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TID OCH PLATS 

Tisdagen den 30 januari 2018, kl. 17:00 – 21.00, Fullmäktigehuset, rum 4317 
Ajour: 18.35-19.30 
Ajour: 19.40-19.50  
Ajour: 20.15-20.25 

Omfattning 
 

§§1-28  
 

Beslutande 

 

Anita Persson (V) Ordförande  
Karl-Eric Nilsson (C)           Förste vice ordförande  
Lasse Jutemar (MP)            Andre vice ordförande  
Marcus Nilsen (L) 

 

Inga-Britt Olsson (M)  
Jan-Åke Carlsson (S) 
Irving Thorstenson (SD)  
Magnus Persson (S) 

 

 

Tjänstgörande ersättare 
Sofia Sandänger (M) för Per Månsson (M) 

 
 
 

§§ 1-28 
 

Närvarande ersättare Ledamöter som meddelat förhinder 
Magnus Sjödahl (KD) 
Alexander Andersson (C) 
Joel Carlberg-Torsell (V) 
Sumeyya Gencoglu (MP) 
Burair Mahmood (S) 

Cecilia Kochan (S) 
Per Månsson (M) 
Susanne Karlsson (SD) 
Katrine Andersson (M) 
 

  

Tjänstemän och övriga 
 

Miljöchef Agneta Sander  §§ 1-28 Avdelningschef Karin Öhman §§ 1-28 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak  §§ 1-28 Kommunbiolog Anna Ljunggren §§ 1-28 
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 1-28 Nämndsekreterare Marlene Andersson §§ 1-28 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 

§§ 1-28 
 

Kvalitets- och IT samordnare Andreas 
Zalewski 

§§ 1-28 
 

Justering 
 

Jan-Åke Carlsson (S) utses att justera och Karl-Eric Nilsson (C) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2018-02-01 på Miljöförvaltningens expedition. 
 
 
 

 

Nämndsekreterare Marlene Andersson   
 
 
 

 

Ordförande Anita Persson  
 
 

 
 

Justerande Jan-Åke Carlsson  
 
 

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2018-02-01 på kommunens anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-30 2 (55) 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
§ 1 
   

Initiativärenden 
 

Karl-Eric Nilsson (C), Marcus Nilsen (L), Inga-Britt Olsson (M) och Sofia Sandänger 
anmäler initiativärende: Tilläggsyrkande till Budget 2018:2.  
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§ 2 
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande: 
 
1. Sammanträdets öppnande  
2. Närvaro  
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
4. Initiativärenden 
5. Fastställande av föredragningslista 
 
6.1 Information – Plan för naturvårdsarbetet i Borås 
6.2 Information – Brasseriet 
6.3 Workshop Riskanalys 
6.4 Information Matkompaniet AB   
    
7.1 Budget 2018:2 
7.2 Uppdrag från nämnden till presidet  
7.3 Attesträtt 2018 
7.4 Lokalförsörjningsplan 
7.5 Initiativärende ”Tilläggsyrkande till Budget 2018:2”  
 
9.1* Ansökan om ändrat serveringstillstånd till allmänheten   
9.2* Ansökan om ändrat serveringstillstånd till allmänheten   
    
11.1 *Strandskyddsdispens Seglora-Grimmered 11:8 
11.2 *Strandskyddsdispens Ljushults-Kärra 1:33  
11.3 Översiktplan för Borås Stad – Utställningsförslag 
11.4 Detaljplan Åkermyntan 5 mfl.  
11.5 Detaljplan Hulta 4:1 Bultastensparken 
11.6 Ändring av detaljplan Viared Västra 
11.7 Granskning för detaljplan Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. Vinkelvägen, Borås Stad.       
 
12.1 Rapport om inventering av vattensalamander 
 
13.1 Konsumentdagarna 2018, 23-25 maj 2018 
13.2 FAH konferens 3-4maj 2018 
13.3 Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland  
 
14.1 Delegeringsbeslut december 2017   
14.2 Inkomna skrivelser  
   
15.1  Personalärenden    
15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 3    
 

Information – Plan för naturvårdsarbetet i Borås 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 
Sammanfattning 
 

Kommunbiolog Anna Ljunggren informerar att Miljö- och konsumentnämnden är den 
nämnd som har uppdraget att svara för naturvårdsfrågorna i kommunen. En uppgift är 
att upprätta och genomföra naturvårdsprogram för kommunen. Kommunens nya 
naturvårdsprogram omfattar många olika delar. För att få med alla aspekter i framtiden 
behöver programmet kompletteras med en naturvårdsvision för kommunen, en 
naturvårdspolicy samt en långsiktigt plan för hur naturvårdsarbetet ska bedrivas.  
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§ 4    
 

Information – Brasseriet     
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 
Sammanfattning 
 

Handläggare på tillståndseneheten informerar nämnden om tillståndsbeslutet för 
Brasseriet.  
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§ 5    
 

Information – Workshop Riskanalys    
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 
Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens Kvalitets- och IT samordnare Andreas Zalewski informerar att 
nämnden, i enlighet med Borås Stads regler för intern kontroll, ska öka sin delaktighet i 
framtagandet av riskanalys samt intern kontrollplan för att säkerställa sin roll som 
kontrollfunktion. Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys 
görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden.  
 
Miljö- och konsumentnämnden arbetade med riskanalysen i samband med fikapausen 
och lämnade över resultatet till Andrea Zalewski för att sammanställa arbetet.  
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§ 6    
 

Information – Matkompaniet  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsjurist Marlene Andersson informerar nämnden om ärendet Matkompaniet 
AB som förvaltningen, via delegation, har överklagat till Kammarrätten i Jönköping.  
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§ 7    Dnr: 2017-0823 
  
 

Budget 2018:2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2018 inklusive en osäker intäkt för fysisk planering på 1400 tkr och överlämnar detta 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. 

Sammanfattning 

Nämndens budgetförslag 2018:1 innehöll ett äskande på 4 325 tkr utöver tilldelad 
budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2018 om förstärkt kommunbidrag med 
1 500 tkr för att uppnå avtalade inspektionsnivåer och 550 tkr för att förbättra 
verksamhetens lönestruktur. Ökade hyreskostnader och ökat lönekostnadspålägg 
minskar nämndens disponibla ökning av kommunbidraget till 1 025 tkr, exklusive 
lönestruktursmedlen. Ökningen har tillsammans med omdisponeringar gjort det möjligt 
att justera budgeten för merparten av de äskade behoven, men långt ifrån alla. 

Då nämnden inte fått begärd kompensation innebär det att nämnden måste prioritera 
bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som vissa 
myndighetsuppdrag. Det kommer få konsekvenser för alla boråsare och alla 
verksamheter som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och 
medföra negativa effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens verksamhetsområde. 

 Nämnden uppfyller inte ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det 
kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) i 
Borås Stad i juni 2017, dvs nämnden prioriterar bort att rekrytera en handläggare 
för livsmedels- och tobakstillsyn och en administratör för tillståndsenheten. 

 Nämnden har otillräckliga resurser för att korta handläggningstider för 
serveringstillstånd och höja NKI-värdena för effektivitet och komptetens för 
livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. 

 Nämnden riskerar en tillsynsskuld respektive kontrollskuld till alla verksamheter 
som betalar årsavgift. 

 Nämnden tvingas skjuta upp införandet av nytt ärendehanterings- och 
diariesystem för miljö- och livsmedelsärenden till 2019, med konsekvenser för 
effektiviteten på hela miljöförvaltningen. 

 Nämnden tvingas prioritera bort motsvarande tre till fyra tjänster på 
miljöstrategiska avdelningen om nämnden inte får ersättning arbetet med planer 
och bygglov i det tidiga planskedet.  
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§ 7 forts.     Dnr: 2017-0823 

 Kan inte förvaltningen utöka sina stödresurser betyder det att handläggare och 
chefer inte får det stöd som behövs för att utföra sina uppdrag vilket påverkar 
såväl kvalitet som kvantitet på utfört arbete inom de olika avdelningarna. Att 
fortsätta satsa på att marknadsanpassa lönerna är helt nödvändigt för att kunna 
behålla och rekrytera medarbetare. 

Ärendet 

Nämndens budgetförslag 2018:1 innehöll ett äskande på 4 325 tkr utöver tilldelad 
budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2018:2 om förstärkt kommunbidrag 
med 1 500 tkr för att uppnå avtalade inspektionsnivåer och 550 tkr för att förbättra 
verksamhetens lönestruktur. Ökade hyreskostnader och ökat lönekostnadspålägg 
minskar nämndens disponibla ökning av kommunbidraget till 1 025 tkr, exklusive 
lönestruktursmedlen. Ökningen har tillsammans med omdisponeringar gjort det möjligt 
att justera budgeten för merparten av de äskade behoven, men långt ifrån alla. 
Nämndens buffert uppgår till 228 tkr.  

I budget 2018 har ännu ingen tilldelning av de statliga medlen för byggbonus skett. Det 
betyder att vare sig kostnader eller intäkter finns med i budget 2018:2. Preliminära 
besked är att nämnden kommer tilldelas 750 tkr samt eventuellt ytterligare resurser. 
Nämnden fick under 2017 750 tkr i extra kommunbidrag för byggbonus. Av de 750 tkr 
har enbart 263 tkr förbrukats varför nämnden önskar disponera kvarvarande resurser 
under 2018 för samma ändamål.  

Enligt 2012 KS0620 ska Miljö- och konsumentnämnen följa upp hur nämnder och 
bolag följer beslutet om klimatkompensation. I de fall där kompensationen inte har 
utförts helt eller till del fakturerar Miljö- och konsumentnämnden 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 staden till nytta i enlighet med beslutets intentioner.  

Miljöförvaltningens synpunkter 

Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt 
med att bland annat byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, 
kommun och landsting. Erfarna handläggare av näringslivets ärenden rekryteras numera 
ofta över till näringslivet. En konsekvens har blivit att nämnden flera år haft en 
personalomsättning på runt 20 %. En så stor personalomsättning påverkar oundvikligen 
både verksamhet och intäkter mycket negativt. 

