1353

1353

Resultat

779

-416

-694

0

32

4.3.7 Budget- och skuldrådgivning
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avdelningen redovisar en mindre positiv avvikelse på 30 tkr mot årsbudget.
Åtgärder
För att klara den markant ökade intäktsbudgeten jämfört med 2016 har omförhandling av avtalen med
köpande kommuner (Svenljunga, Ulricehamn, Bollebygd och Tranemo) genomförts. Att den kraftiga
intäktsökningen kunde realiseras beror på att antalet ärenden som handläggs åt andra kommuner har
ökat jämfört med när avtalen skrevs samt att ersättningen numera speglar självkostnaden i högre
utsträckning än tidigare.
Analys av verksamheten
Uppdraget är att erbjuda budget- och skuldrådgivning till kommunens invånare (kommunens skyldighet
att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer regleras i 5 kap 12 § socialtjänstlagen).
Uppdraget innefattar budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd i skuldsaneringsprocessen samt utåtriktat
arbete.
I slutet av 2016 gav Konsumentverket ut rekommendationer för den kommunala budget- och
skuldrådgivningen. En av anledningarna var att såväl omfattning som innehåll på kommunernas
rådgivning skilde sig kraftigt åt. Med enhetliga rekommendationer är förhoppningen att verksamheten
stärks, kvaliteten ökar och att variationerna mellan kommunerna minskar. Under 2017 har avdelningen
arbetat igenom de 6 rekommendationerna (verksamhetens innehåll, utbildning/kompetens, likvärdigt
arbetssätt, kapacitet/uppföljning, tillgänglighet och stöd utan oskäligt dröjsmål) vilket bland annat lett
till att och processer och rutiner sett över och arbetats om. Budget- och skuldrådgivningen i Borås stad
står sig väl gentemot rekommendationerna inom de olika områdena men utrymme för förbättring och
kvalitetshöjning finns. Det som fortsatt behöver utvecklas och stärkas är det utåtriktade arbetet - så att
fler som är i behov av rådgivningen har kunskap om att verksamheten finns och tar kontakt med oss i
ett tidigare skede- och samverkan med andra aktörer - så att vi blir bättre att hänvisa vidare och att fler
instanser inom och utom kommunen blir bättre på att hänvisa vidare till oss - så att den enskilde kan få
korrekt och rätt hjälp snabbare. Vidare behöver rådgivarna erbjudas stöd i form av extern handledning.
Vid ingången av 2017 hade verksamheten en kö på cirka två månader. Under året har avdelningen
arbetat med att se över processer och rutiner samt startat upp en öppen mottagning. Åtgärderna har
bland annat lett till att kön till verksamheten har upphört. Boråsare (samt invånare i kranskommunerna)
som är i behov av budget- och skuldrådgivning kan få ett första enskilt möte med en rådgivare inom en
vecka om de väljer att vända sig till den öppna mottagningen. Har man inte möjlighet att komma på
tiden för den öppna mottagningen får man skicka in en blankett och därefter bokas en tid inom de 4
veckor som är Konsumentverkets rekommendation.
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Komplexiteten i ärendena som inkommer ökar vilket i sin tur ställer högre krav på den enskilde
handläggaren. Att diskutera ärenden gemensamt och mellan kollegor är en viktig pusselbit för att
komma vidare i vissa ärenden.
Den 1 november 2016 ändrades lagen om skuldsanering och det kom även en ny lag om skuldsanering
för företagare (F-skuldsanerings lag) vilket föranledde avdelningen att tro att en tillströmning av den
nya målgruppen företagare skulle ske. Så har dock inte skett och det är liknande i övriga Sverige. Under
2017 ansöktes inte om någon F-skuldsanering. De som har skulder som hänför sig till företagande har
möjlighet att söka vanlig skuldsanering och gör många gånger det då de inte klarar det högre
betalningskravet som är förknippat med F-skuldsanering.
Generellt sett är kunskapen hos invånarna i hela Sverige låg avseende möjligheten att få
privatekonomisk rådgivning via kommunen. Om fler vände sig till budget- och skuldrådgivningen i ett
tidigare skede, innan skulderna är alltför stora och innan man varit åratal hos Kronofogden skulle såväl
den enskildes situation som samhällsekonomin förbättras. Av dessa skäl är det viktigt att budget- och
skuldrådgivningsarbetet inte bara fokuserar på arbete med enskilda ärenden utan även innehåller
utåtriktat och förebyggande arbete.
Antalet informationstillfällen/föreläsningar som hållits uppgår till 49 stycken och 957 personer har tagit
deltagit vid dessa tillfällen vilket är fler än föregående år och i paritet med målen för 2017. Avdelningen
har funnits med i såväl personaltidningen Saxen som magasinet Såklart Borås för tala om att alla med
privatekonomiska svårigheter är välkomna att höra av sig till oss för rådgivning. Borås Tidning har även
haft med tips från oss i december.

5 Verksamhetsmått
5.1 Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

3 365

3 516

3 315

15 795

15 516

15 332

992

1 097

907

Antal ärenden
Antal händelser (Ecos)
Antal delegationsbeslut.

Budget 2017

Årsutfall 2017

Kommentar För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Utfallet för samtliga mått har minskat
något jämfört med föregående år vilket kan förklaras med vakanser och svårigheter att rekrytera. Utfallet
kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella.

5.2 Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

Antal
livsmedelsverksamheter

770

764

770

790

Antal inspektioner

854

863

800

930

79

94

100

72

306

359

200

337

51

53

50

63

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut
Klagomål
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

106

116

100

97

Registrering

Kommentar Under 2017 har livsmedelsavdelningen tagit emot 63 klagomålsärenden och gjort totalt 1002
kontrollbesök, varav 930 inspektioner och 72 revisioner. Antalet inspektioner ligger på högre nivån än
under 2015 och 2016 men antal revisioner ligger något lägre än föregående åren. Genomförande av
revisionerna tar nästan dubbelt så mycket tid som vanliga inspektioner. Antalet kontroller totalt blev lägre
än planerat under 2017. Under större delen av 2017 har avdelningen för livsmedelskontroll haft betydande
problem med underbemanning. Många verksamheter har inte fått någon kontroll alls. Det finns en
betydande risk att Miljöförvaltningen kommer att vara återbetalningsskyldig för uteblivna kontroller som
verksamheter betalat i form av årsavgifter. Utöver det har avdelningen handlagt flertal komplexa ärenden
som tog väldigt mycket tid i anspråk. Tiden som inte har tagits hänsyn till i behovsutredningen.

5.3 Miljötillsyn
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

Antal delegationsbeslut

721

600

527

Antal inspektioner och
personliga möten miljötillsyn

174

300

131

Antal inspektioner och
personliga möten enskilda
avlopp

202

150

184

37

50

186

Antal inspektioner och
personliga möten hälsoskydd
Antal kundkontakter
miljötillsyn

4 883

4 295

5 000

4 417

Antal kundkontakter enskilda
avlopp

2 502

2 802

2 000

2 055

Antal kundkontakter
hälsoskydd

1 611

1 581

1 500

1 797

Kommentar Under 2017 har antalet delegationsbeslut inte uppnått till budgeterad nivå, mest beroende på
rådande omständigheter med personalbrist och personalomsättning på avdelningen. Avdelningen har
fördelat om resurser för att fokusera på tillsyn på årsbetalande verksamheter inom miljöskydd och
hälsoskydd och ge mer utrymme till hälsoskyddstillsyn. När det gäller måtten för antal inspektioner och
personliga möten för: miljötillsyn, enskilda avlopp och hälsoskydd har de två första områdena minskat,
men där vi istället överträffat antalet inspektioner på hälsoskydd. Samma utfall kan också avläsas utifrån
antalet kundkontakterna för miljöskydd och hälsoskydd som båda har ökat något från föregående år. För
området enskilda avlopp har vi för att hushålla med våra resurser minskat markant på tillsyn på befintliga
avlopp vilket avspeglar sig också på antalet kundkontakter och inspektioner.

5.4 Miljöstrategiska
5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

1 545

2 391

3 000

3 135

Kommentar Konsumentrådgivningen har överträffat målet avseende kontakttillfällen under 2017, och
överträffar resultatet från 2016 med nästan 1000 kontakttillfällen.Den största andelen kontakter sker via
telefon. Målet för de utåtriktade aktiviteterna har inte nåtts, resultatet är dock en förbättring jämfört med
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

2016 med närmare 30%. Det kan finnas ett samband här emellan, att ökningen i utåtriktade kontakter ökat
kännedomen om kommunens konsumentrådgivning så att fler boråsare valt att kontakta vår verksamhet.
Informationsaktiviteter.

33

45

100

65

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

319

428

300

77

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsmått
Rådgivningskontakter

Kommentar Energirådgivningsverksamheten drabbades av personalbyte och kort glapp mellan
frånträdande och tillträdande energirådgivare under 2017. Det har rått förvirring kring uttolkning av
rådgivningsbegreppet mellan de 2 energirådgivarna vilket tillsammans med introduktion av ny
energirådgivare förklarar den stora skillnaden i utfall mellan 2016 och 2017. Utöver den rådgivning som
redovisas i tabellen ovan (ingående rådgivning gentemot enskild individ eller organisation) har rådgivning
skett inom insatsprojektets ramar. Insatsprojektet handlar om lufttryck och innebär besök och information
vid bilprovningen. Energirådgivaren har lagt tid på att skapa förtroende och bygga nätverk i Borås, vilket
under hösten också resulterat i 3 företagsbesök.

5.5 Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått
Klientkontakter

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

1 592

2 072

3 000

2 143

Kommentar Totalt har 2 143 kontakter tagits med budget- och skuldrådgivningen i form av telefonsamtal,
e-post, spontanbesök, informationsinsatser och ärenden. Det är förvisso en ökning jämfört med 2016 men
når inte upp till budgeterad nivå för 2017. Måttet består av flera olika händelser och det är telefonsamtalen
samt antalet informationsdeltagare som ökat medan antalet ärenden har minskat något. Varje
förhandlingsärende registreras här enbart som en kontakt men i respektive ärende noteras samtal, e-post
med mera. Möjligen är målvärdet satt något högt för att vara realistiskt. Översikt av verksamhetsmåtten
kommer att ske under 2018 inför budget 2019.
Förhandlingsärenden

418

489

490

463

Kommentar Antalet inkommande ärenden har minskat något jämfört med föregående år men ökat i
jämförelse med 2015. Det var en stor ökning av antal ärenden under 2016 som kan förklaras av att det
med anledning av den nya skuldsaneringslagen var mycket fokus i nyheter och media på skuldsanering
vilket gjorde att fler hörde av sig till budget- och skuldrådgivningen. I samband med att Bollebygd började
köpa rådgivning av Borås under 2016 togs 32 ärenden över från Bollebygds kommun. Att antalet ärenden
inte fortsatt att öka under 2017 kan förklaras av att nyhetsflödet mattats av något och att det stora
ärendeinflödet som Bollebygd förde med sig gör det svårt att göra den jämförelsen mellan åren. En annan
orsak kan vara att införandet av den öppna mottagningen i höstas minskat mängden nya ärenden då det
tar tid att informera om en förändring och få den att sätta sig.
Informationsaktiviteter

20

46

50

49

Kommentar Antalet tillfällen för information/föreläsningar som hållits uppgår till 49 stycken och 957
personer har tagit deltagit vid dessa tillfällen vilket är fler än föregående år och i paritet med målen för
2017. Ekonomiskola för nyanlända har bland annat hållits på BREC (Boråsregionens Etableringscenter)
och den gymnasiala språkintroduktionen. Vidare har föreläsningar/informationsträffar hållits på
familjecentraler, Jobb i Borås, Fristad folkhögskola, Almås gymnasieskola och Sven Eriksonsgymnasiet.
Med dessa föreläsningar når vi ut förebyggande till många unga och nyanlända men vår ambition är att nå
ut till fler personer och även nå ut till fler målgrupper, tex pensionärer.
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5.6 Personal
Verksamhetsmått
Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Personalvolym (1 november)
Antal anställda

57

58

65

- kvinnor

46

45

49

- män

11

13

16

Antal heltidsanställda

51

54

61

- kvinnor

41

41

45

- män

10

13

16

Antal deltidsanställda

6

4

4

- kvinnor

5

4

4

- män

1

0

0

Antal tillsvidareanställda

54

51

59

- kvinnor

44

38

45

- män

10

13

14

Antal visstidsanställda

3

7

6

- kvinnor

2

7

4

- män

1

0

2

18 316

18 023

21 195

Sjukfrånvaro (%)

5,7

6,2

5,3

- kvinnor

6,1

7,6

6,1

- män

4,1

1,4

3,0

Lönekostnad (tkr, exkl. personalomkostnader)
Frånvaro
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2018-02-05

2017-1644

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens
Sökande:
Fastighet:

