
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-30 1 (54) 

 
 

  

 

TID OCH PLA TS 
Tisdagen den 30 o ktober 2018, kl. 17:00 – 20.30, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 18.30-19.00 samt 19.50-20.00 

Omfattning 
§§ 211- 236. 

Beslutande 
 

  
 

Anita Persson (V) Ordförande  
 
 

 

Karl-Eric Nilsson (C)          Förste vice ordförande  
Per Månsson (M) 
Soroush Rezai (L)  
Jan-Åke Carlsson (S)  
Irving Thorstenson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Sumeyya Gencoglu (MP) för Lasse Jutemar (MP) §§ 211-236 
Katrine Andersson (M) för Inga-Britt Olsson (M) §§ 211-236 
Burair Mahmood (S) för Magnus Persson (S) §§ 211-236 

 
 

 

Närvarande ersättare 
Cecilia Kochan (S) 
Joel Carlberg-Torsell (V) 
Magnus Sjödahl (KD) 
Alexander Andersson (C) 
Katrine Andersson (M) 
Susanne Karlsson (SD) 
Sofia Sandänger (M) 
 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Inga-Britt Olsson (M) 
Magnus Persson (S)  
Lasse Jutemar (MP) 

 

 

  

Tjänstemän och övriga 
Tf Miljöchef Zygmunt Cieslak §§ 211 -236 
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 211 -236 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 211 -227 
Kommunbiolog Matilda Chocron §§ 211 -220 
Kommunbiolog Anna Karlsson §§ 211 -220 
Tillsynshandläggare Eva Forsgren §§ 211 -213 

Tillsynshandläggare Evelina Öhman §§ 211 -213 
Energisamordnare Peter Rydberg §§ 211 -214 
Energi- och klimatrådgivare John Hamnelid    §§ 211 -214 
Miljöinspektör Lena Jonsson     §§ 211 -215 
Nämndsekreterare Marlene Andersson §§ 211 - 236 
Nämndadministratör Anette Bergqvist §§ 211 - 236   
 

Justering 
 

 
 
 

 
Soroush Rezai (L) utses att justera. Protokollet justeras 2018-11-01 på Miljöförvaltningens expedition.  

Nämndsekreterare Marlene Andersson  
 

 

 
 

 

 
  

 

Ordförande Anita Persson 

Justerande Soroush Rezai    
 
 

Justering tillkännages genom anslag den 2018-11-02 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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§ 211 
 

 

 

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 – energi och klimatrådgivning 
6.2 Information – Presentation av Kontrollköp, tobakstillsyn  
6.3 Presentation av IPCC´s nya klimatrapport 
6.4 Information om taxa för tillsyn strålskyddslagen 
   

7.1 *Strandskyddsdispens för transformatorstation, Karlagården 1:1 
7.2 *Strandskyddsdispens för tillbyggnad bostadshus, Seglora-Grimmered 1:25 
7.3 *Strandskyddsdispens för bostadshus och garage, Ljushult-Kärra 1:9 
7.4 *Strandskyddsdispens för tillbyggnad av veranda, Seglora 3:15 
7.5 *Strandskyddsdispens för bostadshus och garage, Gränd 2:12 
 

 

    

 

9.1 *Åtgärd mot serveringstillstånd 
9.2 *Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

10.1 Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36 
10.2 Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Götsered 3:1 

12.1 Månadsuppföljning september 2018 
12.2 Beslut om nämndens taxor 2019 (uppräkning av PKV) 
12.3 Remiss - Uppföljning av överenskommelsen i Borås  
12.4 Personalekonomisk redovisning 2017 
12.5 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över fullmäktige-uppdrag som inte 
        ingår i budget 2018 
12.7 Miljörapport Borås stad Tertial 2 2018 
12.8 Taxa alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel 2019 
 

 

 

 

 

13.1 Kurser och konferenser 

14.1 Delegeringsbeslut september 2018 
14.2 Inkomna skrivelser   

15.1 Personalärenden    
15.2 Övrig information från förvaltningen 

16.   Övriga ärenden   
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§ 212 
 

 

 

 

 

Information från energi- och klimatrådgivning 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens Energi- och klimatrådgivare John Hamnelid informerar nämnden 
angående energirådgivarens roll, vad det innebär för den rådsökande, finansieringen, lite 
olika insatsprojekt som gjorts under året, mål som är uppsatta för avdelningen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-30 
 4 (54) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 213 
    

 

 

 

 

Presentation av kontrollköpprojektet - tobakstillsyn 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens tobakshandläggare Eva Forsgren och Evelina Öhman presenterar 
statistik från de kontrollköp av tobaksprodukter som gjorts under året. 
De informerar även om hur stort antal av ungdomar som röker, att de flesta som röker 
börjat innan de fyllt 18 år och att man behöver försöka rikta insatserna mot skolor och 
ungdomar etc. 
Presentationen avslutas med informationen om ”Tobacco Endgame 2025”, där Borås 
Stad är en av 193 organisationer som ställt sig bakom initiativet. 
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§ 214 
              

 

 

 

 

Presentation av IPCC´s nya klimatrapport 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Peter Rydberg går igenom IPCC´s nya klimatrapport och sammanfattar de 
problem/frågeställningar vi står inför med global uppvärmning. 
 