Borås Stads myndighetsutövning och tillsynsarbete behöver prioriteras och 
utvecklas i syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och 
hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås 
samt för att motverka brottslighet. 
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§ 7 forts.     Dnr: 2017-0823 

 

Under åren 2012-2016 har nämnden haft en ansträngd ekonomi i kombination med 
ökad efterfrågan inom alla verksamhetsområden sedan åtminstone 2004 vilket illustreras 
med exemplen nedan: 

Borås 2004 2006 2011 2016 ökning % 

Antal invånare 98 886 100 221 104 106 109 888 11,1 

Antal livsmedelsverksamheter 466 500 738 764 63,9 

Antal årsarbetare 
livsmedelkontroll 

6 6 6 7,1 18 

Antal tillståndspliktiga 
verksamheter miljöbalkens 
område 

47 55 181 183 89,4 

Antal årsarbetare miljötillsyn 11 11 11,6 14 27 

I samband med 2017 års budget gjordes en omfattande analys av verksamhet och 
ekonomi och nämnden kunde konstatera att tilldelad budgetram inte räcker för att 
säkerställa nämndens alla uppdrag. Efter beredning fick nämnden något ökad 
budgetram men inte i sådan utsträckning att det täcker behovet. I arbetet med 2018 års 
budget konstaterade nämnden åter att den föreslagna budgetramen inte räcker för att 
inrymma alla de uppdrag och den verksamhet som nämnden har i uppdrag att bedriva. 
Nämnden äskade därför 4 325 tkr i extra kommunbidrag. 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2018 om förstärkt kommunbidrag med 1 500 tkr 
för att uppnå avtalade inspektionsnivåer och 550 tkr för att förbättra verksamhetens 
lönestruktur. Ökade hyreskostnader och ökat lönekostnadspålägg minskar nämndens 
disponibla ökning av kommunbidraget till 1025 tkr, exklusive lönestruktursmedlen. 
Ökningen har tillsammans med omdisponeringar gjort det möjligt att justera budgeten 
för merparten av de äskade behoven, men långt ifrån inte alla. Av de äskade behoven 
kvarstår behoven av 0,5 tjänst HR; 1,0 tjänst assistent tillståndsenhet/reception; 
1,0  tjänst miljöhandläggare och 1,0 tjänst livsmedel/tobakshandläggare. Vidare tillsätts 
inte ett föräldravikariat som miljöhandläggare och 1 400 tkr är budgeterade som osäkra 
intäkter avseende ersättning för granskning av planer och bygglov.  

Sedan budget 2018:1 har en behovsutredning inom huvuddelen av Miljöbalksområdet 
tagits fram. Nämndens behov av resurser för tillsyn är avsevärt större än de personella 
och finansiella medel som nämnden förfogar över för 2018, se vidare kap 2.1; 3.3.1; 3.8 
och 4.4.5 i Förslag till Budget 2018, Miljö- och konsumentnämnden. 

Inför arbetet med budget 2018:2 uppdagades att miljöstrategiska avdelningens intäkter 
överskattats bland annat från EU och Länsstyrelsen. 
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§ 7 forts.     Dnr: 2017-0823 

 

Då nämnden inte har de resurser som krävs för hela sitt uppdrag innebär det att 
nämnden måste prioritera bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som 
vissa myndighetsuppdrag. Det kommer få konsekvenser för alla boråsare och alla 
verksamheter som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och 
medföra negativa effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens verksamhetsområde. 

 Nämnden uppfyller inte ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det 
kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) i 
Borås Stad i juni 2017, dvs nämnden prioriterar bort att rekrytera en handläggare 
för livsmedels- och tobakstillsyn och en administratör för tillståndsenheten. 

 Nämnden har otillräckliga resurser för att korta handläggningstider för 
serveringstillstånd och höja NKI-värdena för effektivitet och komptetens för 
livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. 

 Nämnden riskerar en tillsynsskuld respektive kontrollskuld till alla verksamheter 
som betalar årsavgift. 

 Nämnden tvingas skjuta upp införandet av nytt ärendehanterings- och 
diariesystem för miljö- och livsmedelsärenden till 2019, med konsekvenser för 
effektiviteten på hela miljöförvaltningen. 

 Nämnden tvingas prioritera bort motsvarande tre till fyra tjänster på 
miljöstrategiska avdelningen om nämnden inte får ersättning arbetet med planer 
och bygglov i det tidiga planskedet. 

 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-23 
Budget 2018:2 
 

Beslutet skickas till 
 

Kommunstyrelsens diarium 
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§ 8    Dnr: 2018-0281 
  
 

Uppdrag från Miljö- och konsumentnämnden till presidet  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att nämndens presidium ska få i uppdrag att 
skicka en skrivelse till kommunsstyrelsen för att belysa och kräva åtgärder för den 
ekonomsiska situationen som Miljö- och konsumentnämnden befinner sig i.  
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 

Beslutsunderlag 
 

- Budget 2018:2 
- Skrivelse från de fackliga representanterna på Miljöförvaltningen  
- PM - Konsekvenser om Miljöförvaltningen inte medverkar i arbetet med fysisk 

planering.  
 

Beslutet skickas till 
 

Kommunstyrelsens diarium 
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§ 9    Dnr: 2018-0104 
  
 

Attesträtt 2018 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordföranden och vice ordförandena var för 
sig utses till attestanter för samtliga ansvarsområden.  
 
Miljöförvaltningens förvaltningschef utses till attestant för förvaltningens 
ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt 
kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda 
attestanter. 

 
Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
 
- Förvaltningschef kan attestera upp till sex basbelopp 
- Avdelningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 

 
Ärendet 
 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande av 
eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar 
över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef delegera rätten att 
utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen skall anmälas i nämnden. 

 
Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 

Beslutsunderlag 
 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-16 
 

Beslutet skickas till 
 

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Revisionen 
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§ 10    Dnr: 2018-0116 
  

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan 2019-2021 
  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden fastställer lokalrevisionen inför Borås Stads 
lokalresursplan 2019-2021. 
 

 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser.  
Miljöförvaltningens nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i 
stadshuskvarteret medför bland annat att kunderna går till fel hus, effektiv samverkan 
mellan förvaltningens olika myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet 
internt inom flera områden. Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och 
konsument-nämnden var att öka effektiviteten genom att lägga en större andel av 
stadens myndighetsutövning gentemot verksamhetutövare under samma nämnd. 
Effektivitetsvinsterna minskar när inte hela förvaltningen sitter i samma lokal. 

 
Ärendet 
Under 2018 kommer med stor sannolikhet en ny lag antas som medför att även to-
baksförsäljning endast får ske efter tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas kräva 
ytterligare 1,5-2 tjänster. Enligt behovsutredning inom miljöbalksområdet saknas ca 10 
tjänster för att uppfylla behoven inom miljötillsynsområdet.  
Behovet av kontorsplatser på miljöförvaltningen ökade från årsskiftet 2016-2017 med 
fem platser för den tillkommande tillståndsenheten samt lite förrådsutrymme, två 
kontorsplatser för stödfunktioner (HR, ekonomi, kvalitet, IT) och fem ersättnings-
platser för tidigare platser i Orangeriet, totalt 65 platser. När Borås Stad växer ökar 
behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygg-lov samt rådgivning och 
förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 80 platser, 
vilka med stor fördel bör finnas i samma hus/lokal och inte utspritt som idag. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt hus/lokal med på ca tre års sikt ca 75-
80 kontorsarbetsplatser enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1 i dokument Lokal-
revision inför Borås Stads lokalresursplan.docx, vilket förvaltningen skickar med som ett 
projekt till Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan. 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 

Beslutsunderlag 
 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-18 
Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan 
 

Beslutet skickas till 
 

Lokalförsörjningsförvaltningen  
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§ 11    Dnr: 2018-0283 
  
 

Tilläggsyrkande till Budget 2018:2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner Allianspartiernas förslag och ger 
Miljöförvaltningen i uppdrag att utreda hur den s.k. ”Rättviksmodellen” kan användas i 
framtiden för att fastställa taxor och avgifter inom tillsyn. 
 
Miljöförvaltingen ska redovisa utredningen för nämnden senast den 31 augusti 2018 

 
Ärendet 
 
Allianspartierna har, som ett initiativärende, författat ett tilläggsyrkande till budget 
2018:2 som beskrivs nedan.  
 
Idag används principen av årsavgift för de verksamheter som vi bedriver löpande tillsyn 
för, vilket innebär att vi tar betalt i förväg på årsbasis och baserat på ett intervall av 
besök på 1-3 år. 
Med denna metod kan vi hamna i en tillsynsskuld på grund av personabrist varför vi 
föreslår att man utreder om debitering i högre grad sker vid när tillsyn görs. 
Detta har genomförts i andra kommuner under namnet ”Rättviksmodellen” 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur den s.k. ”Rättviksmodellen” kan användas i 
framtiden för att fastställa taxor och avgifter inom tillsyn och återredovisa till nämnden 
senast 31 augusti 2018 med för- och nackdelar jämfört med Borås Stads nuvarande 
system och vilka ekonomiska konsekvenser det innebär på kort och lång sikt. 
 

 
Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Allianspartiernas förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 

Allianspartiernas tilläggsyrkande till Budget 2018:2 
 

Beslutet skickas till 
 

Miljöförvaltningens diarum 
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§ 14    Dnr: 2017-3030 
      

Ansökan om strandskyddsdispens Seglora-
Grimmered 11:8 

 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 11 x 7 meter, och gäststuga, med måtten 4 x 6 meter, på 
fastigheten Seglora-Grimmered 1:18 vid Eningen, Borås kommun. 
 

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

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
brygga, med måtten 1,2x2,3 meter, på fastigheten Seglora-Grimmered 1:18 vid Eningen, 
Borås kommun. 

Lagstöd 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

- Miljöbalken 7 kap. 15 § 
 

Sammanfattning 

Diana Folke har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
befintligt bostadshus, gäststuga och brygga. Miljöförvaltningen bedömer att särskilt skäl 
för dispens finns för de två byggnaderna då de uppförs inom ianspråktagen tomtplats 
och inte utvidgar hemfridszonen. Efter en avvägning av Dianas behov av en brygga och 
dess inverkan på strandskyddets syften bedömer Miljöförvaltningen att dispens inte kan 
medges för brygga.  