Torpa-Sjöbo 2:56

Sammanfattning
Hans-Peter Ahnvik har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, brygga samt ombyggnad av båthus till gäststuga på fastigheten TorpaSjöbo 2:56. Miljöförvaltningen bedömer att särskilt skäl för dispens föreligger för nytt
bostadshus. Detta då huset kommer uppföras som en ersättningsbyggnad för
befintligt bostadshus. Efter en avvägning av Hans-Peters behov av en brygga och
dess inverkan på strandskyddets syften bedömer Miljöförvaltningen att dispens inte
kan medges för brygga. Vidare bedömer Miljöförvaltningen att det inte föreligger
särskilt skäl för ombyggnad av båthus till gäststuga.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, enligt bifogad ritning i bilaga 3, på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56 vid
Öresjö, Borås kommun.
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för brygga och ombyggnad av båthus till gäststuga, på
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56 i Borås kommun.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
- Miljöbalken 7 kap. 15 §
Redogörelse för ärendet
Hans-Peter Ahnvik har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
uppföra ett nytt bostadshus med garage samt bygga om befintligt båthus till en
gäststuga på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56. Dispens söks även för en utökning av
befintlig brygga.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 19 juni 2017.
Ansökan har den 8 och 13 december 2017 kompletterats med situationsplan och
ritningar.
Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är
200 meter från strandlinjen. Öresjö är även dricksvattentäkt för Borås stad. Inom
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, byggnad 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 ha fått
färdas fritt. Vidare får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för
djur- och växtarter (7 kap 15 § miljöbalken).
Miljö- och konsumentnämnden får i det enskilda fallet ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Bostadshus
Den aktuella fastigheten ligger utmed Öresjös östra strand. På fastigheten finns ett
bostadshus och ett båthus som enligt äldre flygfoton funnits på platsen innan 1975.
Det planerade bostadshuset kommer uppföras som ersättning för befintligt hus och
kommer placeras på samma plats. Miljöförvaltningen konstaterar därmed att det
planerade bostadshuset kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.
Miljöförvaltningen bedömer att den nya byggnaden inte kommer att utöka det
område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt
tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk genom att den planerade byggnaden
uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda
skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Livsvillkoren för
växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet
försämras inte av byggnaden. Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset är förenlig med gällande översiktsplan
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
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Brygga
Hans-Peter Ahnvik söker dispens för en flytbrygga i tre delar, med en total längd av
13,2 meter. Längst ut på bryggan planeras ett bryggdäck på 21,6 m2. Enligt äldre
flygfoto har ingen brygga funnits på platsen sedan tidigare. Det finns enligt
Miljöförvaltningens kännedom inte heller någon beviljad dispens för brygga på den
aktuella fastigheten. Miljöförvaltningen prövar därför ansökan som en ny brygga.
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta
platsen i anspråk.
Miljöförvaltningen konstaterar att Hans-Peter Ahnvik inte är beroende av en brygga
för att ta sig till eller från sin fastighet. På fastigheten finns även ett befintligt båthus
som möjliggör förtöjning.
Strandsområdet på platsen är långgrunt. Flytbryggor bör generellt inte anläggas i
grundare vatten än 2,5 meter då de annars kan påverka bottenmiljöerna negativt. Både
vattenrörelserna och vattengenomströmning reduceras under flytbryggor. Det senare
riskerar även medföra en ökad sedimentering. Grunda bottnar med mjukbotten utgör
viktiga yngelplatser för många fiskarter och är därför olämpliga att exploatera.
Miljöförvaltningen bedömer att en flytbrygga på platsen negativ skulle påverka växtoch djurlivet.
Även om landområdet ner till vattnet är ianspråktaget som privat tomtmark är
vattenområdet ändå normalt sett tillgängligt för allmänheten, vilket framgår av Markoch miljööverdomstolens dom 2017-10-13 i mål M 1554-17.
Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga
friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet.
För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha
en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl
att dispens kan medges.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövning, efter en vägning mot inverkan på strandskyddets syften, utgör särskilt skäl
för dispens. Dispens kan därför inte medges för en ny brygga.
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.
Miljöförvaltningen bedömer att anläggningen inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken.
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Gäststuga
Hans-Peter Ahnvik har ansökt om dispens för att bygga om befintligt båthus till
gäststuga med bastu. Åt väst, mot Öresjö, ändras fasaden. Båthusets portar byts ut till
stora fönsterpartier. Runt den planerade gäststugan kommer även ett bryggdäck på
31,36 m2 uppföras.
På den aktuella fastigheten finns ett båthus som enligt äldre flygfoton funnits på
platsen sedan 1975. Båthuset är placerat i vattenområdet. Allmänhetens rätt att röra
sig på annans vattenområde är vidsträckt. Således kan hemfridszonen normalt inte
anses sträcka sig ut i vattenområdet. Miljöförvaltningen bedömer att båthuset inte
ligger inom tomtplatsen. Båthuset ianspråktagen den yta det står på men har i sig
ingen egen hemfridszon.
Om ett båthus ändras till att användas som gäststuga skapas en hemfridszon. En
ändring av sådant slag är dispenspliktig enligt strandskyddsbestämmelserna.
Miljöförvaltningen bedömer att både de invändiga och utvändiga ändringarna, med
bryggdäck och glaspartier åt Öresjö, kommer att påverka hur byggnaden används och
hur allmänheten uppfattar byggnaden. Miljöförvaltningen bedömer att en sådan
ändring skulle utöka hemfridszonen och avhålla allmänheten från att vistas i närheten
av byggnaden. Åtgärden strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövning utgör särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
gäststugan.
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken).
Miljöförvaltningen bedömer att gäststugan inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan 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 §
miljöbalken).
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Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för
2017. 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
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Tomtplatsavgränsning
3. Situationsplan
4. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Hans-Peter Ahnvik
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Torpa-sjöbo 2:56
Dnr. 2017-1644

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning

Torpa-sjöbo 2:56
Dnr. 2017-1644

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

0

10

20

30m

Bilaga 3. Situationsplan
Dnr. 2017-1644
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för maskinhall
Sökande:
Fastighet:

Bertil Olausson
Bosnäs 3:76

Sammanfattning
Bertil Olausson har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en
maskinhall på fastigheten Bosnäs 3:76. Då Miljöförvaltningen bedömer det möjligt att
placera maskinhallen utanför strandskyddat område, samt att inkomster från jord-och
skogsbruket inte redovisats, omfattas byggnaden inte av undantaget för jord- och
skogsbruk enligt 7 kap 16§ miljöbalken. Den aktuella platsen utgörs av skogsmark och
är således inte ianspråktagen. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de
omständigheter som får beaktas i prövning utgör särskilt skäl för dispens. Dispens
kan därför inte medges.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för maskinhall, på fastigheten Bosnäs 3:76 i Borås
kommun.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 15 §
Ärendet
Bertil Olausson har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra
en maskinhall med måtten 9 x 12 meter på fastigheten Bosnäs 3:76. Ansökan om
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 november 2017. Karta har
bifogats ansökan.
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 8 januari 2018 besökt platsen. Vid
platsbesöket konstaterades att en maskinhall redan fanns på fastigheten. Enligt
flygfoto har byggnaden uppförts mellan 2014 och 2016. Enligt Miljöförvaltningens
kännedom finns ingen dispens för byggnaden.
Miljöförvaltningen har den 10 januari 2018 skickat ut en begäran om komplettering. I
meddelandet efterfrågas redogörelse över befintligt maskinhall, inkomster från
skogsbruket och behovet av ytterligare en byggnad.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Bertil Olausson har den 23 januari 2018 inkommit med ett förtydligande. I skrivelsen
uppger han att den befintliga maskinhallen är uppförd 2016 för maskiner till jord- och
skogsbruket. Strategisk samhällsplanering har den 24 januari 2012 meddelat att
strandskyddsdispens inte krävs för byggnaden eftersom byggnader för jordbrukets
behov är undantagna strandskyddsbestämmelserna och någon alternativ plats utanför
strandskyddat område inte var möjlig. Bertil Olausson uppger även att intäkter från
jord och skogsbruket i dagsläget är svåra att uppskatta, att de är två delägare till
ägorna Bosnäs 3:73 och 3:76 samt att en ny maskinhall behövs för förvaring av
grävmaskin och vallputs.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för den planerade maskinhallen ligger inom Västersjöns strandskyddsområde
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya
byggnader uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna
om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap
18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet.
Förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar
eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas
eller vidtas inom strandskyddat område (7 kap 16 § miljöbalken).
Motivering för beslut

För att omfattas av undantaget enligt 7 kap 16§ miljöbalken ska följande
förutsättningar vara uppfyllda:
1. Den areella näringen ska ge ett tillskott av betydelse till näringsidkarens
försörjning
2. Byggnaden som ska utföras behövs för näringen
3. Byggnaden får inte vara utformad för boende
4. Byggnaden måste för sin funktion finnas inom det strandskyddade området
Någon redogörelse över inkomster från jord- och skogsbruket har inte redovisats.
Miljöförvaltningen kan därför inte ta ställning till om inkomster från jord- och
skogsbruket utgör en betydande del av Bertil Olausson inkomst.
Fastigheten Bosnäs 2:76 är stor och större delen omfattas av strandskydd både från
Västersjön och Bosjön. Det är dock möjligt att placera maskinhallen utanför
strandskyddat område, fortfarande i närheten av befintlig bebyggelse och väg.
Miljöförvaltningen bedömer därför att byggnaden inte omfattas av undantaget.
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
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Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerad hemfridszon eller beslutad
tomtplats runt bostadshus. Bertil Olausson har i ansökan uppgett att platsen utgörs av
skogsmark, vilket bekräftats vid platsbesöket. Platsen är således inte att betrakta som
ianspråktagen.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövning utgör särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges.
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken).
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för
2017. 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
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Hur man överklagar

Beslut skickas till
Bertil Olausson
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Bosnäs 3:76
Dnr 2017-3100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Detaljplan för Bergsäter 1:1, Backadalen – granskning 2
(BN 2015-017)
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen
ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan
skolverksamhet eller vårdboende. Under granskningsperioden har yttranden kommit
in som bland annat har lett till att planområdet har utvidgats. Dessa revideringar
kräver en ny granskning av planförslaget.
Miljöförvaltningen tillstyrker planbestämmelsen som säkerställer att skogen ska
bibehållas. Miljöförvaltningen önskar också att texten i planhandlingarna i kapitlet om
Förorenad mark förtydligas enligt förslag i tjänsteskrivelsen, så att det framgår tydligt
både i planbestämmelse och av planhandlingarna att marken ska klara kraven för
känslig markanvändning. Planbestämmelsen bör också förtydligas enligt förslag i
tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under
förutsättning att våra synpunkter beaktas och inarbetas i planen.
Ärendet
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen
ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan
skolverksamhet eller vårdboende. Under granskningsperioden har yttranden kommit
in som bland annat har lett till att planområdet har utvidgats. Dessa revideringar
kräver en ny granskning av planförslaget.
En planbestämmelse N1 har införts som innebär att skogen ska bibehållas i del av
planområdet.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen har yttrat sig i samråd och granskning. Med anledning av planens
vidgning samt ny kunskap och ändrad exploatör jämfört med när planarbetet startade
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vill Miljöförvaltningen justera skrivningarna i planhandlingen och
planbestämmelserna när det gäller markföroreningar.
Natur
Miljöförvaltningen ser positivt på att planbestämmelsen N1 som innebär att skogen
ska bibehållas införts. Detta är extra viktigt eftersom planbestämmelsen Natur saknas
på denna del av planområdet.
Förorenad mark
Miljöförvaltningen önskar att texten i planhandlingarna i kapitlet om Förorenad mark
förtydligas, så att det framgår tydligt både i planbestämmelse och av planhandlingarna
att marken ska klara kraven för känslig markanvändning.
Idag framgår det inte tydligt av planhandlingarna om det är hela planområdet eller
vissa utvalda delar som behöver saneras innan byggstart. SWECO har
rekommenderat saneringsalternativ nummer två; men i planbestämmelserna finns det
inget som tvingar exploatören att välja detta saneringsalternativ. Därför kan det vara
missledande att hänvisning till den åtgärden står kvar. Miljöförvaltningen föreslår en
ändring av texten under kapitlet Förorenad mark. Stryk hela stycket som inleds med
"Sweco rekommenderar åtgärdsalternativ 2……" Stycket ovan och nedan kan stå kvar.
I sista stycket första raden står det "Inför kommande exploatering ska hela
planområdet saneras". Miljöförvaltningen förordar att planhandlingarna innehåller
samma text som planbestämmelserna. Exempelvis; "Det ska säkerställas att marken
klarar Naturvårdsverkets krav för gällande markanvändning, i det här fallet känslig
markanvändning, KM (känslig markanvändning), då det ska byggas bostäder och förskola på
området. Sanering av förorenad mark ska anmälas till kommunens Miljö- och konsumentnämnd i
god tid innan start. Krav på sanering kommer att anges genom en planbestämmelse på plankartan
som reglerar att lov inte ges förrän markens lämplighet har uppnåtts."
En diskussion har skett med planavdelningen angående lämplig formulering av
planbestämmelsen under de Administrativa bestämmelserna;
”Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende
föroreningar har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning”.
Miljöförvaltningen instämmer i att sanering ska ske till angiven nivå; känslig
markanvändning. Bestämmelsen innebär att sanering inte krävs innan bygglov utan
innan startbesked ges. Startbesked krävs för att få börja göra markarbeten. I denna
plan krävs två startbesked. Ett för att göra markarbeten och ett för uppförandet av
byggnaden.
Om det finns åtgärder eller markarbeten som inte kräver startbesked men som kan
innebära spridning av markföroreningar vill vi förtydliga att planbestämmelse även
behöver omfatta dessa åtgärder. Om planbestämmelsen inte gör det i dagsläget, bör
justering av planbestämmelsen göras.

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare
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Bilaga
Samtliga planhandlingar
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Ämne: Underrättelse om andra granskning för detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen,
Borås Stad.

Underrättelse om andra granskning för detaljplan för Bergsäter, Bergsäter
1:1, Backadalen, Borås Stad.
Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 kilometer från Borås centrum. Planens syfte
är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska även göra det möjligt att i
framtiden använda planområdet till annan skolverksamhet eller vårdboende.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planen stämmer överens med Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06.
Planen har varit på samråd under tiden 2016-10-03 – 2016-10-31. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
Detaljplanen var sedan ute på granskning mellan 4 juli och 4 september 2017. Efter granskning har
information angående skötsel av slänten i planområdets västra del framkommit som gör att bland
annat planavgränsningen förändrats. Förändringarna utgör en sådan väsentlig ändring av planförslaget att en ny granskning krävs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pa
gaendedetaljplanearbete/planuppdrag/bergsaterdelavbergsater11backadalen.5.1bf797ef1589280df2ca4d29.html

Där finns även utredningar som utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i
detta brev. Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om innehållet i
detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.
Granskningstiden pågår den 15 januari – den 12 februari 2018.