Redogörelse för ärendet 

Diana Folke har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
befintligt bostadshus, både utökning av bottenyta och ytterligare ett våningsplan, samt 
gäststuga och ny brygga på fastigheten Seglora-Näs 1:18. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 november 2017. Ritning och karta har också 
skickats in. Den 4 januari 2018 inkom ett förtydligande gällande bryggan. Bryggan avser 
en fast/pålad brygga. Måtten för bryggan ändrades även till 1,2 x 2,3 meter.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen. 
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§ 14 forts.  Dnr: 2017-3030 

Bestämmelser 

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Eningens strandskyddsområde som är 
100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller anläggningar/anordningar utföras om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 
15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl (7 kap 18 b och 18 c §§ 
miljöbalken). Dispens får endast ges 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. 
 

Miljöförvaltningens bedömning  

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 

strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 c§ 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 

- Området genom väg är väl avskilt från strandlinjen 

- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses på någon annan plats.  

 
Tillbyggnad och komplementbyggnad 
Befintligt bostadshus kommer att byggas ut till 11 x 7 meter med tillhörande veranda på 
2,5 x 1,5 meter. Ytterligare ett våningsplan byggs till. Den totala höjden på planerad 
byggnation blir 6,2 meter. Miljöförvaltningen bedömer att huset efter tillbyggnad 
kommer uppfattas som en ny byggnad, varpå dispens krävs för åtgärden.  
 
Ytterligare en komplementbyggnad på 4 x 6 meter kommer att uppföras i fastighetens 
nordöstra hörn.  
 
Platsen för de två planerade byggnaderna utgörs av ianspråktagen tomtplats. 
Miljöförvaltningen bedömer att de planerade byggnaderna inte kommer utöka det 
område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt 
tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att de planerade byggnaderna 
uppförs. Miljöförvaltningen bedömer därmed att särskilt skäl för dispens finns.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av de 
planerade byggnaderna. Dispens är därför förenligt med strandskyddets syfte. 
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Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenliga med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
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.  
 
Stor restriktion bör gälla i områden som är tillgängliga för allmänheten och i områden 
som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet (prop. 2008/09:119 s. 105). Den nu 
aktuella platsen ligger utanför ianspråktagen tomtplats och är idag tillgänglig för 
allmänheten. Dispens för en enskild brygga utanför en tomtplats bör ges mycket 
restriktivt (MÖD, M8963-10).  
 
Bebyggelse förekommer i dagsläget enbart utmed Eningens nordöstra strand. Här är 
strandremsan hårt exploaterad med flera bryggor och bryggdäck. Det är viktigt att 
bevara såväl stora sammanhängande orörda områden som mindre återstående 
obebyggda delar av hårdexploaterade insjöstränder. Strandskyddets syften är långsiktiga 
och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse, kan bli betydelsefulla i 
framtiden. 
  
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. I ansökan har Diana Folke anfört att strandremsan nästan är obefintlig varpå 
hon ansöker om dispens för en brygga för att lättare få åtkomst till sjön med båt (eka). 
Bryggan skulle även öka tillgängligheten för hennes hund som gillar att bada och då kan 
vara kopplad till bryggan samt underlätta för hunden att följa med i båten. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att Diana Folke inte är beroende av en brygga för att ta 
sig till eller från sin fastighet. Det aktuella mark- och vattenområdet är idag tillgängligt 
för allmänheten. En ny brygga på platsen skulle därmed ta allemansrättsligt tillgängligt 
mark- och vattenområde i anspråk. Det skulle avhålla allmänheten från att passera och 
uppehålla sig på platsen, såväl från land som från vattnet, vilket motverkar 
strandskyddets syften.  
 
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. 
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Övrigt 
Miljöförvaltningen bedömer att ingen dispens krävs för borrning av vatten och värme, 
komplettering av befintlig mur, anläggning av infartsväg eller anläggning av ny 
avloppstank. Detta under förutsättning att åtgärderna utförs inom tomtplatsen enligt 
bilaga 2. Inga kända väsentliga naturvärden finns på platsen och åtgärderna påverkar inte 
heller allmänhetens tillgång till området.  

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 till dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas. 
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför 
tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov 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. 
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§ 14 forts.     Dnr: 2017-3030 

 
 
Beslutsgång 
 

 
Ordförande delar upp beslutet i två delar.  

1. Besluta om bifall för tillbyggnad och komplementbyggnad 
2. Besluta om avslag för bryggan.  

 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag rörande del 1 och 
bifaller därmed strandskyddsdispens för tillbyggnad och komplementbyggnad. 
 
Marcus Nilsen (L), Karl-Eric Nilsson (C), Inga-Britt Olsson (M) och Sofia Sandänger 
(M) föreslår ett alternativt förslag till del 2. Allianspartierna föreslår att nämnden även 
ska bifalla strandskyddsdispens för den sökta bryggan. Det alternativa förslaget 
redovisas nedan:  
 
”Vi anser att bryggan är en sådan anläggning som av sin natur måste ligga vid vattnet, vilket är ett av 
de skäll till strandskyddsdispens som lagen medför. Vi anser att den tilltänkta bryggan inte motverkar 
strandskyddets syfte genom att topografin på platsen ser utom den gör, samt att dess placering inte kan 
sägas avskräcka eller hämma allmänheten från allemansrättsligt tillträde eller ha negativa 
konsekvensen för djur och natur. Detta då det i framkant av samtliga fastigheter löper en väg nära 
strandlinjen. Detta medför att det är svårt att gå utmed strandbrynet. Det faller sig istället naturligt att 
man följer vägen. Att uppföra en brygga kommer därför inte avskräcka allmänheten från att gå utmed 
vägen då det redan idag faller sig naturligt att gå ut med den vägen och inte att gå i slänten ned mot 
vattnet.  
 
Med hänvisning att bryggan är en sådan anläggning som av sin natur måste ligga vid vattnet och där 
igenom uppfyller ett av de undantag som lagen tillåter för strandskyddsdispens. Genom att bryggan inte 
kan sägas ha en alltför stor negativ inverkan på djur och natur. Samt att bryggan inte kan sägas 
motverka strandskyddets syfte utifrån hur dess placering på platsen är tilltänkt och genom platsens 
topografiska förutsättningar. Tillstyrker vi strandskyddsdispens för bryggan.” 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag att avslå strandskyddsdispens för bryggan.  
 
Marcus Nilsen (L) begär omröstning. 
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång:  

- Tillstyrka Anita Perssons (V) yrkande att besluta enligt förvaltningens förslag 
besvaras med Ja.   

- Tillstyrka Karl-Eric Nilsson (C), Inga-Britt Olsson (M), Sofia Sandänger (M) och 
Marcus Nilsens (L) yrkande besvaras med ett Nej.   
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§ 14 forts.     Dnr: 2017-3030 
 
 
Omröstningsresultat: 

 Ja-röst Nej-röst 

Karl-Eric Nilsson (C)  X 

Sofia Sanänger (M)   X 

Inga-Britt Olsson (M)  X 

Marcus Nilsen (L)  X 

Jan-Åke Carlsson (S) X  

Magnus Persson (S) X  

Lasse Jutemar (MP) X  

Irwing Thorstenson (SD)   X 

Anita Persson (V) X  

Summa 4 5 

 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Allianspartiernas förslag och bifaller 
strandskyddsdispens för den sökta bryggan.  
 

Reservationer 
 
Anita Persson (V) tillsammans med Jan-Åke Carlsson (S), Magnus Persson (S) och Lasse 
Jutemar (MP) reserverar sig mot beslutet med följande skriftliga reservation: Vi reserverar 
oss mot beslutet att ge dispens för att anlägga en brygga, då det inte finns särskilda skäl att ge dispens 
för ytterligare en brygga i detta område. 
I förvaltningens motivering finns alla de skäl till att ge avslag, vilket vi helt ställer oss bakom. 
 
  
 

Beslutsunderlag 
 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-10 
Översiktskarta 
Situationsplan 
Tomtplatsavgränsning 

Kopia på beslut skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 15    Dnr: 2017-3245 
  
 

Ansökan om strandskyddsdispens Ljushults-Kärra 1:33 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 10,5 x 10,5 meter, på fastigheten Ljushults-Kärra 1:33 vid 
Skansasjön, Borås kommun. 
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.  
 
Villkor  
 

1.  Tomtgränsen ska i öst, enligt bilaga 2, markeras med staket, mur, häck eller 
motsvarande. 

Lagstöd 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Sammanfattning 

Josef Haraldsson har sökt dispens för nytt bostadshus på fastigheten Ljushults-Kärra 
1:33. Då bostadshuset kommer ersätta befintligt fritidshus och uppföras på redan 
ianspråktagen tomtplats bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens 
föreligger. För att trygga passagen ner till stranden bedömer Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtgränsen ska markeras i öst. 
 

Ärendet 

Josef Haraldsson har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga nytt 
bostadshus på fastigheten Ljushults-Kärra 1:33. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 december 2017. Ritning och karta har också 
skickats in. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 

Bestämmelser 
Platsen för det planerade bostadshuset ligger inom Skansasjöns strandskyddsområde 
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § 
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 
26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. 
 

Motivering för beslut 

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 

strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 

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

 
På den aktuella fastigheten finns idag ett fritidshus som planeras rivas. Det nya 
bostadshuset kommer uppföras som ersättning för befintligt hus och kommer placeras 
på samma plats. Miljöförvaltningen konstaterar att det planerade bostadshuset kommer 
att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.  
 
Öster om fastigheten finns en grusad stig ner till stranden. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går och trygga förutsättningar till passage ner till stranden 
bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att 
tomtplatsen ska markeras i öst, enligt bilaga 2.  
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs, bedömer Miljöförvaltningen att den 
nya byggnaden inte utökar det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon 
mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den 
planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Miljöförvaltningen 
bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller tillgängligheten för 
allmänheten påverkas av att dispens för nytt bostadshus ges.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
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Upplysningar 

Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att 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. 
 
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov 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. 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
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Bilaga 

Översiktskarta 
Situationsplan  
Hur man överklagar 
 

Beslutet skickas till 
 

Sökande 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Översiktsplan för Borås Stad - Utställningsförslag 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till översiktsplan under förutsättning 
att synpunkter i förvaltningens skrivelse beaktas och inarbetas med undantag av följande 
texter: 

- Sid 1: Följande text med tillägg av ”större” 
Miljöförvaltningen förslår också tydligare skrivningar om närhet till 
kollektivtrafik för större nytillkommande bebyggelse som redogörs för i 
tjänsteskrivelsen under flera avsnitt.  

- Sid 7: Följande text stryks 
”s. 41 Ändra och utveckla skrivning om strandskydd. Byt skrivning om strandskyddslag mot 
planeringsprincipen att man ska ha stor restriktivitet med dispenser från strandskyddet (för att 
säkra Boråsarens tillgång till strandmiljöer), att bara hänvisa till lagen säger inget.” 
 