Upplysningar lämnas av planenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Paulina Bredberg, planarkitekt, tfn. 033-35 85 14, e-post paulina.bredberg@boras.se
Job van Eldijk, plankonsult, tfn. 010-615 33 17, e-post job.van.eldijk@boras.se

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 12 februari 2018 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-17. Yttrandet önskas som digitalt textformat för
att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 12 januari 2018
Samhällsbyggnadsnämnden

Vänliga hälsningar
Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5, Sörmarksliden
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2015-1109)
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett bostadskvarter på Sörmarken. Den
största delen av planområdet skall vara anpassat för LSS-boende, men även
möjliggöra för andra kommunala verksamheter om det skulle behövas i framtiden.
Miljöförvaltningen ser positivt på fortsatt planarbete men skickar med synpunkter på
att ett antal redaktionella ändringar behöver göras i planhandlingarna under avsnittet
om Miljömål samt Buller.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår tillstyrka fortsatt planarbete.
Ärendet
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett bostadskvarter på Sörmarken. Den
största delen av planområdet skall vara anpassat för LSS-boende, men även
möjliggöra för andra kommunala verksamheter om det skulle behövas i framtiden.
LSS-boendet föreslås vara byggt för 6 lägenheter och uppta ungefär 650
kvadratmeter, men även tillåta ytterligare en våning. Detaljplanen möjliggör även
bostäder, i illustrationskartan exemplifierade som fyra bostäder fördelade på två
parhus på två våningar. I naturområdet söder om det tänkta LSS-boendet anläggs en
kommunal lekplats.
Trafik
Busslinje 8 som har sin ändhållplats på Sörmarken går var 15:e minut under högtrafik
och har en hållplats 200 meter från planområdet. Samma linje passerar både
sjukhuset, Södra torget och resecentrum så området är välförsörjt med kollektivtrafik.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen ser positivt på att fortsatt planarbete men skickar med synpunkter
på att ett antal redaktionella ändringar behöver göras i planhandlingarna.
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Miljömål
Texten om kapitlet Miljömål behöver justeras då den innehåller text som inte är
relevant för frågan, hur många förvaltningar och bolag som arbetade med
miljöledning 2010. Uppdatera med text med koppling till främst Hållbar
samhällsplanering.
Buller
Texten om buller bör justeras då det står att ” I planområdet planläggs inga bostäder som
kan bli störda av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller som kan störa
omkringliggande bostäder.” Planen möjliggör just bostäder.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Samtliga planhandlingar
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Johanna Johansson
Miljöutredare

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2018-01-04 § Pl 2018-000001
BN2017-1109

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5
och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad.
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder, LSS-boende och lekplats på Sörmarken. Den
största delen av området som är avsett för bostäder ska vara anpassat för LSS-boende, men det ska
även vara möjligt för andra kommunala verksamheter att vara där om det skulle behövas i framtiden.
Detaljplanen omfattar marken som ligger i slutet av Sörmarksliden, och som idag är bostadsmark utan
byggrätt. Den omfattar även en del av naturområdet bredvid, där ett nytt läge för lekplats kommer att
bildas. Planområdet omfattar ungefär 6 200 kvadratmeter.
Samrådstiden pågår 4 januari 2018–8 februari 2018.
Ta del av handlingarna
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår webb:
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”.
Handlingarna finns även tillgängliga i Stadshuset på våning
6, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan du kommer så
att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan
ta dig till stadshuset eller läsa på vår webb, kan vi skicka
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så
hjälper vi dig!
Samrådsmöte
Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas
på Ekarängsskolan, 15 januari 17.00–19.00. På mötet
kommer representanter från kommunen att berätta om
förslaget och svara på frågor.
Synpunkter till
Skicka synpunkter/remissvar senast den 8 februari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2017-1109), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
De som är inbjudna att lämna synpunkter på detaljplanen är sakägare, kommunala remissinstanser och
andra som har ett väsentligt intresse i planen. Om du är fastighetsägare ber vi dig att informera
eventuella hyresgäster om denna information. Den som inte har yttrat sig skriftligt innan processen
övergår till granskning, kan förlora rätten att överklaga den nya detaljplanen.
För mer information:
Planarkitekt Anton Löberg tfn: 0734-32 74 97, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Agnes Sandstedt tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-01-04
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Miljö- och konsumentnämnden

Miljörapport Borås Stad 2017
- goda exempel på miljömålsarbetet 2013-2017
Yttrande till Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslås godkänna Miljörapport för Borås Stad 2017
och översända handlingarna till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Borås Stads miljömål 2013-2016 förlängdes att gälla 2017 ut. Revideringen av lokala
miljömål är färdig, dessa är antagna av Miljö- och konsumentnämnden och
Kommunstyrelsen. De nya miljömålen förväntas antas av Kommunfullmäktige under
2018. De lokala miljömålen bidrar till att uppnå lokala, regionala, nationella och globala
hållbarhetsmål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av Borås
Stads miljöstrategiska arbete och att samordna uppföljningen av Borås Stads miljömål.
En uppföljning har därför skett i samband med årsredovisning, liksom tidigare år, och
inkluderar hela kommunkoncernens miljömålsarbete.
Miljöförvaltningens synpunkter
Revideringen av Borås Stads lokala miljömål har medfört en kommunikation om hur
miljömålsarbetet sett ut de senaste åren. Dialogen har förts internt i kommunen men
också med den politiska styrgrupp som tillsattes för revideringen av de nya miljömålen.
I denna sista uppföljning av Borås Stads miljömål 2013-2016, förlängt till 2017, har
fokus varit att lyfta goda exempel från det miljömålsarbete som bedrivits sedan 2013.

Johan Linderstad
Miljökommunikatör

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Miljörapport Borås Stad 2017

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder och bolag
Miljökoordinatorerna
Magnus Widén, ekonomichef, Stadsledningskansliet
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Miljörapport Borås Stad 2017
– goda exempel på miljömålsarbetet 2013-2017

Om rapporten
Denna miljörapport fokuserar på att lyfta delar av det positiva
miljöarbete som genomförts under först och främst åren 2013 till 2017.
Perioden motsvarar den tid som Borås Stads tidigare miljömål kommit att
gälla. Från år 2018 är det nya miljömål som gäller, förutsatt att de antas
av Kommunfullmäktige, miljömål som sträcker till och med 2021.
Med bland annat de gamla miljömålen som bakgrund ges här exempel på
genomfört miljöarbete, miljöarbete som uppnåtts mycket med hjälp av en
viljeinriktning om att Borås Stad ska vara en miljöledande kommun.
Avsikten med ett aktivt miljöarbete i Borås Stads verksamheter är att det
ska hjälpa till att skapa en hälsosam och attraktiv kommun att leva, bo
och verka i. Andra styrdokument, utöver miljömålen, som har satt ambitionsnivån för kommunkoncernens miljöarbete under åren 2013 till 2017
är bland annat Borås 2025 Vision och strategi och Borås Stads Energioch klimatstrategi.
Rubrikerna för respektive område i rapporten anger viktiga mottagare och
påverkare av det miljöarbetet som genomförs inom Borås Stads organisation. Längst bak i rapporten finns en etappmålsbedömning av Borås Stads
miljömål 2013-2017.
Miljöförvaltningen ansvarar enligt Kommunfullmäktiges beslut för att
sammanställa kommunkoncernens miljöarbete.

Rapport sammanfattad av
Miljöförvaltningen, februari 2018

För barnens bästa
Borås Stad arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön för barn och
unga. Miljökrav i upphandling av mat, införande av Grön Flagg i förskolor och
skolor, och kemikalieinventering av skolmiljön är några exempel på det arbete
som görs för att förbättra livsmiljön.
•

En andel om 85 procent, av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Borås Stad, var till
och med augusti 2017 anslutna till Grön Flagg. Detta kan jämföras med år 2012, då 16 procent var anslutna. Med 85 procent ligger Borås på topp fem i Sverige avseende andel anslutna
förskolor och skolor. Grön Flagg innebär systematiskt arbete med miljö utifrån olika temaområden och all personal på skola/förskola samt barn och ungdomar är med och deltar.

•

Samtliga kök inom förskola, skola, gymnasieskola och äldreomsorg KRAV-certifierades 2017.
Det innebär en garanterad lägsta inköpsnivå av ekologiska livsmedel på 25 procent (under
2017 utgjorde ekologiska livsmedel 30 procent av inköpen inom Borås Stad). Förutom ekologisk mat i köken ska KRAV-certifieringen garantera att inga genmodifierade livsmedel eller
rödlistad fisk serveras i verksamheterna. En faktor som starkt har bidragit till ökningen av
andelen ekologiska livsmedel i organisationen är den upphandling av mat som genomfördes
2015. Vid upphandlingen 2015 var det en tydlig prioritering att urvalet av ekologiska produkter i sortimentet skulle öka.

•

Sedan 2016 arbetar Borås Stads kostverksamhet med att klimatanpassa de gemensamma
menyerna riktade till barn i förskolan och grundskolan. Till sin hjälp har kostverksamheten
ett klimatdataprogram som beräknar klimatavtrycket för olika menyer. Konkret har klimatanpassningen av maten i skolorna bland annat inneburit större inslag av vegetarisk kost, mer fisk
och mindre mängd nötkött på menyn.

•

Tre uppmärksammade och framgångsrika projekt för minskat matsvinn inom kostorganisationen har lett till framtagande av handlingsplan för minskat matsvinn. Handlingsplanen innebär ett systematiskt arbetssätt för minskat matsvinn och styrdokumentet uppdateras årligen.

•

Mellan 2015-2017 har 21 av kommunens 92 förskolor inventerats med avseende på material
och leksaker som kan innehålla skadliga kemikalier. Förskolepedagoger och förskolechefer
har under 2017 följt med på sex stycken inventeringar och fått fördjupad rådgivning och
information som en förlängning på den miljöutbildning som förskolepersonal deltog i under
2015-2016.

Miljöarbetet påverkar Borås Stads anställda
Kommunkoncernens cirka 10 000 anställda har genom åren fått en ökad
förståelse för att arbeta med miljöfrågor, dels genom en ökad kommunikation och debatt om frågorna på samhällsnivå, dels genom införande av bland
annat miljöledningssystem och miljöutbildning för alla verksamheter.
•

Borås Stad har sedan 2013 ett system för klimatkompensation/klimatväxling. För varje
kilogram fossil koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg betalas det 1,50 kronor.
Pengarna används för åtgärder inom den egna verksamheten för att minska miljöpåverkan,
uppföljningen av klimatkompensation åskådliggör också resandets omfattning.

•

Användningen av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernens tunga och lätta fordon har
minskat med 65 procent från 2012 till 2017. Minskningen beror bland annat på att fossil
diesel har bytts ut mot biodiesel.

•

Körsträckor med privatbil i tjänst har minskat med drygt 45 procent sen 2012.

•

Förmånscyklar erbjuds mot löneavdrag sedan 2016 till Borås Stads anställda. Detta har
inneburit förändrade trafikvanor. Pendling med bil till arbetet minskade, enligt en enkätundersökning genomförd 2016 av högskolestudenter, med 30 procent för de som skaffat sig
förmånscyklar

•

Mer än hälften av Borås Stads bolag och förvaltningar har miljöledningssystem. År 2014 hade
23 procent av bolagen och förvaltningarna miljöledningssystem.

•

Drygt hälften av Borås Stads anställda har till och med 2017 gått en miljöutbildning sedan
utbildningen startade 2013. Miljöutbildningens syfte är att ge en ökad medvetenhet kring
Borås Stads miljöarbete och vad den enskilde individen kan bidra med för ett mer hållbart
samhälle.

•

Nya samarbeten har utvecklats mellan förvaltningar och bolag vilket avsevärt har förbättrat
planeringsarbetet, både vad gäller översiktsplanering och detaljplanering.

•

En ny samarbetsmetod, Projektstudion, har införts så att förvaltningsövergripande och extra
svåra frågor kunnat lösas gemensamt. Projektstudion förkortar den kommunala handläggningstiden, förbättrar resultaten och minskar kostnaderna.

Borås Stads energianvändning/egna fastigheter
Som ägare och förvaltare av ett stort antal fastigheter gör Borås Stad skillnad.
Energieffektivisering, användning och produktion av förnyelsebara energikällor är exempel på det arbete som Borås Stad har kring sitt fastighetsinnehav.
•

Enbart förnybar el (uppfyller miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier) används i alla förvaltningars fastigheter och i flera av bolagen. Inköp av förnybar el möjliggjordes genom att ställa
miljökrav i upphandlingen.

•

Borås bidrar till det globala miljöarbetet genom att delta i arbetet med gröna finanser. Via
Kommuninvest har Borås Stad lånat pengar till utbyggnaden av Borås Energi och Miljö Center genom ett så kallat grönt lån. Staden deltar även i Kommuninvest miljökommitté. Arbetet
har uppmärksammats av FN och internationell media.

•

Energianvändningen för uppvärmning av lokaler minskar sakta, samtidigt ökar användningen av el vilket sannolikt beror på en ökad digitalisering. De kommunala bostadsbolagen har
minskat användningen av värme per kvadratmeter med tio procent. Vid stora renoveringar
och nybyggnationer ställs krav på energieffektivitet både när det gäller lokaler och bostäder.

•

Solenergiproduktionen har från
2012 till 2017 ökat med cirka
400 procent i kommunkoncernen (se diagram). Det är främst
solcellsinstallationer som bidragit
till produktionsökningen.