Ärendet 

Samrådet för ny översiktsplan pågick perioden 30 januari – 30 april 2017. 
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika 
omfattning. Listan nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts.  

 Beskrivning av hur översiktsplanens intentioner kan genomföras (Planens 
genomförande). I beskrivningen ingår förslag till tidshorisonter för utpekade 
områden med ändrad användning, samt förslag till fortsatt arbete efter ÖPs 
antagande. 

 Fortsatt utredningsarbete med övergripande trafikfrågor kommer genomföras 
inom ramen för en trafikplan som upprättas efter ÖPs antagande.  

 Förtydliganden kring samhällsutvecklingen utanför de föreslagna kärnorna. Det 
handlar dels om en uppdatering av strukturbilden och beskrivningar av 
bebyggelseutveckling utanför tätort.  

 En översyn av kartmaterialet för att öka tydligheten. Avgränsningar har setts 
över och i vissa fall justerats. 

 Generella ändringar och kompletteringar i delen Hänsyn och riksintressen. 
Framförallt efter önskemål från statliga remissinstanser som önskat 
förtydliganden i vissa frågor. Det har också föranlett kompletteringar och 
ändringar i tillhörande kartmaterial. 

 Generella redaktionella ändringar och kompletteringar som förbättrar läsbarhet 
och tydlighet. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen 
ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Stadsledningskansliet tagit fram en 
Miljökonsekvensbeskrivning av Översiktsplanen. Denna slår fast att varenda ny 
detaljplan och byggnation måste tillföra något eller förstärka den struktur som 
översiktsplanen beskriver för att översiktsplanens intentioner ska uppfyllas. Vidare 
arbete krävs alltså i varje detaljplan och i åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormerna 
ska klaras och nationella miljökvalitetsmål gynnas. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår 
också från premissen att Götalandsbanan byggs; men kommenterar inte förslag till nya 
väglänkar ingående.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen listar följande utmaningar;  

 Avvägning mellan förtätning och buller och att värna grönytor och därmed 
rekreation och hälsa å andra sidan, samt att dessa frågor måste hanteras för att 
undvika skadliga effekter på människors hälsa.  

 Risk att föreslagna strategier och principer frångås i kommande 
planeringsskeden.  

 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Övergripande synpunkter 
I utställningsupplagan av Översiktsplanen ser Miljöförvaltningen särskilt positivt på:  

 Att Översiktsplanen försöker beskriva det komplexa samarbete som krävs 
mellan interna och externa aktörer när samhället byggs.  

 Det förtydligande av utkastet till översiktsplan som gjorts efter samrådet och de 
delar där våra synpunkter beaktats.  

 Att översiktsplanen tydligt tar ställning till att arbeta vidare med att ta fram 
fördjupade översiktsplaner, planprogram och trafikplan. Det ger ytterligare 
incitament för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att anta de 
planer/dokument som tas fram. Miljöförvaltningen har lagt åtskilliga resurser 
till att delta i framtagandet av strategiska planer, trafikstrategi m.fl. - som inte 
antagits; och nu därför är föråldrade och behöver göras om. 

 Att social konsekvensanalys ska göras framöver i ökad utsträckning i samband 
med planarbetet.  

 
Miljöförvaltningen ser dock utvecklingspotential som redovisas områdesvis. 
Övergripande synpunkter, är att: 

 Hänvisningar mellan olika avsnitt/planeringsprinciper och riktlinjer liksom ett 
register skulle underlätta för läsaren i fortsatt planarbete.  

 Ett avsnitt om hur Översiktsplanen ska följas upp, när och av vem bör också 
ingå.  

 Industriområden som pekas ut behöver få långsiktiga spelregler så att de företag 
som etablerar sig vågar satsa. Exempel på områden som påverkas nu är 
Nordskogen och Ramnaslätt.  
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 Skapa gång- och cykelvägar till/och inom handelsområden, som ex. Åhaga, 
Lundaskog och Knalleland så att det går lätt att ta sig mellan olika butiker utan 
att behöva ta bilen. 

 
Inledning 
Avsnitten som berör Energi- och klimatstrategin och Borås Stads miljömål behöver 
justeras och kompletteras;  

 I stycket om Energi – och klimatstrategin på s. 18; bör texten ” Klimatsmart fysisk 
planering innebär att det ska vara lätt för invånarna att resa hållbart i vardagen” ersättas 
med ”Klimatsmart fysisk planering innebär att vi ska vi förtäta bebyggelsen där det är nära 
till bytespunkter och sammanhängande cykelnät”, som är hämtat direkt från strategin; 
Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer.  Det är mer konkret, och 
kopplar tydligare till de övergripande strategierna och planeringsprinciperna.  

 

 Borås Stad har anslutit sig till Västra Götalandsregionens mål om en 
fossiloberoende region 2030. Detta bör framgå i Översiktsplanen. Likaså bör 
ÖP:n innehålla målen alternativt länka till målen i Borås Stads Energi- och 
klimatstrategi; om energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp från 
energianvändningen; ”Utsläppen av koldioxid från energianvändning ska minska 60 
procent per invånare från 1990 till 2020” samt ”Energianvändningen ska minska med 30 
procent per invånare från 1990 till 2020”.  Läs mer: 
https://www.boras.se/download/18.499cdee21538963cd3f57af7/14585520813
55/Energi-+och+klimatstrategi+-+strategi.pdf  

 

 I avsnitten om fortsatt arbete eller på s. 17 i stycket Borås Stads miljömål 
behöver ”områdestexterna” från förslagen till lokala miljömål ersättas av 
följande förslag till etappmål och aktiviteter som kopplar till 
samhällsplanering/alternativ länk till dokumentet (förutsatt att de beslutas i 
Kommunfullmäktige inom kort);   

 
Etappmål 3b Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner 

 Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan 
beaktas i detaljplaner.  

 Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.  
 

Etappmål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och 
väderfenomen 

 Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, skred och översvämning.  

 Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som 
exempelvis planarbete, miljötillsyn, bygglov och skötselplaner.  

 
 

https://www.boras.se/download/18.499cdee21538963cd3f57af7/1458552081355/Energi-+och+klimatstrategi+-+strategi.pdf
https://www.boras.se/download/18.499cdee21538963cd3f57af7/1458552081355/Energi-+och+klimatstrategi+-+strategi.pdf


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-30 29 (55) 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 forts.     Dnr. 2017-0410 
 

Etappmål 4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till 
fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka.  

 Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås 
Stad.  
 

Etappmål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer.  

 Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur 

 Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt 
viktiga områden i den gröna och blå strukturen.  

 
Etappmål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet 

 Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter 

 Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för 
djur och växter.  

 
Förslaget till lokala miljömål (som antagits i KS men ännu inte KF) utgör delvis en 
handlingsplan för att detaljplanearbetet ska utvecklas och planunderlaget förbättras 
ytterligare så att Översiktsplanen kan nås. Utöver de lokala miljömålen finns också 
lagstiftning staden behöver följa; där exempelvis en ny bullerkartläggning (som är 
försenad) ska göras enligt EU-direktiv osv. för att utgöra planeringsunderlag.  

Del 1 Utvecklingsstrategi 

 
Barns livsmiljö och hälsa 
Såväl internationella som lokala strategier och mål värnar barns hälsa. Barn är känsligare 
mot luftföroreningar och utsätts för större risk vid samma exponeringsnivåer eftersom 
de har högre andningsfrekvens. Skador på luftvägarna, när de växer kan bidra till 
sjukdom när barnet blir vuxet. Barn kan inte heller själva välja bostadsområden, skola 
eller resvägar. Miljökvalitetsnormerna är gränsvärden som förhandlas fram politiskt på 
europeisk nivå, vilket gör att de inte automatiskt speglar en god luftkvalitet för 
människors hälsa. Det är därför viktigt att sträva efter att nå miljökvalitetsmålet, som 
ställer högre krav på en bra luftkvalitet.  
 
Riktlinjerna eller planeringsprincipen i Översiktplanen bör därför kompletteras med en 
hänvisning till skriften ”Miljö och hälsa i förskolor, skolor och fritidshem” som 
Miljöförvaltningen tagit fram och som behandlar denna fråga.  Skriften kan komma att 
revideras när kunskapen om luftkvaliteten i Borås ökar i samband med 
miljöövervakning. Skriften finns på Borås Stads webb; 
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/inomhusmiljo/undervisningslokale
r.4.6a80e56d15869d0d313cf4aa.html 
Direktlänk: 
https://www.boras.se/download/18.73f793eb15b27f0caf34cd6b/1491211073054/Ege
nkontroll%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20skola1.pdf 

 

https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/inomhusmiljo/undervisningslokaler.4.6a80e56d15869d0d313cf4aa.html
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/inomhusmiljo/undervisningslokaler.4.6a80e56d15869d0d313cf4aa.html
https://www.boras.se/download/18.73f793eb15b27f0caf34cd6b/1491211073054/Egenkontroll%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20skola1.pdf
https://www.boras.se/download/18.73f793eb15b27f0caf34cd6b/1491211073054/Egenkontroll%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20skola1.pdf
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På samma sätt finns tydliga riktlinjer kring hur buller ska hanteras vid bostäder. Men 
eftersom barn är extra känsliga även mot buller behövs komplettering av riktlinjerna 
eller planeringsprincipen enligt följande;  
 

 ”De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha ljudnivån 
högst 50 dBA på minst 50 % av gården.”  
 

Om Borås Stad vill vara en föregångare på detta område bör andelen vara betydligt 
högre.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på planeringsprincipen på s. 50 ” Barn ska på ett tryggt sätt 
kunna ta sig till skola och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska trygga skolvägar 
säkerställas vid befintliga och vid planering av nya skolor/förskolor”.  Hur görs detta idag? Många 
aktörer behöver samverka och det tar lång tid från idé till färdig åtgärd. Frågan behöver 
prioriteras. Miljöförvaltningen föreslår att texten på sidan 10 ”Förslag till fortsatt arbete” 
kompletteras med att;  

 ”Barnkonsekvensanalys ska göras av Trafikplanen.”; för att få en analys av hela 
trafiksystemet och inte enbart på små isolerade delar.  

 
Trafik 
Vi föreslår följande justeringar:  

 Föreslagna lokaliseringar av vägkopplingar på s. 46 ska utgå ur dokumentet till 
dess att de utretts och utvärderats mot andra alternativ. Vi ser gärna en 
utredning som inkluderar flera trafikslag. Översiktsplanen redovisar att arbete 
med Trafikplanen har påbörjats. Vi behöver utesluta andra alternativ och 
redogöra konsekvenserna av olika åtgärder, innan vi beslutar om, eller pekar ut, 
att ny infrastruktur ska byggas.  
 
Vare sig Miljökonsekvensbeskrivningen eller Översiktsplanen kan idag redovisa 
konsekvenserna och nyttorna av föreslagna kopplingar utförligt.  
I samrådsskedet hänvisades till arbetet med Noden Borås som tagits fram 
tillsammans med Trafikverket. Detta underlag är inte bilagt utställningsförslaget. 
I ett tidigt utkast av Noden Borås, som Miljöförvaltningen fick ta del av, 
besvarade inte heller alla frågeställningar vi hade i samrådet.  
 

 Vi föreslår följande text för att bättre beskriva vad fyrstegsprincipen innebär i 
planeringsprincipen på s. 47; ”En trafikslagsövergripande Trafikplan ska tas fram som 
utreder behovet av åtgärder i det övergripande trafiknätet. Innan beslut fattas om- och 
nybyggnation ska staden utförligt redovisa potentialen av åtgärder som kan påverka behovet av 
transporter och resor samt valet av transportsätt. Staden ska också redovisa potentialen av 
åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 
Utredningen av om- och nybyggnation ska också redovisa hur föreslagen exploatering påverkar 
målsättningen om att fler reser kollektivt, cyklar och går. ”  
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 ”Attraktiv” kollektivtrafik definieras så på s. 43 enligt följande; ”kräver god 
tillgänglighet, korta restider och hög turtäthet”. ”Rimligt avstånd” är ett vagt 
begrepp. Därför bör planeringsprincipen, som förändrats sedan samrådet,  
”Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik 
ska vara ett attraktivt alternativ i vardagen” (på s. 39) förtydligas för att utgöra ett bra 
planeringsunderlag till exempelvis;  
”Ny större samlad bostadsbebyggelse ska lokaliseras så att det tar max 50 procent längre tid, 
från dörr till dörr, att åka kollektivt än bil till flera viktiga målpunkter (service, största 
arbetsplatserna, skola) i lågtrafik. Alternativt tar du dig med kollektivtrafiken till 
målpunkterna på högst en halvtimme och har gångavstånd till vardagsservice och skola. Med 
målpunkter menas flera av stadens största arbetsplatser, service som skola och mataffär”.   

 
Detta för att bidra till att nytillkommen bebyggelse ges potentialen att minska 
belastningen på vägnätet. I vissa områden är cykel- och gång ett snabbare 
alternativ. Då kan undantag ges från regeln ovan. Men kollektivtrafik och/eller 
bilpool är ofta ett komplement till cykel- och gång. Vi bör inte heller förutsätta 
att alla invånare arbetar kontorstider eller bortse från den stora andelen 
fritidsresor, som görs utanför högtrafik.  
 
Samma planeringsprincip bör omvänt kunna användas vid skapande av större 
industriområden eller andra stora målpunkter.  

 
Gröna och blå strukturer 
Vi föreslår följande justeringar; 

 Komplettera med ytterligare två inriktningar – Goda förutsättningar för friluftsliv och 
Bevara och utveckla förutsättningarna för naturvärden, växter och djur. Friluftslivet bör 
också behandlas utförligare i ett eget kapitel. 

 Värdefulla vattendrag, sjöar och våtmarker (klass I och II i naturdatabasen) 
behöver redovisas på karta och i text. Även skogen behöver ett textavsnitt.   

 S. 30-32 Kapitlet om Strukturbilden behöver inkludera ett grönt perspektiv i 
texten. 

 s. 36 Förtydliga texten med att i ett urbant stråk ska parker och grönområden 
bevaras, skyddas och förbättras. 

 Skrivningarna om skapandet av grönytor är för vag och otydlig i avsnittet om 
Gröna och blå strukturer. Texten och planeringsprincipen behöver också hänga 
ihop tydligare. Stryk ” Outnyttjade ytor” på s. 41 i planeringsprincip. Ersätt med; 
” Högkvalitativa grönytor skapas i samband med att ny bebyggelse tillkommer, genom 
exempelvis växtlighet på väggar och tak, pocket parks och stadsodlingar. Detta innebär delar 
av ett förebyggande klimatanpassningsarbete, samt bidrar till att minska skador från 
luftföroreningar- och bullerproblematik.”  

 s. 41 Komplettera med text om vikten av grönska kring Viskan i rutan för 
planeringsprinciper. 
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 s. 41 Ändra och utveckla skrivning om strandskydd. Byt skrivning om 
strandskyddslag mot planeringsprincipen att man ska ha stor restriktivitet med 
dispenser från strandskyddet (för att säkra Boråsarens tillgång till strandmiljöer), 
att bara hänvisa till lagen säger inget. 

 
Landsbygd 

 Texten på s. 51 och texten i planeringsprinciperna på s. 52 bör vara enhetlig. På 
s. 51 står det att ”Ny bebyggelse som tillkommer vid tätorternas randzon bör 
föregås av detaljplan” jämför med s. 52 där tre skäl ges till om detaljplan ska 
upprättas. ”Bör” borde bytas ut mot ”ska”, kompletterat med hänvisning till 
dessa skäl som anges på s. 52;  
o ”Om antalet huvudbyggnader överstiger 20 stycken i ett område ska 

detaljplan upprättas”. Läsaren undrar dock; vad räknas som ett område? Vad 
händer om exploatören söker ett bygglov år 1, ett bygglov år 2 osv. 
Resultatet är ändå samlad bebyggelse på sikt.  

o ”I beredning kring förhandsbesked, då det uppkommer problem med 
enskilda – och allmänna intressen (ex. VA, kulturmiljöer) ska detta göras 
med detaljplan”.  

o ”Ny bebyggelse som kan försvåra en framtida planläggning ska alltid föregås 
av detaljplan”.  

 

Del 3 Hänsyn och riksintressen 

 
Klimatanpassning 
Samhällsbyggnaden behöver arbeta förebyggande med klimatanpassningsåtgärder 
exempelvis när vi planerar tät bebyggelse så att vi minskar risker vid värmeböljor, och 
bildande av värmeöar i staden, att vi arbetar förebyggande med dagvattenhantering, 
m.m. Klimatanpassning är ett perspektiv som integreras i många olika frågor som berörs 
i Översiktsplanen.  

 Klimatanpassning berörs kort på s. 11; hänvisa också dit från s. 86.  

 På s. 86 byt ut rubrik Översvämningsrisk mot Klimatanpassning.  

 Ändra Riktlinjer för planering på s. 86. Stryk ”Vid behov” och skriv istället; 
”Förebyggande klimatanpassningsåtgärder” ska vidtas. ”Läs mer på s. 11 samt 41” där vi 
föreslår att texten förenklas och förtydligas enligt bifogat förslag i avsnitt ”Gröna 
och blå strukturer”.  

 Lägg också till följande text i rutan och länka till: ”Läs mer: Borås Stads miljömål 
etappmål 3c Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väder fenomen.” 
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Mark och natur 
Vi föreslår följande justeringar:  

 Belys gärna hur problem med förorenad mark/gamla deponier skall lösas. 

 Komplettera med skrivning om artskydd med laghänvisning. 

 Komplettera med och förtydliga att alla fornlämningar är skyddade. Inkludera 
hänvisning till lagrum. 

 Komplettera med Riktlinjer för våtmarker och vatten. 

 Riktlinjer kring hantering av områden med höga naturvärden och kompensation 
behöver förtydligas. 
 

Sammanfattande bedömning 

Miljöförvaltningen ser fram emot att våra synpunkter inarbetas och att Översiktsplanen 
färdigställs och antas, så att vi tillsammans med övriga samarbetspartners kan använda 
den i vårt arbete med att planera och utveckla Borås i en långsiktigt hållbar riktning. 
Kontakta oss gärna för en dialog om våra förslag om förtydliganden av 
utställningsförslaget!  
 

Beslutsgång 
 

Karl-Eric Nilsson (C), Inga-Britt Olsson (M), Sofia Sandänger (M) och Marcus Nilsen 
(L) föreslår att Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till översiktsplan 
under förutsättning att synpunkter i förvaltningens skrivelse beaktas och inarbetas med 
undantag av följande texter: 
 

- Sid 1: Följande text med tillägg av ”större”  
Miljöförvaltningen förslår också tydligare skrivningar om närhet till 
kollektivtrafik för "större" nytillkommande bebyggelse som redogörs för i 
tjänsteskrivelsen under flera avsnitt.  

- Sid 7: Följanded text stryks  
"s. 41 Andra och utveckla skrivning om strandskydd. Byt skrivning om strandskyddslag mot 
planeringsprincipen att man ska ha stor restriktivitet med dispenser från strandskyddet (för att 
säkra Boråsarens tillgång till strandmiljöer), att bara hänvisa till lagen säger inget." 

 
Ordförande ställer förvaltningens tjänsteskrivelse (ordförandes förslag) mot alliansens 
förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Karl-Eric Nilsson (C), Inga-Britt 
Olsson (M), Sofia Sandänger (M) och Marcus Nilsens (L) förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-09  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen diarium 
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§ 17    Dnr. 2017-1062 

 
Detaljplan för del av Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
Miljöförvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Sammanfattning 

Detaljplanen möjliggör byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett kvarter som idag 
används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och 
vårdboende, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. En mindre förskola som 
integreras i bostadsbebyggelsen ryms och mark planläggs för att säkra yta för ändamålet 
förskolegård. Totalt sett finns möjligheten att bygga upp emot ca 530 nya bostäder. 
Planområdet omfattar hela kvarteret Åkermyntan och delar av de angränsande 
naturmarkerna. 
 
Planen innehåller planbestämmelser gällande buller men även bestämmelser avseende, 
förorenad mark, dagvatten och reglering av naturytors användning. 
 
Miljöförvaltningen har deltagit aktivt i planarbetet och ser, trots att planen medför 
negativ påverkan på viltets möjligheter att röra sig när naturmark omvandlas till Park 
och gång-och cykelväg, ett fortsatt planarbete.  
  