Boråsarna och hur deras vardag
har påverkats av miljöarbetet
Borås är ur flera aspekter en växande kommun, det byggs fler och fler hus,
fastigheter och vägar vilket ställer krav på en hållbar samhällsplanering, allt
för att Borås även i framtiden ska utgöra en attraktiv kommun att leva och
bo i. Genom åren har bland annat cykelvägarna byggts ut och kunskapen har
ökat om vilka höga naturvärden som finns inom kommungränsen.
•

Ett uppvärmt cykelgarage med möjlighet till dusch har uppförts vid Resecentrum, vilket
bland annat underlättat för cyklister att pendla.

•

Drygt 24 kilometer cykelväg har byggts till sedan 2012. I kommunen finns det till och med
2017 totalt 158 kilometer cykelvägar.

•

Genom åren har hundratals föreläsningar, workshops, aktiviteter, rådgivning genomförts och
tusentals besökare fått möjlighet att diskutera hållbar livsstil, stadsutveckling, hållbart resande, klimat, miljö och energi. Borås Stad har skapat både permanenta och tillfälliga mötesplatser där hållbarhetsfrågor stått i fokus. Några exempel på forum är Orangeriet, Skördefesten,
Kretsloppsveckan (se bild nedtill), Earth Hour, SM-veckorna (2014, 2017) och aktiviteter
under temat Globala Borås med Agenda 2030-målen i fokus.

•

Arbetet för återbruk och avfallsminimering har genomförts tillsammans med externa parter
och gett sociala, ekonomiska och miljövinster. Samarbetet mellan Orangeriet och Fritidsbanken är ett exempel, med 1 000 utlåningar av skridskor på tre månader. Åter i Bruks byggoch secondhandbutik utvecklade verksamheten under perioden med att också börja sälja
byggmaterial.

•

El-lastcykeln ”returcykeln” lånas ut för frakt av möbler till återvinningsstation i samarbete
mellan Borås Energi och Miljö AB, AB Bostäder i Borås och Innovationsplattform Borås.

Under Kretsloppsveckan
2016 genomfördes bland
annat en vandringsaktivitet
med syftet att ge exempel
på djur som anpassat sig
till stadsmiljöer.

•

Borås Stads naturvårdsfond har från 2013 till och med 2017 beviljat 907 300 kronor till 34
ansökningar. Naturvårdsfondens syfte är att främja naturvårdsarbetet och kunskapen kring
naturen i kommunen. Exempel på åtgärder som fått bidrag under åren: stängsling och restaurering av betesmarker, nyanläggning av dammar, röjning av rikkärr, biodling, beskärning av
skyddsvärda träd och biotopförbättrande åtgärder i vattendrag.

•

Sedan 2013 har flertal inventeringar och
naturvårdsåtgärder genomförts i Borås kommun. Inventeringarna har genomförts i stor
utsträckning med hjälp av LONA-bidrag
(stöd till Lokala Naturvårdsåtgärder) från
Länsstyrelsen Västra Götaland. Vad som till
exempel har gjorts är inventering av vildbin
och ängsfjärilar i Borås, inventering av större
vattensalamander (bild), inventering av fladdermöss, inventering av skyddsvärda träd och
inventering av ängssvampar.
Undersökning av förekomst av viktiga signalarter ger en indikation om hälsotillståndet för
naturen i Borås kommun och ger även information om vilka naturmiljöer som kan behöva
extra skydd.

•

Naturreservatet Storsjön skapades år 2014, ett naturskyddat område på 459 hektar. I Borås
kommun finns det totalt 12 naturreservat, varav sex av dessa är kommunala.

•

Borås Stad har varit huvudarrangör av SM-veckan 2014, SM-veckan 2017 samt street art
festivalen No Limit 2017. Dessa evenemang var miljödiplomerade. Miljödiplomeringen
innebar att miljöfrågan var en väsentlig del i planeringen och utförandet av dessa evenemang.
Under 2014 tog Borås Stad tillsammans med samarbetspartners fram en evenemangshandbok
med fokus på säkerhet och miljö. Evenemangshandboken är ett hjälpmedel för arrangörer i
planeringen av större evenemang.

Etappmålsbedömning av borås stads miljömål 2013 -2017
		

= Ja, målet har nåtts

		2a. Skolor och förskolor arbetar systematiskt med praktisk och teoretisk hållbarhetsundervisning
		3a. Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska
		3b. Borås Stads skolrestauranger arbetar med klimatanpassade menyer
		3c. Matsvinnet minskar i de offentliga köken
		4a. Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor och tjänster
		4c. De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade varor minskar
		5c. Stärka Borås Stads identitet genom kunskap om äldre bebyggelse
		5d. Bättre mötesplatser
		6a. Minst 20 procent av skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö
		6b. Minskat buller på förskolor
		6c. Tysta områden inventeras
		7b. Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon
		7c. Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
		8b. Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens
		
fastigheter är högst 130 kWh/m2		
		10a. Borås Stad verkar för ökad användning av solenergi
		10c. Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent baserad på biobränsle och avfall
		11b. Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattenssystem vid detaljplanearbete
		11c. Inventera och förbättra enskilda avlopp
		12a. Bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter
		12c. Fler kommunalt biotopskyddade områden eller kommunala naturreservat

		

= Nära, målet är nära att nås

		5a. Krav på hållbart byggande
		9a. Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
		9b. Bättre infrastruktur för cykling
		9c. Det finns laddstationer för elbilar			
		9e. Borås Stad optimerar transporter och leveranser
		12d. Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås Stads skogar ska ha ökat med 10 hektar till 2021

		

= Nej, målet har inte nåtts

		1a. Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
		1b. Miljöutbildning för alla anställda
		2b. Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem
		4b. Beakta livscykelkostnad vid inköp
		5b. Minst 20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas
		5e. En levande landsbygd – samarbetsprojekt för bruk och skötsel av odlingslandskapet
		7a. Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon
		8a. Energianvändningen har minskat med 15 procent jämfört med 2009
		8c. All renovering sker med bästa möjliga energiteknik
		9d. Ökad användning av biogas som fordonsbränsle
		10b. Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år inom geografiska området Borås Stad
		11a. Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur Viskans föroreningar ska hanteras
		12b. Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Postadress 501 80 Borås Besöksadress Sturegatan 42
Telefon 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se Webbplats boras.se

Delegationslista JANUARI
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-003295

20180102

Fastställande av årsavgift

2017-003275

20180102

2017-003284

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Bråthult 1:55

Anna Hedén

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Lindebergshult 1:104

Anna Hedén

20180102

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Gässlösa 5:1

Anna Hedén

2017-003288

20180103

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Tummarp 1:66

Anna Hedén

2018-000022

20180104

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Lotsen 8

Linda Karlsson

2017-003018

20180104

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Råslätt 1:47

Karin Görjevik

2018-000015

20180104

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Pollux 10

Linda Karlsson

2018-000017

20180104

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Hjulet 3

Linda Karlsson

2018-000008

20180104

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Skäftingsbacka 1:40

Roger Johansson

2018-000018

20180104

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Hjulet 3

Linda Karlsson

2017-001733

20180104

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Skänstad 7:129

Johannes Stolt

2017-002629

20180105

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Lövaskog 2:20

Sevil Selimov

2017-003199

20180105

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om krossanläggning

Hällered 1:36

Ellen Forsberg

2017-003254

20180108

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Mjölskivlingen 12

Linda Karlsson

2017-003255

20180108

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Lotsen 3

Linda Karlsson

2017-003252

20180109

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Midas 14

Maryam Kasehchi

2017-003251

20180109

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Pluto 4

Maryam Kasehchi

2017-003242

20180109

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Osdal 3:2

Maryam Kasehchi

2017-003237

20180109

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Karon 7

Maryam Kasehchi

2017-003131

20180109

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens

Seglora-Näs 3:8

Anna Karlsson

2018-000012

20180109

Tillstånd inom vattenskyddsområde för
schaktning

Miljötillsyn, ansökan om tillstånd till
schaktning inom Öresjö
vattenskyddsområde

Sölebo 2:28

Ellen Forsberg

2018-000051

20180109

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Sandgärdet 6

Annelie Gustafsson

2018-000049

20180109

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Ärlan 11

Annelie Gustafsson

2018-000048

20180109

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Grävlingen 4

Annelie Gustafsson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-000012

20180109

Avgift för timdebiterad tillsyn

2017-003272

20180110

2018-000019

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Miljötillsyn, ansökan om tillstånd till
schaktning inom Öresjö
vattenskyddsområde

Sölebo 2:28

Ellen Forsberg

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Pygmalion 4

Annelie Gustafsson

20180110

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Dalshestre 1:17

Jennie Schürer von Waldheim

2018-000057

20180110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Liljedal 4

Annelie Gustafsson

2018-000006

20180110

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Halleberg 13

Annelie Gustafsson

2017-003081

20180110

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Hjortsered 4:7

Jennie Schürer von Waldheim

2017-001932

20180110

Beslut om att avsluta ärende gällande
svärtning

Klagomål på svärtning (black Magic)

Stenhammar 1

Maria Steinmetz

2017-003137

20180110

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Grankullen 1

Annelie Gustafsson

2018-000007

20180110

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Bojorten 11

Annelie Gustafsson

2018-000068

20180111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Provaren 1

Thomas Vidholm

2018-000069

20180111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Skänstad 1:127

Thomas Vidholm

2018-000043

20180111

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Juno 11

Annelie Gustafsson

2018-000042

20180111

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Innerstaden 1:2

Annelie Gustafsson

2018-000070

20180111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Brödkorgsvampen
Östra 1

Thomas Vidholm

2018-000078

20180112

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Annelund 2

Maryam Kasehchi

2018-000085

20180112

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Pegasus 3

Maryam Kasehchi

2018-000086

20180112

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Triton 2

Maryam Kasehchi

2018-000087

20180112

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Nolhaga 2:1

Maryam Kasehchi

2018-000074

20180112

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Samariten 4

Maryam Kasehchi

2018-000077

20180112

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Innerstaden 1:1

Maryam Kasehchi

2018-000054

20180115

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Brämhults-Lida 2:18

Roger Johansson

2018-000060

20180115

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Seglora-Näs 3:3

Roger Johansson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-003308

20180115

Tillstånd för WC till sluten tank

2018-000081

20180115

2017-003268

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Avlopp, ansökan WC

Bosnäs 10:18

Maria Steinmetz

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Räveskalla 1:481

Roger Johansson

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Flädern 4

Christina Källberg

2017-003026

20180115

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Säggryd 1:21

Sevil Selimov

2017-003222

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Katten 7

Thomas Vidholm

2017-003228

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Ryavallen 4

Thomas Vidholm

2017-003229

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Akacian 19

Thomas Vidholm

2017-003216

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Tummarp 1:145

Thomas Vidholm

2017-003281

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Vällingklockan 2

Christina Källberg

2017-003227

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Rydboholm 1:350

Thomas Vidholm

2017-003211

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Agamemnon 9

Thomas Vidholm

2017-003266

20180115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Ramnås 1

Christina Källberg

2018-000031

20180116

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Kråkhult 1:22

Jennie Schürer von Waldheim

2017-003276

20180118

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Juno 9

Christina Källberg

2018-000126

20180118

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Vindtrycket 1

Thomas Vidholm

2017-003280

20180118

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Skräddaren 9

Christina Källberg

2017-003270

20180118

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Juno 10

Christina Källberg

2017-003277

20180118

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Örtugen 2

Christina Källberg

2017-003278

20180118

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Luna 7

Christina Källberg

2018-000044

20180119

Strandskyddsdispens

Naturvård; ansökan om
strandskyddsdispens

Mellomtorp 1:5

Anna Karlsson

2017-003015

20180119

Beslut om att avsluta ärende gällande låg
temperatur

Hälsoskydd, klagomål på kall lägenhet

Diana 1

Maria Steinmetz

2017-001966

20180119

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens

Blixnabb 1:1

Anna Karlsson

2018-000101

20180119

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Lindsås 2:6

Roger Johansson

2017-002525

20180122

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Gränd 2:27

Sevil Selimov

2018-000038

20180122

Tillstånd för WC till markbädd

Avlopp, ansökan WC

Sundholmen 2:35

Sevil Selimov
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-000068

20180122

Fastställande av årsavgift

2017-003027

20180123

2017-000563

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Provaren 1

Thomas Vidholm

Dispens för nyanläggning av
avloppsanläggning

Avlopp, ansökan WC

Senåsa 1:13

Johannes Stolt

20180124

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Kattryd 1:7

Sevil Selimov

2017-002169

20180125

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på på fukt m.m.