Miljöförvaltningen vill ändra planbestämmelsen om markföroreningar enligt bilagt 
förslag i tjänsteskrivelsen, samt betona att nämnden heter Miljö- och 
konsumentnämnden.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på åtgärder som föreslås i planen för att skapa goda gång- 
och cykelvägar. Vi vill också betona vikten av att arbeta vidare strategiskt med placering 
av bilparkering och att säkerställa säkra skolvägar. Detta är viktigt eftersom 
kollektivtrafikförbindelserna finns, men inte är optimala eller gena mot alla viktiga 
målpunkter i dagsläget.  

Ärendet 

Övergripande 
Detaljplanen möjliggör byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett kvarter som idag 
används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och 
vårdboende, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. En mindre förskola som 
integreras i bostadsbebyggelsen ryms och mark planläggs för att säkra yta för ändamålet 
förskolegård. Totalt sett finns möjligheten att bygga upp emot ca 530 nya bostäder. 
Planområdet omfattar hela kvarteret Åkermyntan och delar av de angränsande 
naturmarkerna. 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-30 35 (55) 
 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 forts.    Dnr. 2017-1062 
 
Planbestämmelser 
Planen innehåller planbestämmelser gällande buller men även bestämmelser avseende, 
förorenad mark, dagvatten och reglering av naturytors användning. Bebyggelsen håller 
ett skyddsavstånd om sju meter till överföringsledning som läggs längsmed 
Rosendalsgatan.  
 
Natur 
Förändring från samrådshandlingarna är att naturmarken i planområde 3 har ersatts med 
PARK och avsikten är att bygga ut en gång- och cykel förbindelse. Bedömningen är att 
mervärdet av en gång- och cykelförbindelse här väger över konsekvensen att vilda djurs 
rörlighet begränsas. Den utredning som gjorts för att beräkna stabilitet, åtgärder samt 
massor och ungefärligt pris för detta har tagit hänsyn till naturvärdena och föreslår en 
konstruktion som påverkar befintlig natur så lite som möjligt.  
 
Trafik och parkering 
Beräknad tid för att cykla in till Södra Torget respektive Resecentrum uppskattas till 5-
10 minuter. Satsningar på cykelparkeringar med plats för service av cyklar planeras. 
Kollektivtrafikutbudet är turer varje halvtimme med upp till 500 meters gångavstånd till 
hållplats. Därför tillåts enbart avsteg från parkeringstalen i de norra delarna av 
planområdet (etapp 1b och 2). Cirka 400 bilparkeringsplatser och 1425 cykelplatser 
beräknas totalt i nuläget, men sifforna kan ändras beroende på hur stor andel som byggs 
som radhus, kontor och övrig verksamhet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Natur 
Miljöförvaltningen har tidigare yttrat sig i samrådet och har deltagit aktivt i planarbetet 
för att minska negativa miljökonsekvenser där planarbetet gått i en annan riktning än 
vårt yttrande. Detta gäller främst omvandlingen av naturmarken till park och gång- och 
cykelväg. Miljöförvaltningen ser trots de negativa konsekvenserna på viltets rörlighet, ett 
fortsatt planarbete.  
 
Markföroreningar 
I planbestämmelserna om markföroreningar vill vi ta bort texten ”som innebär 
markarbeten”. Se även motsvarande del i planhandlingarna. Ny text blir alltså;  
”Startbesked för bygglov får inte ges förrän markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts till 
Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.”   
 
Nämnden 
Vi vill också byta ut ”Miljöskyddsnämnden” till ” Miljö- och konsumentnämnden” på de ställen 
det förekommer.  
 
Buller 
Vi ser positivt på att planen kompletterats utifrån bullerutredningen, speciellt då 
förskola tillkommer. 
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§ 17 forts.    Dnr. 2017-1062 
 
Trafik och parkering 
Miljöförvaltningen ser också positivt på att planen betonar vikten av att skapa goda 
cykelmöjligheterna från planområdet då cykeln är ett snabbt färdmedel till viktiga 
målpunkter som service och arbetsplatser, från området. Det är också viktigt att titta på 
GC-vägar till de skolor barnen i området kommer att hänvisas till. 
Kollektivtrafikförbindelserna är idag inte optimala och därför riskerar planen generera 
biltrafik från de som inte har möjlighet att cykla.  
 
Miljöförvaltningen delar bedömningen om att avsteg från parkeringstalen inte kan göras 
i större utsträckning på grund av den glesa turtätheten i kollektivtrafiken och att staden 
bör verka för ökad turtäthet här om alla etapperna planerar byggas ut. Eftersom 
området ligger i närhet till service är det viktigt att arbeta med aktivt med 
parkeringsfrågan om inte samnyttjande med handelns parkeringar och boendeparkering 
är möjlig. 
 
Strategisk placering av såväl bil- som cykelparkering kan också gynna att fler cyklar och 
reser kollektivt. Gemensamma garage planeras av exploatören under minst två av 
mittenkvarteren. Men enligt planhandlingarna avser det enbart parkeringsplatser för 
flerbostadshusen och radhusen får parkering direkt i anslutning till bostaden. 
 
I Vallastaden i Linköping har man valt att ha parkering i utkanten av planområdet. Finns 
det möjlighet att titta på erfarenheter från det projektet och undersöka en liknande 
lösning gällande parkering för samtlig bebyggelse även på Åkermyntan, i syfte att skapa 
en god ljudmiljö och minska behovet av markparkering och att behöva använda 
parkering utmed gatorna? Möjligheten till angöringsparkering kvarstår.  
 
Nya lösningar 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planen möjliggör en infrastrukturtunnel, för att 
undvika att gatan i framtiden behöver grävas upp för ledningsarbeten. En liknande 
lösning har nyligen gjorts i Vallastaden i Linköping.  
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

 
Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12 
 

Bilaga 
 

Samtliga planhandlingar 
 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 18    Dnr. 2018-0064 

 
Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 Bultastensparken 

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

Sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med sex avdelningar. Vid 
önskan om ändrad markanvändning möjliggörs även byggnation av vårdlokaler och 
bostäder. Planen omfattar delar av nuvarande Bultastensparken och Gunnabergsparken 
på Sörmarken. Naturmark inkluderas i planen för att möjliggöra att en äldre plan 
upphävs och för att säkerställa att naturvärden bevaras eller kompenseras. 
 
Miljöförvaltningen önskar en omstrukturering av ytorna i planen för att bevara det 
sammanhängande stråket med skog och odlingsmark. Vi föreslår att parkeringen 
placeras längs vägen, eller i trekanten av det som blir kvar mellan inritad gång- och 
cykelväg och Bultasten, dvs. inom Bultastensparken. Träden inom planområdet, liksom 
allén behöver mätas in. Åtgärder som påverkar den biotopskyddade allén och stenmuren 
kräver dispens från Länsstyrelsen. En ansökan kräver väl utredda alternativ och starka 
skäl till dispens.  
 
Texterna om Luft, Miljömål och Miljö behöver korrigeras enligt tjänsteskrivelsens förslag, 
då de innehåller felaktig, föråldrad och irrelevant information. Cykelparkering som 
byggs bör ha tak och möjliggöra parkering av cykelkärror. Planhandlingarna bör 
tydliggöras om med information om i vilken utsträckning cykelvägen kommer att byggas 
ut. 
 

Ärendet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med sex avdelningar. Vid 
önskan om ändrad markanvändning möjliggörs även byggnation av vårdlokaler och 
bostäder. Planen omfattar delar av nuvarande Bultasstensparken och Gunnabergsparken 
på Sörmarken. Naturmark inkluderas i planen för att möjliggöra att en äldre plan 
upphävs och för att säkerställa att naturvärden bevaras eller kompenseras. Syftet är att 
hålla parkområdena tillgängliga, samt förbättra kopplingen för gående och cyklister 
mellan naturområdet Ansgars damm och Bultastensparken. Kopplingen mellan 
Svensgärde och Sörmarken förbättras.  
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§ 18 forts.    Dnr. 2018-0064 
 
Natur 
Området är idag skogs- och ängsmark. Bultastensparken är klassad som nivå III i 
grönområdesplanen vilket innebär att värden behöver kompenseras för invånarnas 
rekreationsmöjligheter. Flertalet stenmurar i området är utpekade som biotopskydd.  
 
Mark 
Intill planområdet har en handelsträdgård legat och marken där har sanerats inför att 
området skulle bebyggas med bostäder. Slutrapporten för denna sanering kom 2015. 
Byggrätten för förskola ligger längre bort från denna fastighet och högre upp 
terrängmässigt så det finns ingen anledning att misstänka att det finns markföroreningar 
inom området. 
 
Buller 
Inför granskningen av detaljplanen kompletteras med en bullerutredning.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

 
Natur 
Miljöförvaltningen önskar en omstrukturering av ytorna i planen. Miljöförvaltningen vill 
bevara det sammanhängande stråket med skog och odlingsmark. Vi föreslår att 
parkeringen placeras längs vägen, eller i trekanten av det som blir kvar mellan inritad 
gång- och cykelväg och Bultasten, dvs. inom Bultastensparken. Naturvärdet är högre i 
det anslutande skogspartiet som följer sluttningen bakom förskolan, än i detta område. 
Det bör dock vara möjligt att lägga ett promenadsstråk i skogen bakom förskolan om 
man vill ha ett komplement till gång- och cykelväg. Miljöförvaltningen vill i planen 
också bevara några av de befintliga träden, liksom bokallén (cirka 10 träd), vilka 
omfattas av biotopskydd. Träden är ett vackert inslag och ger skugga på sommaren. En 
markzon kring bokallén behöver bevaras (15 ggr stamdiametern).  Alléträden och den 
större ask som finns i stenmuren behöver också mätas in.  
 
Miljöförvaltningen vill tydliggöra att åtgärder som påverkar den biotopskyddade 
stenmuren respektive allén innebär att dispens måste sökas från Länsstyrelsen. Det 
måste finnas starka skäl, och att man utrett andra möjliga alternativ, innan en sådan 
ansökan kan göras.  
 