Priorn 2

Sevil Selimov

2017-002867

20180125

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på dålig ventilation,
fukt, lukt

Junkern 8

Maria Steinmetz

2017-003292

20180126

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Pegasus 3

Annelie Gustafsson

2017-002134

20180126

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Rydboholm 1:451

Annelie Gustafsson

2017-002973

20180126

Beslut om att avsluta ärende

Klagomål på vedeldning

Räveskalla 1:549

Sevil Selimov

2018-000150

20180129

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Bogryd 4:3

Roger Johansson

2017-001630

20180129

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på buller

Sandared 1:212

Johannes Stolt

2018-000201

20180130

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Hultås 1:3

Roger Johansson

2018-000203

20180130

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Viared 10:85

Roger Johansson

2018-000111

20180130

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Lunden 1:21

Peter Engström

2018-000152

20180130

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Varvhult 1:21

Sevil Selimov

2018-000067

20180131

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Samariten 4

Annelie Gustafsson

2018-000046

20180131

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Gerumsberget 1

Annelie Gustafsson

2018-000026

20180131

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Räveskalla 1:84

Annelie Gustafsson

Sida 4 av 4

Delegeringslista – Tillståndsenheten januari 2018

Dnr.
53-2017-00328
50-2017-00323
53-2018-00010
06-2018-00005
01-2017-00326

Beslutstyp
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m
villkor
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Avskrivning
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall

53-2018-00015
55-2017-00372
53-2017-00362

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Godkännande av lokal för catering
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

Ärende
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Nytt tillstånd
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Stadigvarande tillstånd
allmänheten
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Anmälan catering
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Grönområdesplan

Innehåll
Sammanfattning
		
Behov och syfte

3

Förutsättningar

5

4

Klassning av grönområden

11

Åtgärdslista

14

Kompensationsåtgärder

17

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

Fastställs av: Kommunfullmäktige
Datum: 19 december 2017
Reviderad den: Ersätter grönområdesplan 1995-04-20 och Gröna Ringen 1998-10-15.
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och kommunala bolag.
Dokumentet gäller t o m: 2021
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Grönområdesplan

Stadsparken. Foto
StenAnders Jöne

Sammanfattning
Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv,
med bl.a. ökat kvarboende, minskade transporter och bibehållen kommersiell service.
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan
samverka i stadens fortsatta utveckling.
Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att det även i framtiden finns
tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering
och byggande. Grönområdesplanen ska ligga till grund för Borås Stads översiktsplan.
Grönområdesplanen omfattar Borås, de fyra serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared,
Gåmghester och Svaneholm.
Grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur. Vistelse i grönområden
har bl.a. positiv inverkan på människors såväl fysiska som psykiska hälsa. I planen
beskrivs grönområdens olika värden. Borås Stads grönområden delas in olika kategorier:
strövområden, stadsdelsparker, närparker, träffpunkter, gröna stråk för djur- och växtliv
samt stråk för människan. I planen ingår en lista med uppdrag som respektive nämnd ska
genomföra för att utveckla och värna stadens gröna miljöer.
De värdefulla grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klass
ningen anger grönområdets betydelse och värden för staden.
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Behov och syfte
Andelen grönområden minskar i städer och tätorter, samtidigt som vi vet att vistelse i
grönområden har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Grön
områdena är bl.a. en plats för återhämtning och för social interaktion.
Det finns idag en trend i Sverige att förtäta städerna för att skapa en hållbar utveckling.
Ambitionen att förtäta finns även i Borås Stad, vars befolkning och bebyggelse växer. Det
innebär att förtätning måste hanteras så att de gröna värdena kan samverka och utvecklas
tillsammans med exploateringen, och att denna inte ska innebära en konflikt mot stadens
grönområden. Det är därför viktigt att dra upp riktlinjer för hur förtätningen bör ske.
Grönområdesplanen ska användas i ärenden om markanvändning samt vid utveckling av
våra grönområden.
BEHOV

• Definiera och avgränsa vad som anses vara ett grönområde.
• Göra en ny grönområdesplan utifrån dagens förutsättningar.
• Värdera grönområden i kommunen, t.ex. i olika klasser, för att ha som underlag
vid planering och byggande.
• Studera om det finns behov av kompensationsåtgärder.
• Göra en förteckning av åtgärder.
• Ta fram kartor för att redovisa grönområdenas användning, förutsättningar
och värden.
SYFTE

• Utvärdera hur den tidigare grönområdesplanen följts.
• Trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla natur- och
rekreationsområden, samtidigt som staden växer.
• Skapa mål för utvecklingen av grönområden i kommunen.
• Ta fram en plan som ska utgöra underlag vid planering och byggande.
• Värdera olika grönområden utifrån skilda aspekter.
• Föreslå åtgärder för en bättre grönstruktur.

4
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Transås. Foto Dag Ekelund

Förutsättningar
Definition av grönområde
Grönområde är ett begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av byggnader
eller hård beläggning. Till grönområden räknas allt från skogsområden till underhållna
parker, planteringar och klippta gräsmattor. Grönområden som tätortsnära natur eller stråk
lämpar sig för rekreation i form av fysisk aktivitet och vila.
BORÅS STADS DEFINITION AV GRÖNOMRÅDEN

Borås Stad anser att ovanstående definitioner behöver förtydligas. Borås Stad inkluderar
såväl mänskliga värden som värden för djur- och växtlivet. Kommunen äger inte all mark
i de stora grönområdena. Borås Stad anser dock att det är viktigt att värna även dessa
områden och har därför tagit med dem.
Huvudsakligen ingår inte grönområden belägna enbart på kvartersmark i planen. Inte
heller ingår grönområden på skolgårdar och odlingslotter. Anledningen till att dessa
områden inte ingår är att skolgårdarna ses som del av skolverksamheten.
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Sjöar och vattendrag ingår inte heller i grönområdesplanen, utan beskrivs i kommunens
vattenresursprogram.
Borås Stad har gjort följande indelning av grönområden:
•
•
•
•
•
•

Strövområden
Stadsdelsparker
Närparker
Träffpunkter
Gröna stråk för djur- och växtliv
Stråk för människan

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

naturupplevelse
längre promenader motionsrunda
omväxlande terräng och biotoper
trivsam, omväxlande miljö
stigar
naturstudier förskola/skola
STRÖVOMRÅDE
friluftsliv och motion
odlingslotter
utflyktsmål med
kulturhistoria, djur
STRÅK FÖR
STADSDELSPARK
MÄNNISKAN

GRÖNA STRÅK

växt- och djurlivets
spridningskorridorer
och passager

människans tillgång till naturen

NÄRPARK
TRÄFFPUNKT
BO- 1-2
STAD

5 10

30 minuters
gångväg

NÄRPARK

lummig vegetation
årstidsvariation
vindskyddade sittplatser
lek och spel
parti med naturmark
stillsamma promenader

TRÄFFPUNKT

lekutrustning
större gräsyta för bollspel
sittplatser

Beskrivning av olika grönområden
För att tydliggöra de olika grönområdena har en grönområdessnurra tagits fram. Den
skapar en riktlinje för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för
alla och finnas inom räckhåll.
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Strövområden

Strövområden består av stora sammanhängande områden. De är viktiga friluftslivsområden
där det går att göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m. I dessa områden
går det att känna avskildhet. I Borås finns många närliggande strövområden.
STORLEK

• Minst 150 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Ca 2,5 km, en halvtimmes promenad eller en kvarts cykeltur.
TILLGÄNGLIGHET

• Nås via gång- och cykelvägar.
• Bra förbindelse med kollektiva transportmedel.
KVALITET OCH FUNKTION

• Fritt från större vägar och bebyggelse.
• Möjlighet till naturupplevelser i omväxlande terräng med skog och ängar, helst också
vattenkontakt.
• Möjlighet för friluftsliv och motion. Stigar för promenader, löpning och skidåkning
fungerar för skolornas och förskolornas friluftsdagar.
• Gärna ha utflyktsmål: olika kulturhistoriska miljöer, gård med djur etc.
Exempel på strövområden är Flymader, Kransmossen och Rya åsar.
Stadsdelsparker

Parkerna har ett värde på lokal nivå och bör ligga nära bostäder. De skiljer sig åt i sin
utformning. De bör ha en viss storlek för att inrymma olika naturtyper och biotoper. De
större finparkerna har betydelse för hela kommunen. De innehåller museer, konst, caféer
m.m. och är ofta historiskt intressanta.
STORLEK

• Ca 3-10 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• 500-800 meter, ca 10 minuters promenad.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.

Borås Stad | Grönområdesplan
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KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•

Ska fungera för längre promenader och motionsrunda i trivsam och omväxlande miljö.
Stimulerande lekmiljö.
Miljöer lämpliga för naturstudier (förskolor och skolor).
Gärna planteringar.
Sittplatser.

Exempel på stadsdelsparker är Annelundsparken, Ollonstupet och Almenäs

Närparker

Närparker har stor betydelse för närmiljön. De kan ha ytor för idrott och ofta finns
promenadstigar. De kan innehålla ängar eller dammar. De bör ligga högst 300 meter från
bostaden och ha ett utbud som stimulerar alla åldersgrupper.
STORLEK

• Stor nog för kort promenad, minst ca 2 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• 150-300 meter, 5 minuters promenad.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•
•
•

Lummig och omväxlande vegetation som ger årstidsvariation.
Sittplatser.
Stimulerande lekmiljö.
Utrymme för bollspel.
Gärna något parti med naturmark.
Stillsamma promenader.
Gärna planteringar.

Exempel på närparker är Linnéparken, Nanoparken och Östergårdsplan.
Träffpunkter

Träffpunkter innehåller vanligtvis lekplatser. Det ska helst finnas kompletterande aktiviteter
för andra åldrar och målgrupper också. Platsen bör innehålla sittplatser. Den ska vara
trafiksäker och tillgänglighetsanpassning bör eftersträvas.
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STORLEK

• Ca 1 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Högst 100-150 meter.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•
•

Gungor
Klätterställning med rutschbana.
Sandlåda.
Gärna en större gräsyta för boll, spel och lek.
Sittplatser.
Gärna planteringar.

Exempel på träffpunkter är: lekplatser, Anna Lindhs park och Tomteparken.
Gröna stråk för djur- och växtliv

Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet är inritade som gröna pilar på kartorna i
inventeringsdelen. De sammanbinder grönområden i tätorter med omgivande naturmark
och fungerar som viktiga spridningskorridorer.
STORLEK

• Minst 20 m breda, gärna större.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•

Sammanhängande vegetation.
Kontinuitet.
Spridningsvägar.
Ekodukter rekommenderas.

Exempel på gröna stråk för djur- och växtliv är området vid Lillån, område vid Munkån
och område vid Viskan.
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Stråk för människan

Stråk som är viktiga för människan är inritade som röda pilar på kartorna i inventeringen.
Stråken visar människans tillgång till och anslutningspunkter till naturen.
STORLEK

• Minst 20 m breda, gärna större.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Så nära som möjligt.
• Förbindelsenät mellan områden.
TILLGÄNGLIGHET

• Lätt att ta sig fram.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•

Trygghet och säkerhet.
Lätt att hitta.
Vackert.
Trivsamma passager.

Exempel på stråk för människan är grönområde vid verksamhetsområde på Sjöbo
och stråk vid Öresjö.

Avgränsning
Grönområdesplanen omfattar Borås centrala delar: centrum, Brämhult, Göta, Norrby,
Sjöbo och Trandared. Grönområdesplanen omfattar även de större tätorterna i kommunen,
enligt SCB:s definition: Dalsjöfors, Fristad (inklusive Sparsör), Gånghester, Sandared,
Sjömarken och Viskafors (inklusive Svaneholm). Därutöver ingår Ekås och Viared.
Anledningen är att de ingår i Gröna ringen, som grönområdesplanen ersätter.
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Älmås. Foto Dag Ekelund

Klassning av grönområden
Grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klassning har skett
för de områden som bedömts som värdefulla inom kommunen. Vid klassningen har
områdenas värden för besök, friluftsliv, rekreation, stadsbild och lokal utveckling samt
naturvärden varit avgörande. De olika aspekterna har bedömts, värderats och vägts mot
varandra för en helhetssyn vid klassningen.
Klassningen ska användas som ett underlag vid planering. Klassningen är också ett verktyg
för att värdera Borås Stads grönområden. I förlängningen tillämpas också skydd i detaljplan
med hjälp av planbestämmelser.
Utöver klassningen finns det även andra lagar, regler och skydd som ska följas vid
planering (riksintresse, naturreservat, strandskydd m.m). och andra ställningstaganden
ur planeringssynpunkt som behöver göras. Avgränsningarna av dessa redovisas inte i
grönområdesplanen.
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I inventeringen av grönområden i Borås (separat dokument) finns en kortare text till varje
område om vilka värden som är viktiga. Ytterligare fakta och kompetens på respektive
ansvarig förvaltning kan behövas för att göra bedömningar.
Klass I		
		
Klass II
Klass III
Klass IV

Borås Stads mest värdefulla grönområden. Dessa områden är oersättliga
och har mycket stort värde för hela kommunen.
Mycket viktiga grönområden som är oersättliga på lokal nivå.
Områden som är viktiga för grönstrukturen.			
Områden med visst naturvärde.

Klass I
Dessa områden är de mest värdefulla grönområdena i kommunen. Dessa grönområden är
oersättliga för hela kommunen och de har många olika värden. De kan vara naturreservat
av riksintresse eller en lokal för skyddsvärda djur- och växtarter. Grönområden med klass I
utgörs ofta av gröna stråk, stadsdelsparker eller strövområden.
Exempel på grönområden med klass I är Almenäs, Rya åsar och Stadsparken.
Klass II
Dessa grönområden är mycket värdefulla och oersättliga främst på lokal nivå. De uppfyller
oftast många olika värden. De nyttjas och bedöms värdefulla framförallt på stadsdelsnivå.
Grönområden med klass II utgörs ofta av närparker, stadsdelsparker eller strövområden.
Exempel på grönområden med klass II är Flymader, Sinnenas park och Tokarpsberg.
Klass III
Klass III omfattar grönområden med höga värden. Funktionen av dessa grönområden
är viktig för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på annan plats i närområdet.
Grönområden med klass III är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker.
Majoriteten av de bedömda grönområdena har klass III. Lekplatser har genomgående klass
III.
Exempel på grönområden med klass III är Hässleholmsparken, Hästhovsparken och
Kronängsparken.
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Klass IV
Klass IV omfattar grönområden med vissa värden. Områdena har vanligtvis ett fåtal
värden. De är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker.
Fotbollsplaner har genomgående klass IV. Anledningen är att dessa går att ersätta i
närområdet eller i stadsdelen. Fotbollsplaner ligger ofta nära brukarna.
Exempel på grönområden med klass IV är Drakskeppsparken, Götavallen och Stenparken.
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Åtgärdslista
Ansvariga förvaltningar förväntas att genomföra ett antal projekt för att värna och
framförallt utveckla stadens gröna ytor under den närmaste fyraårsperioden.
KOMMUNSTYRELSEN
Metod och uppföljning av åtgärder i Grönområdesplanen
Revidering av plandokumentet, där ingår att se över Grönområdessnurran så att den uppdateras utefter Översiktsplanen samt att
se över inventeringen och inventeringsbilagan.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Elbelys gångvägen mellan Sjöbo och Kypegården