Luft 
Eftersom ingen luftutredning gjorts bör skrivningen om luft justeras så det framgår att 
luftföroreningshalten troligen är låg. Idag kan skrivningen misstolkas som att vi vet hur 
luftkvaliteten ser ut på platsen. Miljöförvaltningen delar dock bedömningen att 
luftutredning inte krävs.  
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§ 18 forts.    Dnr. 2018-0064 
 
Trafik 
Närmsta busshållsplats ligger på Svensgärdegatan, omkring 5 minuters gångavstånd. 
Denna linje trafikerar endast varje halvtimme och du tar dig till Stora Torget på cirka 22 
min, Resecentrum 31 min. Den glesa turtätheten gör att mer biltrafik troligen alstras till 
denna lokalisering. Det finns alternativa busslinjer, men med betydligt längre 
gångavstånd (10-20 min) till hållplats. På cykel tar du dig på omkring 20 min till Södra 
Torget respektive Resecentrum. Bil cirka 10 min. Borås Stads parkeringsregler reglerar 
bil – och cykelparkering. Miljöförvaltningen ser gärna att cykelparkering som byggs bör 
ha tak och ha plats för parkering av cykelkärror. Planhandlingarna bör tydliggöras om 
med information om det finns planer på att bygga ut cykelvägen mer än för att knyta 
ihop bostadsområdet på vardera sida om Bultastensparken. Möjligen krävs någon 
vägvisning hur man som cyklist lättast ansluter till befintlig cykelväg? Enligt kartan på 
Borås Stads webb tycks det sammanhängande cykelvägnätet inte ansluta direkt till 
området idag utan du får cykla i blandtrafik en bit. (se nedan). 
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§ 18 forts.    Dnr. 2018-0064 
 
Miljömål  
Texten om kapitlet Miljömål behöver justeras då den innehåller text som är felaktig, 
samt text som inte är relevant för frågan. Uppdatera med text med koppling till främst 
Hållbar samhällsplanering och Hållbar natur. Kuriosa är att texten om Grön Flagg, som 
vi för övrigt önskar att vi tar bort ur planhandlingen, numera ligger på en mycket högre 
nivå. I höstas arbetade 85 procent av Borås Stads förskolor, skolor och gymnasier med 
Grön Flagg.  
 
Miljö 
I avsnittet i planhandlingarna bör tydliggöras att ”miljö” innehåller fler aspekter än 
”grönområden”.  
 
Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att ytorna 
omdisponeras i planen, enligt vårt förslag, och att planhandlingarna arbetas om liksom 
vissa textavsnitt om luft, miljömål och miljö. Miljöförvaltningen instämmer i 
bedömningen om att markföroreningar inte bör finnas på platsen. Vi ser också positivt 
på att en bullerutredning görs inför granskning. Cykelparkering som byggs bör ha tak 
och ha plats för parkering av cykelkärror. Planhandlingarna bör tydliggöras med 
information om i vilken utsträckning cykelvägen kommer att byggas ut. 
 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

 
Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 
 

Bilaga 
 

Samtliga planhandlingar 
 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 19    Dnr. 2014-3470 

 
Ändring av Detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
Miljöförvaltningens synpunkter beaktas.  

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att skapa bättre förutsättningar för ett attraktivt och effektivt 
verksamhetsområde utmed RV 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. 
Förslaget innebär en förtätning, genom att byggrätterna utökar, inom befintligt 
industriområde. Gällande plan från 2011 har kompletterats och i det nya förslaget 
möjliggörs ytterligare användning av olika typer av verksamheter (planbestämmelse Z). 
Planbestämmelserna har setts över och ändrats. Lokalgatans läge har förändrats inom en 
mindre del av planområdet, för att ge förutsättningar för mer ändamålsenliga tomter och 
för att underlätta att dagvatten återförs till befintlig mosse.  
 
Miljöförvaltningen önskar justering av planbestämmelserna om dagvattnet enligt bifogad 
skrivning i tjänsteskrivelsen; för att säkerställa att rent takvatten enbart släpps till 
naturmark inom planområdet. Avsnittet om luft i planhandlingarna bör justeras så det 
framgår att luftutredning inte gjorts. Miljöförvaltningen uppmärksammar på att 
störningar, under den långa byggtiden, kan förekomma. Fortsatt dialog kring och 
utbyggnad av kollektivtrafiken krävs också för att skapa goda arbetspendlingsmöjligheter 
och för att begränsa negativ miljöpåverkan av eventuell tillkommande sällanköpshandel. 
Miljöförvaltningen ser dock gärna en begränsning av sällanköpshandeln eftersom 
området är externt och inte finns utpekat i utställningshandlingarna i förslaget till ny 
Översiktsplan över de handelsområden som ska förstärkas.  
 

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att skapa bättre förutsättningar för ett attraktivt och effektivt 
verksamhetsområde utmed RV 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. 
Förslaget innebär en förtätning, genom att byggrätterna utökar, inom befintligt 
industriområde. Gällande plan från 2011 har kompletterats och i det nya förslaget 
möjliggörs ytterligare användning verksamheter (planbestämmelse Z). 
Planbestämmelserna har setts över och ändrats. Lokalgatans läge har förändrats inom en 
mindre del av planområdet, för att ge förutsättningar för mer ändamålsenliga tomter och 
för att underlätta att dagvatten återförs till befintlig mosse.  
 
För att minska påverkan på den södra delen av Ryds mosse, belägen utanför 
planområdet, föreslås en damm i planområdets västra del. Dammen ska utformas för att 
fånga upp partiklar och näringsämnen och kommer även att fungera som fördröjning 
och utjämna flödestoppar. Dagvattenhanteringen kommer att ske genom öppna 
växtbeklädda diken där både rening och fördröjning uppnås.  
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Samtliga utlopp från området går via dammar, dammarna konstrueras så att utloppet 
kan stängas för att fånga upp eventuell förorening samt utrustat med permanent läns för 
att fånga upp oljespill. Ett kontrollprogram är upprättat av Borås Energi och Miljö för 
att mäta vattenkvaliteten på utgående vatten samt i recipient.  
 
Den norra delen av Ryds mosse inom planområdet har påverkats under genomförandet. 
Dränering av mosskanten fortgår i den nordöstra delen av mossen. En tidigare 
vattendelare har försvunnit vid genomförande av gällande plan. Denna dränering av 
mossen kommer att åtgärdas vid genomförande av P1256 - plan för Viared 8:110 - 
Prognosgatan. Genom att en mindre del av kvarvarande mosse görs om till industrimark 
och att det i samband med detta placeras täta jordmassor mellan den nya mosskanten 
och sprängstensfyllningen kan vidare dränering undvikas. Till antagen plan P1256 är 
också kopplat kompensationsåtgärder som kommer att utföras på södra delen av Ryds 
mosse, utanför planområdet. 
 
I huvudsak ligger den norra delen av Ryds mosse lågt i förhållande till omgivande mark. 
Sprängstensterrasserna har av ekonomiska skäl byggts upp ovanpå ursprunglig mark där 
detta varit möjligt. I låglägen ligger dock sprängstensterassen lägre än mossen, i dessa 
lägen har mosskanten läckt vatten och efter påpekande tätats och tunga massor har lagts 
upp för att undvika sprickbildning i mossen. Ytterligare åtgärder för den norra delen av 
Ryds mosse har inte bedömts nödvändiga. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Miljöförvaltningen har deltagit med flera resurser i förekommande planarbete och ser 
positivt på att planhandlingarna lyfter viktiga frågeställningar. Skyddsåtgärderna gällande 
Ryds mosse, som finns beskrivna under rubriken Ärendet i denna tjänsteskrivelse är 
hanterade i detaljplanen Viared 8:110- Prognosgatan, som är antagen.  
 
Dagvatten 
Vi önskar följande justering av planbestämmelsen om dagvattnet, under rubriken 
Byggnadsteknik, behöver förtydligas enligt följande för att tydliggöra att rent takvatten 
enbart kan släppas till naturmark inom planområdet och inte till naturmark utanför 
planområdet;   
”Dagvatten som klarar Borås Energi och Miljö ABs kvalitetskrav kan släppas orenat till det 
kommunala dagvattennätet. Vid högre föroreningshalt kan krav på rening innan utsläppspunkt 
komma att ställas. Rent takdagvatten kan släppas till naturmark inom planområdet”. 
 
Luft 
Avsnittet om Luft i planhandlingarna bör justeras. Eftersom en luftutredning inte gjorts 
bör skrivningen ”Miljökvalitetsnormerna överskrids inte på platsen” ersättas av; 
”Miljökvalitetsnormerna överskrids troligen inte på platsen”. Miljöförvaltningen delar dock 
bedömningen om att en luftutredning inte krävs på platsen.  
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§ 19 forts.    Dnr. 2014-3470 
 
Störningar 
Miljöförvaltningen vill uppmärksamma på att byggtiden med täktverksamhet kan ge 
upphov till störningar under byggtiden. Genomförandetiden är också lång.  
 
Planbestämmelser finns angående skyddsavstånd till bostäder från planlagd industri.  
 
Trafik 
Enligt planhandlingarna är det tveksamt om busslinjen kommer att förlängas, 
åtminstone innan hela området är utbyggt. En kilometer till hållplats är för långt avstånd 
för att ses som goda arbetspendlingsmöjligheter. Fortsatt dialog krävs med berörda 
parter. Förbindelserna behöver vara goda, redan från start, eftersom det påverkar 
trafiken i andra områden i staden även om problem inte uppstår lokalt. Det påverkar 
också för arbetstagare att tacka ja till arbete för de som saknar bil.  
 
Sällanköpshandel 
I den nya planen möjliggörs Z-verksamheter. Bokstaven Z står för ”verksamheter” och 
är en flexibel användning som kan inrymma till exempel service, lager, tillverkning med 
tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. I några delar av planområdet 
anges Z1, inom dessa områden får inte sällanköpshandel byggas. 
 
Miljöförvaltningen ser gärna en djupare analys om sällanköpshandel är lämplig inom 
planområdet och vi ser gärna att sällanköpshandeln begränsas här. 
Utställningshandlingarna till ny översiktsplan för Borås lyfter fram att främst befintliga 
handelsområden; Centrum, Knalleland, Åhaga och Lundaskog ska stärkas och utvecklas. 
Motiv till avsteg från Översiktsplanen (som ju förväntas antas inom kort), behöver 
förtydligas; om det finns starka skäl. Eftersom god kollektivtrafik saknas i området idag 
krävs också åtgärder om området ska utvecklas för sällanköpshandel. Även om vi 
”sällan” köper vissa varor, kan ju resor genereras även innan du bestämmer dig för ett 
köp, när du tittar på olika alternativ. Kollektivtrafiken behöver byggas ut i området.  
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

 
Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-11 
 

Bilaga 
 

Samtliga planhandlingar 
 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 20    Dnr. 2017-3082 

 
Detaljplan för Paradis 1:4 m.fl, Vinkelvägen, Borås 
Stad – granskning 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen under förutsättning att 
Miljöförvaltningens synpunkter arbetas in i plankarta och planbeskrivning. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnation av förskola på sex avdelningar samt 
tillåta ny bostadsbyggnation anpassad till 
terrängen. Terrängen består bland annat av en 
värdefull livsmiljö för hasselmus, ett djur som 
är skyddat i Artskyddsförordningen.  
 