14

1 gång per år
klart 2021

klart 2018

Utföra en ridleds- samt ridverksamhetsutredning tillsammans
med flera andra förvaltningar

klart 2018

Skapa en kort barnvandringsled ”Trollstigen” som binder samman Sjöbo med Viskan

klart 2018

Skapa en långled om ca 2 mil som förbinder Kransmossen med
Hedvigsborg, Transås badplats, Älmås naturreservat och Gånghester

klart 2018

Skapa ett kort motionsspår invid skolan och idrottshallen i
Viskafors

klart 2018

Elbelys stigen mellan Sjöboparken och Viskan

klart 2018

Skapa bättre parkeringsmöjligheter utmed Banvallen

klart 2018

Skapa en kortare uppmärkt led som binder samman Ekarängen
med Hultabergsskogen.

klart 2019

Återskapa några av de motionsspår, vandringsleder och cykelleder som tidigare utgick från I15 och bland annat passerade
Pickesjön och Bosnäs.

klart 2019

Uppföra en tillgänglighetsanpassad led i någon av serviceorterna
utanför staden.

klart 2021
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Tillgänglighetsanpassa bron ut till Almenäs udde

klart 2021

”Eroderingshämmande” åtgärder vid Frufällans, Sjömarken samt
Asklanda badplatser.

klart 2021

Utreda möjligheten att utöka Dalsjöfors badplats- och fritidsområde

klart 2021

Utreda möjligheten att flytta Äspereds badplats i Tolken till Sundholmen

klart 2021

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i Borås.

klart 2021

Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk
med högsta naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån,
Kvarnbäcken, passagen mellan riksväg 40 och östra delen av
Viaredssjön.

klart 2019

Införliva resultat från det pågående kommuntäckande och regionala arbetet med grön infrastruktur i digitala skikt på Intramap.

klart 2020

Utföra GIS-analys av nätverk av naturmiljöer och de viktigaste
spridningsstråken (avgränsning, innehåll, bristanalys, förslag på
åtgärder)

klart 2019

TEKNISKA NÄMNDEN
Revidera befintligt ytregister och omvandla analogt kartmaterial
till digitalt.

klart 2018

Utveckla området utmed Viskan i Borås så att det blir mer tillgängligt för allmänheten.

klart 2019

Aktivitets– och kulturpark i Fristad. I samband med att en ny
gångtunnel byggs i Fristad under järnvägen kommer delar av
stationsparken tas i anspråk. På motsatt sida av spåren ligger ett
outvecklat parkområde som är en del av Fristad Hed. Fristad
saknar en större central plats med tydlig grön karaktär, nu finns
möjligheten att göra något åt det i och med att en säker trafiklösning genomförs i anslutning till platsen.

klart 2020
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Trädvårdsplan, behovet av att inventera stadens park- och gatuträd är mycket stort. I nuläget kan inte befintlig trädstruktur
skyddas, riskbedömas och förvaltas på grund av att en grundlig
inventering och inmätning inte genomförts. I steg två bör ett
GIS-baserat informationssystem användas för att ajourhålla
insamlad data.

klart 2020

Skapa en ny större park (75-200 hektar). Borås fyller 400 år 2021,
en större jubileumspark bör anläggas. Borås Stad visar på detta
vis en grön profil och en fortsatt grön inriktning för kommunen
de kommande 100 åren. Parken bör innehålla orörda naturmiljöer, aktivitetsplatser och klassiska parkinslag. Arbetet med att finna
platsen för parken bör starta inom kort.

klart 2020

Förbättra belysningen och öka tillgängligheten i Östermalmsparken

klart 2021

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Uppdatering av inventeringsbilagan, med kartskikt i Intramap.
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Ta fram ett arbetssätt för kompensationsåtgärderna (t.ex. checklista)

klart 2018

Testa olika sorters kompensationsåtgärder och utvärdera dessa
före nästa revidering av grönområdesplanen

klart 2020
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Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder i grönområden används allt oftare i Sverige, både på statlig och
kommunal nivå. Det finns två lagar som berör de kompensationsåtgärder som avses, planoch bygglagen och miljöbalken.
Enligt plan- och bygglagen kan kommunen hävda att planläggning av ett område är lämplig
endast om den kompenseras. Om grönområdenas värden försvinner kan exploateringen
bedömas som olämplig. Med kompensationsåtgärden kan den accepteras. Det saknas
dock möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen införa planbestämmelser i detaljplan
kopplade till avtal för att säkra kompensationsåtgärder.
Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som bedriver verksamhet iaktta:
• Bevisbörderegeln: Det är den som gör något som ska visa att reglerna följs.
• Kunskapskravet: Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur
miljön och människors hälsa påverkas och skyddas.
• Försiktighetsprincipen: Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet
att vidta åtgärder.
• Förorenaren betalar-principen: Det är den som riskerar att skada som betalar för att
undvika skadan.
• Bästa möjliga teknik-principen: För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik
användas för att förebygga skador och olägenheter.
• Lokaliseringsprincipen: Man ska välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med
minsta intrång och olägenhet.
• Hushållningsprincipen: Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.
• Kretsloppsprincipen: Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering.
• Produktvalsprincipen: Kan man ersätta en kemisk produkt eller en bioteknisk organism med en mindre farlig så ska man göra det.
• Skälighetsprincipen: Kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara
orimliga att uppfylla.
• Skadeansvaret: Det är den som har orsakat skada på miljön som ansvarar för att
skadan blir avhjälpt.
• Stoppregeln: En verksamhet som kan medföra betydande skada eller olägenhet trots
att hänsynsreglerna tillämpas ska stoppas.
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I miljöbalken finns kompensationsåtgärder för skyddade områden: naturreservat,
kulturreservat och Natura 2000-områden. Miljöbalken klargör också att tillstånd, god
kännande och dispenser får förenas med en skyldighet till kompensationsåtgärder. Det
gäller t.ex. markavvattning, tillstånd till vattenverksamhet, strandskyddsdispenser och
vattenskyddsåtgärder. Exploatering i dessa områden är dock ovanlig och kräver dispens,
men exploateringsavtal kan användas om det behövs. Annars saknas lagstiftning som
reglerar kompensationsåtgärder vid exploateringar i områden utan skydd enligt miljöbalken.

Kompensationsåtgärder i Borås Stad
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska
bekosta en kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas
(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Det sker genom en överenskommelse
mellan kommunen och exploatören.
Kompensationsåtgärderna i Borås gäller alla grönområden
med klass I-IV. Åtgärderna ska kompensera för en försvunnen
funktion eller värde, då det enda alternativet är exploatering.
Kompensationsåtgärder ska inte vara ett sätt att rättfärdiga
en olämplig exploatering. Tanken med kompensation är att
det ska gagna medborgarna som får tillbaka förlorade värden,
och exploatören som kan vara med och utveckla den hållbara
staden.

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder är
sådant som exploatören alltid ska vidta
för att förhindra eller
minimera skadan på
ett värde i enlighet med
miljöbalkens allmänna
hänsynsregler. Värdet
ska finnas kvar på den
ursprungliga platsen.

1. Undvika negativ påverkan
Skyddsåtgärder
2. Minimera negativ påverkan

3. Utjämna negativ påverkan
Kompensationsåtgärder
4. Ersätta negativ påverkan

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder
innebär att funktioner
och värden som går
förlorade vid en exploatering återskapas eller
ersätts. Det ska i första
hand ske i det närliggande området, men
kan även ske på annan
plats.

Undvika negativ påverkan

I första hand ska man alltid försöka undvika negativ påverkan på värdefulla grönområden.
Det innebär att undvika ingrepp i området så att grönområdets funktion och värde finns
kvar på platsen.
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Minimera negativ påverkan

I andra hand ska den negativa påverkan på grönområdet minimeras genom skyddsåtgärder.
Det innebär att utforma exploateringen så att den negativa påverkan blir minimal. Även i
detta fall finns grönområdets värde och funktion kvar på platsen.
Exempel på skyddsåtgärder som kan minimera negativ påverkan är
• Anpassad utformning i en känslig miljö.
• Faunapassager.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten.
• Anpassad utformning i kulturhistoriska miljöer.
Utjämna negativ påverkan

I tredje hand ska den negativa påverkan på grönområdet utjämnas. Det innebär att
återskapa grönområdets förlorade funktion och värde inom området eller i närområdet.
Om en del av funktionen eller värdet finns kvar kan det höjas. Ett ianspråktagande
utjämnas endast om grönområdets funktion och värde kan återställas.
Exempel på kompensationsåtgärder som kan utjämna negativ påverkan är
• Nyplantering av träd som ersättning för träd som tas bort.
• Anläggande av gång- och cykelväg.
• Skapande av grönstråk.
• Sedumtak på byggnader.
Ersätta negativ påverkan

I fjärde hand ska den negativa påverkan på grönområdet ersättas. Det innebär att skapa en
ny funktion eller värde på samma eller på en annan plats. Om flera funktioner eller värden
försvinner kan de ersättas på olika platser.
Exempel på kompensationsåtgärder som kan ersätta negativ påverkan är
• En försvunnen grönyta ersätts med utveckling av en grönyta med annan funktion.
• Utveckling av rekreationsmiljö i närheten av området.
• Skapa en allé i närheten för kompensation av allé som tas i anspråk.
• Skapa en ekodukt.
• Skapa en ersättningsbiotop, t.ex. en ny häckningslokal för fåglar.
Bedömning av grönområden

Grönområdena kan ha olika funktioner. De kan vara en viktig livsmiljö för djur- och växtliv
eller en viktig miljö för människan som plats för rekreation m.m. De kan också utgöra t.ex.
tekniska funktioner, där de har betydelse för dagvattenhanteringen, ha en bullerdämpande
effekt eller fungera som luftrenare.
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Grönområdena kan också ha olika värden. Värdet är en subjektiv bedömning och handlar
om hur viktigt grönområdet är för de närboende samt för djur- och växtlivet.
Utifrån dessa funktioner och värden kan behovet av samt formen och platsen för kompen
ationsåtgärden bedömas. Det bör ske genom en inventering och analys. Bedömningen bör
ske i samarbete mellan olika förvaltningar. Att upprätta en arbetsmetod, t.ex. en checklista,
för detta ingår som en åtgärd.
Kompensationsåtgärden ska balanseras så att den blir lika bra eller bättre. Den ska genom
föras enligt en närhetsprincip: så nära i tid, plats och värde som möjligt. Anledningen
är dels att grönområdets funktion och värde ska finnas kvar i området, dels att det blir
svårare att avgöra om kompensationsåtgärden står i rimlig proportion till grönområdet som
försvinner om det drar ut på tiden.

Funktion
Funktionen är en egenskap. Grönområdena
kan t ex ha ekologiska,
sociala, hälsomässiga
eller tekniska funktioner.
Värde

Rya åsar. Foto Dag Ekelund

Planprocessen

Kompensationsåtgärderna ska hanteras som en del i planprocessen. Frågan om kompen
sationsåtgärder ska tas upp så tidigt i planprocessen som möjligt.
Övergripande planering
Behovet av kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs.
i samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram. Då ska behov, konsekvenser
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Värdet är subjektivt.
Grönområdena kan värderas olika t ex beroende på betraktaren.

-

och lokalisering av kompensationsåtgärderna studeras. Även detaljplanegränser kan
diskuteras i den övergripande planeringen, så att en rimlig kompensation kan göras i
förhållande till exploateringen.
Detaljplaner
Frågan om kompensationsåtgärder ska tas upp redan vid planbesked. Därefter ska det tas
upp vid startmötet av en detaljplan. Frågan ska diskuteras med exploatören i ett så tidigt
skede som möjligt, för att skapa förståelse och nå en enighet om kompensationen.
I detaljplaneskedet ska grönområdets funktion och värde studeras, förslagsvis utifrån
en checklista. Då ska bedömas vilken kompensation som krävs. Grönområdets
värde och funktion samt behovet av kompensation ska tas upp i planbeskrivningen
i detaljplanen. Själva kompensationsåtgärden och dess finansiering ska tas upp i
genomförandebeskrivningen till detaljplanen.
Det saknas möjlighet att reglera kompensationsåtgärden genom en planbestämmelse.
Dock kan en kompensationsåtgärd falla under planbestämmelser som t.ex. allmän plats
grönområde, men regleras då inte som just kompensationsåtgärd.
Utgångspunkten är därför att lösa dessa frågor genom ett exploateringsavtal i de fall
då kommunen inte äger marken. Det gäller både inom och utom detaljplaneområdet.
Exploateringsavtalet bygger på en frivillig överenskommelse mellan Borås Stad och
exploatören.
Bygglov
Om det redan finns en detaljplan för fastigheten styr planen möjligheterna till kompensa
tionsåtgärder. Då bygger kompensationsåtgärden på frivilliga överenskommelser. Om
förutsättningarna i detaljplanen har ändrats kan en planändring vara nödvändig. Det
förutsätter att genomförandetiden har gått ut.
Om detaljplan saknas ska bedömningen av platsen samt dess kvaliteter och värden
motiveras. Bedömningen ska stå med i beslutet. Då kan en uppskattning av de
värden som är aktuella att ta upp med exploatören bedömas. Även i detta fall får
kompensationsåtgärden lösas på frivillig basis.
Kontroll och uppföljning
Exploateringsavtal med exploatör följs upp av ansvarig nämnd. I bygglovskedet är möjlig
heten till uppföljning begränsad, det förutsätter att åtgärderna regleras i planbestämmelser,
är lovpliktiga och ligger inom fastigheten.
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Konsekvenser
Kompensationsåtgärder får ekonomiska följder eftersom de innebär en tillkommande
kostnad för exploatören eller kommunen. Vem som ska bekosta kompensationsåtgärden
beror på vem som äger marken innan detaljplanen antas eller vad som tecknas i avtal.
Kompensationsåtgärden får också juridiska konsekvenser, eftersom det finns begränsningar
på vilka krav som kan ställas på exploatörer i samband med kompensation.
När Borås Stad äger marken bekostar kommunen kompensationsåtgärderna. När marken
ägs av en privat exploatör (enskild fastighetsägare eller ett byggbolag) utför och finansierar
exploatören kompensationen. Åtgärden säkerställs i ett exploateringsavtal, som tecknas
innan detaljplanen antas.
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Kypeterrängen. Foto Dag Ekelund
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2 Avfallsplan

Avfallsplan
Sammanfattning

Det har skett stora förbättringar inom avfallshanteringen i Borås sedan 2001 då föregående
avfallsplan antogs. Avfall ses idag som en resurs och avfallshanteringen i Borås håller en
miljömässigt hög nivå.
Borås var en av de första städerna i Sverige som satsade på biogasproduktion. Sobackens
biogasanläggning stod klar 1994 och är fortfarande i drift. En satsning har gjorts på infrastruktur för gasdistribution och nya gasfordon har införskaffats. Borås har även etablerat
avfallsförbränning för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfallsmängderna har
ökat under det senaste decenniet, men fler människor sorterar sitt avfall och den allmänna
kunskapen om avfallet och dess farlighet är större.
Borås sätt att omhänderta avfall är ett bra exempel som många vill ta lärdom av. Det finns
dock förbättringsområden, och nyttan med avfallshanteringen kan öka ännu mer. Ambitionen med den nya avfallsplanen är att öka fokus på speciellt tre områden.
År 2020 ska avfallshanteringen ha utvecklats så att:
1. Avfallsmängderna har minskat
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Dessa tre områden kallas fokusområden.
En stor utmaning ligger i att förebygga uppkomsten av avfall. Prognoser tyder på att avfallsmängderna kommer att fortsätta att öka, med undantag för perioder med lågkonjunktur. Ökade avfallsmängder ställer högre krav på hantering och omhändertagande av avfall.
Avfall ska ses som en resurs och ska hanteras för att främja en hållbar utveckling.
Nedskräpningen i samhället har ökat, såväl i Borås som nationellt. Nedskräpningen har
ekonomiskt och miljömässigt negativa konsekvenser och främjar inte en hållbar utveckling.
Aktiviteter i avfallsplanen verkar för att öka handeln med begagnade produkter. Utmaningen blir att hitta nya kanaler och marknadsytor för kontakt mellan köpare och säljare.
Materialåtervinningen har ökat det senaste decenniet, men det finns fortfarande material
med producentansvar som inte tas om hand enligt lag. Insamlingssystemet kan förbättras
för att göra sortering och inlämning av avfall mer attraktivt.
För att nå målen krävs utbildning, information och motivation samt ett hållbart insamlingsoch behandlingssystem. Avfallsplanen visar på mål och nödvändiga åtgärder för att Borås
ska bli en hållbar stad inom avfallsområdet.
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Inledning

Enligt miljöbalken är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en renhållningsordning,
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och
av de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen.
Kommunfullmäktige har ansvaret för att hushållsavfall omhändertas och återvinns eller
bortskaffas. Borås Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige avfallshanteringen i Borås. Förändringar i avfallstaxa, föreskrifter och avfallsplan ska beslutas av
Kommunfullmäktige.
Det hushållsavfall som omfattas av producentansvar ansvarar Kommunfullmäktige inte för,
men Borås Energi och Miljö kan ha uppdrag åt producenterna att exempelvis sköta tömning och städning av återvinningsstationer.
Sverige har via Miljömålsrådet antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska beskriva
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara på lång sikt. Strävan är att vi till nästa generation, d.v.s. till 2020, ska ha löst de stora
miljöproblemen (för klimatmålet gäller år 2050).
Inom det målområde som främst berör avfallshantering, God bebyggd miljö, finns specifika mål för hanteringen. Bland annat är ett mål att den totala mängden avfall inte ska öka.
Avfallshanteringen påverkar indirekt även de övriga miljökvalitetsmålen i olika omfattning. Borås Stad har lokala miljömål. Inom området God bebyggd miljö finns mål som rör
avfallsområdet i Borås, exempelvis att allt insamlat biologiskt behandlingsbart avfall och
avloppsslam rötas till biogas.
Avfallsplan Borås Stad tar hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen och är utformad
med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrift om kommunala avfallsplaner. Syftet
med denna avfallsplan är att utgå från nuvarande avfallshantering och genom konkreta mål
och aktiviteter utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle karaktäriseras av att ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god
miljö.
I frågor om hur avfall ska hanteras nämns ofta avfallstrappan (eg. avfallshierarkin), se figur
nästa sida. Avfallstrappan anger i vilken ordning olika metoder bör användas för att hantera
avfall på ett hållbart sätt. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och utgör grunden för
att uppnå EU:s miljömål. Avfallstrappan finns även inskriven i miljöbalken.

4 Avfallsplan

Avfallstrappan.

Regional avfallsplan

I samband med arbetet med avfallsplanen har Borås tagit initiativet till ett regionalt samarbete i Sjuhärad om en gemensam avfallsplan. En styrgrupp ansvarar för projektet. Där
ingår representanter från Borås, Vårgårda, Mark och Svenljunga samt från Sjuhärads kommunalförbund.
När den regionala avfallsplanen är färdig kommer den att komplettera denna avfallsplan.
Avsikten är att ha en färdig avfallsplan för regionen 2012.
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Fokusområden

Borås avfallsplan bygger på förbättringar inom tre fokusområden. Dessa har tagits fram
utifrån en nulägesbeskrivning. Beskrivningen visar hur avfallshanteringen fungerar idag och
hur insamlingen ligger till i Borås jämfört med nationella mål. Uppföljning mot nationella
miljömål är en relativt mätbar metod på om avfallshanteringen sker i en hållbar riktning.
Tre fokusområden ska utveckla Borås avfallshantering.
1. Minskade avfallsmängder
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Arbetet med dessa fokusområden sträcker sig till år 2020.
Tanken med första fokusområdet är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt
ska ha brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan.
Minskade avfallsmängder innebär att den totala mängden avfall minskar, dvs hushållsavfall
och verksamhetsavfall. För att avfallet ska minska krävs att konsumtionen minskar och återbruket ökar.
Minska uppkomsten av avfall kan ske exempelvis genom att förändra konsumtionsmönstret. I det arbetet ingår att
- påverka trender genom information och kampanjer
- satsa på kvalitet framför kvantitet
- få in tankesätt med en behovsanalys, t ex ”behöver jag verkligen ytterligare en väska?”
- skapa möjligheter att laga sina kläder och saker framför att köpa nytt
- minska uppkomst av spill i verksamheter
- ha effektivare emballage.
Återanvändning ska vara en naturlig del i vardagen och det ska vara enkelt att handla
begagnat. Ibland kommer kläder eller ägodelar inte längre till användning i familjen, men
någon annan kan se ett behov. Då är second hand-butiker och köp och sälj-sidor på nätet
bra kanaler. Genom marknadsföring och kampanjer kan även intresset för återanvändning
väckas och ökas. En gemensam portal, som samlar information om olika ställen i Borås där
andrahandsvaror kan inhandlas, kan vara ett sätt att underlätta för invånaren.
Men avfall kommer alltid att uppstå, t ex potatisskal, utslitna skor och avföring. Detta avfall
ska användas som en resurs för att producera nya varor, eller som energi och näringsämne.
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Att se avfall som en resurs innebär en insikt i vilken nytta det ger att sortera och återanvända eller återvinna avfall. Det handlar också om att vi i Borås ska ha ett insamlingssystem
som gör det trevligt och enkelt att sortera. Hur det ska se ut för att vara optimalt vet vi inte
riktigt idag. Men säkert är att insamlingsplatser ska ligga bra placerade och se rena och fina
ut. Fastighetsnära insamling av fler fraktioner kan underlätta invånarens insats. Det är också
viktigt att avfallet återvinns så att materialet kommer till nytta, annars känns det extra arbete
som invånaren lägger ner helt onödigt.
Att invånaren är nöjd med avfallshanteringen är grunden för att Borås ska lyckas med
kretsloppsarbetet. Verksamhetsutövare måste vara lyhörda för invånarens synpunkter och
bemöta invånaren på ett bra sätt. Det är också viktigt att vid förändringar samråda och
bjuda in invånare för diskussion.
För varje fokusområde sätts detaljerade mål som ska kunna följas upp på något sätt. Målen
ska visa vad som ska uppnås och till när. Ett fokusområde kan omfattas av flera mål, och
för att uppnå målen formuleras en eller flera aktiviteter.

Detaljerade mål för fokusområden

I detta kapitel redovisas mål för de tre fokusområdena. Varje mål ska vara uppfyllt till utgången av angivet år.
De detaljerade målen ska följas upp årligen genom mätbara nyckeltal eller genomförda
aktiviteter. Borås Energi och Miljö AB ska samordna aktiviteterna och göra en årlig uppföljning av detaljerade mål eller sammanställning av aktiviteter, som tillsänds Miljö- och
konsumentnämnden senast sista februari.
Kommunen har ansvar för hantering av hushållsavfall och god kunskap om mängder och
hantering. För verksamhetsavfallet finns inte en samlad bild av hur mycket som uppkommer i Borås eller hur det hanteras. Kommunen har dock ansvar för att planera för allt avfall,
även verksamhetsavfall.

Fokusområde 1: Minskade avfallsmängder
Detaljerat mål 1:1

Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat jämfört med år 2008.

Uppföljning:		
Målet följs upp som ett nyckeltal (kg/invånare). Följs upp årligen av
			
Borås Energi och Miljö AB vid rapportering i Avfall Web till Avfall
			Sveriges uppföljning.
			

Utfall 2008: 425 kg/invånare
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Detaljerat mål 1:2
Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska
			minska.
Uppföljning:		
			
			

Det är svårt att följa upp att mängden minskar eftersom det inte
finns uppgift om den totala mängden. En handlingsplan får visa vad
som ska göras per år och uppföljning ske årligen på aktiviteterna.

Fokusområde 2: Avfall är en resurs
Detaljerat mål 2:1
			

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning har
ökat till 40 procent år 2015.

Uppföljning:		

Andelen följs upp årligen av Borås Energi och Miljö AB.

			

Utfall 2009: 29 procent

Detaljerat mål 2:2
Det finns inget farligt avfall i hushållens svarta och vita påsar år
			2020.
Uppföljning:		
Mätning av mängden farligt avfall i svarta och vita påsar genom
			plockanalyser.
Kommentar:		
			
			
			
			

Plockanalyser gjorda 2010 visar att vi har under 1 procent farligt
avfall i vita och svarta påsar. Farligt avfall är den viktigaste fraktionen att sortera och därför är målet att allt farligt avfall ska sorteras
rätt. I dagsläget finns enbart möjlighet att följa upp i svarta och vita
påsar. Annars hade det varit relevant att följa upp för allt avfall.

Detaljerat mål 2:3
			

Näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och i rötrest från
Sobackens biogasanläggning tillvaratas år 2015.

Uppföljning:
Uppföljning av andelen av slam och gödsel där näringsämnen
			
tillvaratagits i någon form lämnas årligen i miljörapporten till till			synsmyndigheten
Kommentar:		
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Det pågår diskussioner om riskerna med att återföra slam från avloppsreningsverk till jordbruket. Detta försvårar återföringen, men
det är viktigt att näringsämnen tillgodogörs. Därför bör utredas hur

			
återföring kan ske utan att farliga ämnen sprids i naturen. Slammet
			
från avloppsreningsverken är certifierat enligt REVAQ (Svenskt
			
Vatten), vilket ger förutsättningar att återföra näringsämnen til åker			mark.
Detaljerat mål 2:4
			

Nedskräpning utomhus har minskat med 50 procent till år 2020
jämfört med år 2012.

Uppföljning:		

Mätning av nedskräpning.

Kommentar:		
En mätning av mängderna skräp i centrala delar kommer att göras
			
i samverkan med Håll Sverige Rent, som har metoder för detta.
			
Samarbetet Borås Rent och snyggt kommer att driva denna fråga.
			
Borås Energi och Miljö ansvarar för att det finns underlag för upp			följning.
			
			

I skrivande stund finns inte kunskap om hur omfattande nedskräpningen är. Målet kan behöva revideras efter första mätning.

			
			
			
			

Uppföljning sker också på dumpning i naturmark. Miljö- och konsumentnämnden sänder nedskräpningsärenden, där ingen ansvarig
har kunnat konstateras, till Borås Energi och Miljö AB, som följer
upp och redovisar årligen. Det är dock svårt med uppföljning.

Fokusområde 3: Invånaren är nöjd med avfallshanteringen
Detaljerat mål 3:1
Minst 90 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år
			2015.
Uppföljning:		

Mätningar via årliga invånarundersökningar.

Kommentar:		
			
			
			
			

Ett hållbart insamlingssystem karaktäriseras av att användarna
förstår hur det ska användas och varför. Därför är det viktigt att
hushållen är nöjda med insamlingssystemet. Aspekter som att det är
estetiskt tilltalande, praktiskt för invånaren och tillgängligt är viktiga
att ta hänsyn till.

			
			
			
			

Det finns inget nulägesvärde varför det är svårt att bedöma hur
svårt eller lätt målet är att nå. SCB har gjort en undersökning, men
Borås deltog inte i den. Utfallet på deltagande kommuner ligger
mellan 43 och 69 procent.
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Aktiviteter

Nedan presenteras Borås Stads aktiviteter för att uppnå de detaljerade målen. Tiden anger
till vilket datum aktiviteten ska vara utförd.
Avfallsplanen som helhet ska revideras minst vart fjärde år. Aktiviteterna ska följas upp
och eventuellt revideras årligen. Med ökad kunskap kan nya mål och aktiviteter tillkomma i
arbetet mot en hållbar avfallshantering.
Eventuell revidering av aktiviteterna beslutas av Kommunstyrelsen.