Miljöförvaltningen anser att planbeskrivning är 
bra. Den får tydlig och kortfattat med alla 
aspekter vi diskuterat i planprocessen.  
 
Dock finns det några förutsättningar för att 
Miljöförvaltningen ska tillstyrka planen.  Miljöförvaltningen har även ett fåtal önskemål 
om förtydliganden kring plankarta och planbeskrivningen.  
 

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola på sex avdelningar samt 
tillåta ny bostadsbyggnation anpassad till terrängen. Terrängen består bland annat av en 
värdefull livsmiljö för hasselmus, ett djur som är skyddat i Artskyddsförordningen.  
 
Miljöförvaltningen har varit delaktiga i hela processen som har pågått sedan 2010. Detta 
är planens tredje granskning.  
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§ 20 forts.     Dnr. 2017-3082 

Miljöförvaltningens synpunkter 

 
Förutsättningar för att Miljöförvaltningen ska tillstyrka planen 
 

1. Skötsel hasselmöss ansvar 
En förutsättning för att Miljöförvaltningen ska tillstyrka planen är att det finns 
ett formellt beslutat skötselåtagande för hasselmusbiotopen i enlighet med 
skötselplan framtagen av kommunbiologen. Detta måste ske före några 
anläggningsarbeten kan påbörjas. Det finns exempel på annan detaljplan där det 
inte har fungerat att enbart reglera i planhandling och i exploateringsavtal. 
Befintlig skötselplan behöver uppdateras före antagande. 
 

2. Skydd hasselmus genomförandefasen 
Ytterligare en förutsättning för antagande är att alla ytor för hasselmus ska vara 
skyddade under byggfasen. Hur ska detta säkerställas på bästa sätt?  
Miljöförvaltningens föreslår att detta tydliggörs under planens genomförande, 
planbeskrivningen.  
Exempelvis ”Gränser och fysiska skydd måste vara tydliga under byggfasen för att inte 
riskera att störa eller skada de ytor som finns avsatta för hasselmus.” 

 
 
Miljöförvaltningens övriga synpunkter 
Trafik 
Det är positivt med en gång- och cykelbana jämte vägen. Övergång i gatuplan känns 
osäkert. En gång och cykelbro hade varit intressant, men är tyvärr inte prioriterat enligt 
Trafikverkets ”Åtgärdssvalstudie Väg 42, Sjöbo-Kvarbo”.  
 
Luft 
Det saknas skrivelse om luft i planbeskrivningarna. Miljöförvaltningen anser att det 
måste till en standardfras då de det alltid finns påverkan på luftkvaliteten från trafiken.  
 
Buller 
Det är positivt att en bullerutredning har gjorts och planarkitekten Mattias Nilsson 
meddelade muntligen 2018-01-09 att en ytterligare bullerutredning kommer att göras när 
den norra delen ska bebyggas.  
 
I planbeskrivningen är teckenförklaringen till bullerillustrationen felaktig, den gula 
färgen på illustrationen finns inte med i teckenförklaringen. Detta måste ändras.  
 
Radon, dagvatten och släckvatten 
Radon OK 
Dagvatten: Skriv inte om lokalt omhändertagande (särskilt inte när det är höga 
grundvattennivåer).  
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§ 20 forts.    Dnr. 2017-3082 
 
Vattenskyddsområde 
Planen ligger i vattenskyddsområde Öresjö, sekundär och tertiär zon. Det står på 
plankartan att det är vattenskyddsområde, men inte vilken zon det gäller.  
 
Det borde stå på plankartan att fastigheten ligger inom sekundär zon för 
vattenskyddsområde Öresjö. Detta har betydelse för t.ex. schaktarbeten, då tillstånd 
behöver sökas från Miljöförvaltningen.  
 
Illustrationskarta 
Tydliggör att det är hasselmusbiotop 
 
Grönvit nattviol 
Värt att föra till handlingarna är att den fridlysta arten grönvit nattviol har hittats på 
platsen. Området sköts inte längre för att passa grönvit nattviol. Grönvit nattviol 
föredrar andra naturtyper än hasselmus och kan därför inte prioriteras.  
 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

 
Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12 
 

Bilaga 
 

Samtliga planhandlingar 
 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 21    Dnr. 2015-2834 

 
Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 

– Rapport om inventeringen av vattensalamander 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomfört projekt. Projektet avslutas och 

innestående bidrag på 70 000 kronor betalas ut på angivet konto, då ingen 

delutbetalning gjorts tidigare. 
 

Ärendet 

Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen, Borås Stad, har beviljats bidrag på 
70 000 kronor ur naturvårdsfond för ett projekt om större vattensalamander. En rapport 
om inventeringen av större vattensalamander och en informationsbroschyr skulle tas 
fram. Initialt planerades inventering av 160 dammar, men när projektet nu är avslutat 
har sammanlagt 240 dammar inventerats. Större vattensalamander hittade på 50 lokaler. 
Resultatet från inventeringen finns i rapporten Större vattensalamander i Borås (Bilaga 1). 
Rapporten finns även tillgänglig på kommunens hemsida. 
 
Istället för att trycka upp en broschyr om större vattensalamandern har ett faktablad 
tagits fram och skickats ut till de markägare som har större vattensalamander på sina 
ägor (bilaga 2 och 3). Anledningen till att man valde att göra faktablad istället för 
broschyrer är att det vid tidigare artinventeringsprojekt tryckts upp 
informationsbroschyrer som sedan inte efterfrågats, och som efter några år har fått 
slängas då de blivit inaktuella. Projektet har även delat ut information i samband med 
inventeringen och hållit i exkursioner för allmänheten.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Miljöförvaltningen anser att de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg har uppfyllts. En 
rapport har tagits fram och istället för en broschyr har man tryckt upp faktablad, 
informerat markägare och hållit i exkursioner. 
Större vattensalamander är en strikt skyddad art och Borås Stad har via projektet fått 
större kännedom om dess förekomst, vilket gör att man t.ex. kan undvika exploatering 
av känsliga områden. Projektet har även bidragit till arbetet med naturvårdsplanen och 
naturdatabasen för Borås Stad, som tidigare beviljats bidrag ur naturvårdsfonden.  
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§ 21 forts.     Dnr. 2015-2834 
 

 
Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

 
Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12 
 

Bilaga 
 

Rapport 
Brev till markägare 
Brev till Borås golfklubb 
 

Beslut skickas till 

Miljöförvaltningen, Miljöstrategiska avdelningen 
Miljöförvaltningen, Ekonomiadministrationen 
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§ 22     

 
Konsumentdagarna 23-25 maj 2018 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka Joel Carlberg Torsell (V) och Katrine 
Andersson (M) till Konsumentdagarna som äger rum 23-25 maj 2018.    
 

Ärendet 

Konsumentvägledarnas förening, som anordnar konsumentdagarna, är en yrkesförening 
för alla som arbetar kommunalt med konsumentfrågor. Föreningens uppgift är att 
bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, höja kompetensen samt vara ett forum 
för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten 
Konsumentdagarna vänder sig till handläggare av konsumentfrågor, ansvariga chefer 
och politiker i kommunerna. 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar att skicka Joel Carlberg Torsell (V) och Katrine 
Andersson (M) till Konsumentdagarna som äger rum 23-25 maj 2018. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och konsumentnämndens diarium  
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§ 23     

 
Förbundet för Allmänt Hälsoskydd (FAH)- konferens 3-4 maj 
2018 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka Magnus Sjödahl (KD) och Karl-Eric 
Nilsson (C) till FAH-konferensen som äger rum 3-4 maj 2018.    
 

Ärendet 

FAH Kommunerna och Miljön är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts 
och utvecklas. Förbundet har ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas 
miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och 
hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar 
representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 210 av Sveriges 290 
kommuner medlemmar i förbundet. 
 
Målgruppen för FAH-konferensen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med 
miljöfrågor. 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar att skicka Magnus Sjödahl (KD) och Karl-Eric 
Nilsson (C) till FAH-konferensen som äger rum 3-4 maj 2018.    

Beslutet skickas till 

Miljö- och konsumentnämndens diarium  
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§ 24     

 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.     
 

Ärendet 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är Länsstyrelsen i Västra Götalands 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. Programmet är framtaget av 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.  
 
Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till 
en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.  
 
Länsstyrelsen anordnar en träff i Göteborg den 27 februari 2018 där deltagarna har 
möjlighet att diskutera programmet.  
 
Miljö- och konsumentnämndens ledamöter är välkomna att delta på träffen, utan 
arvode.  
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§ 25    

 
Delegeringsbeslut december 2017 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

 

Ärende 
 

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

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens delegeringsbeslut december 2017. 
 

Beslutet skickas till 

Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 26    

 
Inkomna skrivelser  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Ärende 
 

Genom den nya kommunallagen förtydligas det att personalföreträdarna har rätt att 
delta i nämndens överläggningar men inte i besluten. Det innebär att 
personalföreträdarna har rätt att yttra sig i ärenden som rör förhållandet mellan 
kommun som arbetsgivare och de anställda.  

 
Roger Johansson är personalföreträdare för Vision och Johan Linderstad är 
personalföreträdare för SACO. Anneli Nilsson är ersättare för Roger Johansson, Vision.  
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§ 27     

 

Personalärenden 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
 

Förvaltningschef Agneta Sander informerar om att fem medarbetare har sagt upp sig 
den senaste månaden och att en medarbetare kommer att gå i pension till sommaren.  
Vidare informeras att Miljötillsyn har rekryterat två nya medarbetare.  
 
Slutligen informerar Agneta Sander om att förvaltningens personal har haft möjlighet att 
anmäla sig till en hälsoundersökning hos Feel Good, vilket större delen av personalen har 
anmält sig till.  
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§ 28 
 

Övrig information från förvaltningen 
 
Ingen övrig information presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde.  
 
 
 
 