Aktivitet
Tid
Ansvar
			
			

Koppling
till detaljerat mål

Utse ansvarigt organ för att samordna frågor som kan
2012
förebygga avfall; påverka konsumtionsmönster och		
återanvändning.

Kommun- 1:1, 1:2
ledningen

I samverkan med andra aktörer göra en långsiktig
informationsplan för ökad kunskap och motivation att
minska konsumtionen, öka återanvändningen och
förbättra sorteringen.

2012

BEM

1:2, 2:1, 2:2

Ta fram modell för uppföljning av mängden hushållsavfall som återanvänds i Borås.

2012

BEM

1:1

Utreda metoder för att vid upphandlingar kunna
2012
påverka uppkomst av avfall i entreprenader, tjänster
eller produkter. Slutsatserna lämnas till Tekniska nämnden att beakta i riktlinjerna för upphandling.

BEM

1:1, 1:2

Anordna seminarium i samverkan med näringslivskontoret med fokus på att minska avfallet.

2012

BEM

1:2

Utveckla insamlingssystemet för att öka möjligheterna
och intresset till sortering av farligt avfall.

2013

BEM

2:2

Utveckla verksamheten för återbruk så att exempelvis
mer byggmaterial kan återanvändas.

2014

BEM

1:1, 1:2, 3:1
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Utreda hur insamlingssystemet för producentansvarsavfall kan utvecklas för en ökad materialåtervinning.
Bör inkludera insamling av matavfall och hushållsavfall
för ett helhetsgrepp.

2012

BEM

2:1, 3:1

Utreda möjligheten att utveckla avfallstaxa för att gynna 2012
ökad sortering.

BEM

2:1

Utreda alternativa hanteringar av slam, där näringsämnen tillgodogörs.

2012

BEM

2:3

Kampanj med Håll Sverige Rent, med årlig mätning av
nedskräpningen. Även uppföljning av nedskräpningsärenden rapporterade av Miljöförvaltningen.

Start
2011

BEM

2:4

Mäta nöjdhet bland invånarna med insamlingssystemet. 2012,
2015

BEM

3:1

Beakta avfallshanteringen i ett tidigt skede i samhällsLöpan- Samhällsplaneringen. En tidig dialog mellan Samhällsbyggnads- de
byggnads
förvaltningen och Borås Energi och Miljö är viktig.		
förvalt		ningen

3:1

Förkortningen BEM står för Borås Energi och Miljö AB.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag

§ 230
Dnr 2016-00484 450
Avfallsplan
(Kommunfullmäktiges handlingar 2017, nr 144, sid B 2620)
Borås Stads styrdokument Avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 29
september 2016 och gäller till och med 2017. För revidering ansvarar
Kommunstyrelsen.
Nya föreskrifter från Naturvårdsverket gäller från 1 maj 2017 om kommunala
avfallsplaner (NSF 2017:2, mars 2017). Dessa har mer fokus på avfallsförebyggande
åtgärder och större vikt vid samverkan inom kommunen, såväl som med andra
aktörer i arbetet med att ta fram planen. Bland viktiga förändringar i föreskrifterna
är att mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit, att mål och åtgärder ska
utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål,
strategier och planer, att kommunen ska redovisa de styrmedel man planerar att
använda för att implementera mål och åtgärder, samt att begreppet hushållsavfall
har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att
kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i
kommunens egna verksamheter.
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan i enlighet med de nya föreskrifterna
blir mer omfattande och kommer att ta mer tid i anspråk av olika parter än
innan. Stadsledningskansliet, Borås Energi och Miljö AB, samt Miljöförvaltningen
har påbörjat översyn av hur arbetet med att göra en ny avfallsplan i enlighet med
riktlinjerna kan läggas upp för en avfallsplan som kan bli giltig ett antal år från och
med år 2020
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-04, § 576
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2019.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2019.

2017-12-19

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december 2017
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Ingela Hallgren (KD)
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Vision – Skrivelse till Miljö- och konsumentnämnden om ekonomioch personalsituationen på miljöförvaltningen.
Från: Roger Johansson
Skickat: den 30 januari 2018 08:43
Till: Johan Linderstad <johan.linderstad@boras.se>; Anita Persson <anita.persson@boras.se>; karleric.nilsson@dbschenker.com; Lasse Jutemar <lasse.jutemar@boras.se>
Kopia: Kennet Öhlund <kennet.ohlund@boras.se>; Peder Danesved <peder.danesved@boras.se>
Ämne: Visions synpunkter, och svar ang. NVs skrivelse, till Miljö- och konsumentnämndens presidie.
Jag vill med detta mail uttrycka Visions syn på situationen som Johan/Naturvetarna beskriver nedan.
Vision står bakom Naturvetarnas uppfattning, vi håller helt och hållet med och vi delar fullt ut NVs oro
samt farhågor.
Vi har under lång tid brottas med olika problem som kan härledas till budget. Personalen är fantastisk
och kämpar på trots den turbulens som under lång tid rådit. Ledningsgruppen får tillsammans med
personalen arbete hårt för att på bästa sätt försöka lösa den brist som vi som förvaltning har i form av
resurser. Vision är medveten om att många saker är svårt att råda över men vi vill att Nämnden ska
vara fullt införstådda med de situationer som råder samt kan komma att uppstå. Vill nämnden att vi
ska utföra det som är förvaltningens ansvarområden bör ett helhetsgrepp tas och budget ökas för att
skapa förutsättningar och resurser för att både behålla och rekrytera personal samt bedriva en
kvalitativ verksamhet som gör stor skillnad för Boråsarna hälsa och miljö.
Personalen gör som jag redan sagt en heroisk insats. Vi kämpar på men många mår dåligt både på
grund av arbetsbelastning men även frustration av att inte kunna utföra sitt jobb, att ha möjlighet att
arbeta med hela vårt ansvarsområde. Vi får ständigt prioritera vilket kanske inte går att undvika, men
en stor del av personalen har under lång tid varit på olika sätt belastade på ett både ohälsosamt och
yrkesmässigt ansträngt sätt. Detta bör man motverka för att uppfylla sitt arbetsgivaransvar. Ingen ska
behöva ha ont i magen när man går till jobbet. ArbetsMiljöLagen är tydlig i detta avseende, budget är
inget skäl att avsäga sig arbetsmiljöansvaret
Flera har under lång tid sökt sig till andra arbeten och det handlar absolut inte bara om karriärslyft.
Den negativa trenden av hög personalomsättning samt svårigheter att rekryter är enligt Visions
uppfattning inte på något sätt bruten. Inför detta känner Vision stor oro och vi delar Naturvetarnas
farhågor.
Det faktum att vi p.g.a. bristande budgetresurser inte kan fylla alla de vakanser samt det resursbehov
vi har är också något som oroar oss fackliga företrädare och personalen.
Ledningsgruppen/förvaltningschefen gör stora insats för att försöka skapa förutsättningar och hålla
upp personalen men i grund och botten är problemet en för liten budget. Förvaltningen kommer inte
att kunna utföra en stor mängd av det vi ska, bör eller måste göra. Är det nämndens vilja att ha en
förvaltning som inte når upp till förväntningar vad det gäller miljöstrategisk påverkan, kvalitet på utfört
arbetet samt utförd miljö- och livsmedelstillsyn? Jag tror inte det och vår förhoppning är att nämnden
tar till sig dessa synpunkter och inser det budgetrelaterade dilemma som förvaltningen,
ledningsgruppen samt oss personal, står i och inför. Och skälet till Visions åsikter är främst
arbetsmiljömässigt men även p.g.a. en oro över framtida möjligheter att utföra det arbete som vi
förväntas bedriva.
Tyvärr är Visions representanter förhindrade att närvara på nämndens möte ikväll men jag hoppas att
både Naturvetarnas samt Visions mail delges hela nämnden så det uppmärksammas vad vi fackliga
företrädare vill förmedla.
Vänlig hälsning,
Roger Johansson
ombud och skyddsombud för Vision på Miljöförvaltningen samt styrelseledamot i Visions
Boråsavdelning

Vision Boråsavdelningen

Naturvetarna & SACO – Skrivelse till Miljö- och konsumentnämnden
om ekonomi- och personalsituationen på miljöförvaltningen.

Vision är en Fair Union, E-post; vision@boras.se

Från: Johan Linderstad
Skickat: den 29 januari 2018 17:49
Till: Anita Persson <anita.persson@boras.se>; karl-eric.nilsson@dbschenker.com; Lasse Jutemar
<lasse.jutemar@boras.se>
Kopia: Roger Johansson <Roger2.Johansson@boras.se>; Kennet Öhlund <kennet.ohlund@boras.se>;
Peder Danesved <peder.danesved@boras.se>
Ämne: Till presidiet med anledning av budgeten för Miljö- och konsumentnämnden, inför
nämndmötet 30 januari
Till presidiet för Miljö- och konsumentnämnden (inför nämndmötet 30 januari)
Hej, med anledning av budgeten som ska antas i Miljö- konsumentnämnden så vill jag som facklig
företrädare för naturvetarna ge min bild av situationen på Miljöförvaltningen. De senaste åren på
förvaltningen har på många vis varit tuffa, mycket på grund av att personalomsättningen har varit stor
(vilket bland annat framgår i handlingarna till nämndens budget). Även om åtgärder har satts in i form
av försök i att rekrytera ny personal så kvarstår faktum att det är en hög personalomsättning, och
generellt så tappas det erfaret folk på grund av att de letar sig vidare till en arbetsmarknad där de är
eftertraktade och får bättre lön och förmåner. De som nu anställs på Miljöförvaltningen är i regel
oerfarna och måste handledas av den lilla skara erfaren personal som finns kvar, vilket ytterligare ökar
de erfarnas arbetsbörda.
Som facklig företrädare har jag haft ett flertal samtal med medarbetare som redogjort för en ohållbar
arbetssituation, även om delar av förvaltningen har en ökning av antal anställda, så står det inte i
paritet med det behov som finns. Borås växer storleksmässigt, både fysiskt och befolkningsmässigt,
och detta i kombination med en lagstiftning inom myndighetsutövningen som blir mer komplex gör att
arbetsbelastningen stadigt ökar på befintlig personal. Konsekvensen är att det är mycket svårt för de
anställda att nå ställda mål. Följden av denna mer eller mindre ohållbara arbetssituation har i några fall
slutat i sjukskrivning.
På delar av förvaltningen ersätts inte personal som slutar eller går i föräldraledighet (miljöstrategiska
avdelningen, livsmedelskontrollen), detta på grund av att ekonomin på förvaltningen är dålig. På
livsmedelsavdelningen har två personer nyligen slutat/ska sluta sin anställning, och på pappret har
dessa ersatts av en halvtidstjänst. En person är i skrivande stund på väg att bli sjukskriven på grund
av hög arbetsbelastning på denna avdelning. De som är kvar får hårdprioritera bland tillsynsärendena.
På miljöstrategiska avdelningen har en konsumentvägledare slutat och denna tjänst ska inte ersättas.
Vidare, en miljöutredare på samma avdelning går snart på färäldraledighet och inte heller denna tjänst
ska ersättas under föräldraledigheten.
Från förvaltningschef och avdelningschefer går det ut en samstämd signal om att allt arbete inom
förvaltningen ska hårdprioriteras, detta på grund av en ansträngd ekonomi på Miljöförvaltningen. Hur
denna ekonomi kommit att bli ansträngd får ansvariga ta sig tid att förklara för nämnden.
Vad som bland annat diskuteras i prioriteringsväg av ledningen på Miljöförvaltningen är att personal
på miljöstrategiska avdelningen inte ska involveras i den fysiska planeringen, eftersom ingen
ersättning utgår för detta arbete från Samhällsbyggnadsnämnden. Mätningar av Borås luftkvalité
kommer framöver att gå på miniminivå. Önskade rekryteringar om en handläggare för livsmedels- och
tobakstillsyn och en administratör för tillståndsenheten prioriteras bort. Tre till fyra planerade tjänster
på miljöstrategiska avdelningen prioriteras vidare bort om det inte erhålls ersättning för arbetet med
planer och bygglov i det tidiga planskedet.
Med detta sagt har jag som facklig företrädare för naturvetarna på Miljöförvaltningen följande farhågor:
* En fortsatt dålig ekonomi och hög personalomsättning på förvaltningen kan komma att innebära
fortsatta sjukskrivningar och i förlängningen ge Miljöförvaltningen dåligt rykte som arbetsgivare.
* Arbetet med att fullgöra visionen Borås 2025, miljömålen och andra viktiga strategiska
styrdokument/planer blir svåra att realisera. Borås Stads målsättning att bli/vara en miljöledande
kommun kommer därtill att bli svår att verkställa .

* Miljöförvaltningen står för en stor andel av den sammanlagda NKI (Nöjd Kund Index)-värderingen
från företagare i Borås, hur kommer det att gå med detta index i fortsättningen, med en verksamhet
som har svårt att behålla sin personal?
Till sist vill jag påminna alla som sitter i Miljö- och konsumentnämnden att det är ni som har det
yttersta arbetsgivaransvaret, det åligger er att förstå och ta tag i den situation som beskrivits ovan. För
att ta tag i den situation som nu råder på förvaltningen och för att stävja en fortsatt flykt av kunskap
och personal, så är det nödvändigt att satsa pengar och resurser på verksamheten. Risken är annars
stor att verksamheten får fortsatt svårt att utföra sina uppgifter, vilket i förlängningen kan innebära
negativa konsekvenser för boråsarna, nu och i framtiden.
Mvh ombudet för

Johan Linderstad
Miljökommunikatör
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljöstrategiska avd.
Besöksadress: Stora Brogatan 45
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås
Tel: 033-35 30 41, Fax: 033-35 30 25
Webbplats: boras.se
Borås är en Fairtrade City
För miljönyheter, gilla oss på www.facebook.com/Miljoforvaltningen