 

 
 

Hela presentationen skickas ut till samtliga nämndledamöter. 

Några länkar; 
• Bra sammanfattning: summary for policy 

makershttp://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

• Naturvårdsverkethttps://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-stor-
skillnad-1.140075 
 

 
 

• Carbonbrief-mer vetenskaplig analyshttps://www.carbonbrief.org/analysis-why-
the-ipcc-1-5c-report-expanded-the-carbon-budget

• FAQ http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_faq.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Artikel om självförstärkande effekter, Rockström 
m.fl.http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115

 
 
 
 
 
 

http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-stor-skillnad-1.140075
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-stor-skillnad-1.140075
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-stor-skillnad-1.140075
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-ipcc-1-5c-report-expanded-the-carbon-budget
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-ipcc-1-5c-report-expanded-the-carbon-budget
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-ipcc-1-5c-report-expanded-the-carbon-budget
http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_faq.pdf
http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_faq.pdf
http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115
http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115
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Presentation av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöinspektör Lena Jonsson informerar nämnden om den nya strålskyddslagen 
(2018:396) samt om den nya taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen.   
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§ 216                    Dnr: 2018-2788
  

Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation 
Karlagården 1:1  
 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
transformatorstation, med måtten 2,3 x 1,55 meter, på fastigheten Karlagården 1:1, 
Borås kommun.  

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

Villkor  

1. Avståndet mellan transformatorstationen och eken, som är ett skyddsvärt träd, 
ska vara minst 15 meter. Se bilaga 2 för trädets placering. 
 

 

 

 

 
 
 

2. Under arbetet får inga maskiner köras eller annat läggas upp inom en radie på 15 
meter kring trädet. Trädets buffertzon på 15 meter ska märkas ut under arbetet 
för att tydliggöra det område som ska skyddas.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

Sammanfattning 
, ansöker om strandskyddsdispens för en transformatorstation på 

fastigheten Karlagården 1:1. Platsen för den planerade transformatorstationen ligger 
inom Havsjöns och ”Nybrovikens” strandskyddsområde som är 100 meter från 
strandlinjen. Platsen ligger inom ett område i naturvårdsdatabasen som fått klass 3 på 
gränsen till klass 2. Placeringen är även i direkt närheten av ett skyddsvärt träd.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

transformatorstation på fastigheten Karlagården 1:1. Ansökan om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna inkom den 25 september 2018. Karta och fotomontage 
har bifogats ansökan. 
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§ 216 forts.                    Dnr: 2018-2788 

Beskrivning av platsen 
Platsen för transformatorstationen ligger inom ett område i naturdatabasen som heter 
Fagerhult. Fagerhult är ett varierat kulturlandskap med bland annat intressant lavflora på 
ädellövträd. I transformatorstationens närhet finns ett skyddsvärt träd, en ek med en 
omkrets på över 200 cm i omkrets och med en tydlig hålighet i stammen.  
 

 

Transformatorstationen är placerad på gräsmark nära vägen och ca 15 meter från en 
befintlig förrådsbyggnad.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade transformatorstationen ligger inom Havsjöns och 
”Nybrovikens” 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  
- Skäl nr 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens då åtgärden 
är ett angeläget allmänt intresse. 
På den aktuella platsen skadas inga höga naturvärden så länge villkoren följs. 
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till 
strandområdet försämras inte av att en transformatorstation byggs. Dispens är förenligt 
med strandskyddets syfte. 
 

Motivering av villkor 
Grova och gamla träd med hål i stammen har mycket höga naturvärden och är viktiga 
för den biologiska mångfalden. I dessa träd lever många andra arter av svampar, lavar, 
fåglar och insekter som är direkt beroende gamla träd. Grova och gamla träd är idag 
ovanligt i landskapet och är därför särskilt skyddsvärda. Därför är det viktigt att grova 
och gamla träd samt deras rotsystem skyddas vid exploateringar och markarbeten.   
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§ 216 forts.                    Dnr: 2018-2788 
 

 

 

 

 

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

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

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

En karta bifogas detta beslut. På kartan syns trädets ungefärliga placering. Det är 15 
meter från trädet i fält som utgör skyddszonen enligt villkoren.  

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 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 2018. 
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. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 216 forts.                    Dnr: 2018-2788 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-04 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan med det skyddsvärda trädets placering 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

 
 
  

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 217                    Dnr: 2018-2662
   

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad 
bostadshus, Seglora-Grimmered 1:25 
 

 

   

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av bostadshus enligt ansökan, med måtten ca13 x 15 meter och altaner på 
fastigheten Seglora-Grimmered 1:25, Borås kommun.  

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

Villkor  

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

Lagstöd 
 

 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

Sammanfattning  
 söker strandskyddsdispens för att bygga till nuvarande huvudbyggnad 

på fastigheten Seglora-Grimmered 1:25. Nuvarande byggnad är ca 70 kvadratmeter stor. 
Den nya byggnaden kommer att bli ca 200 kvadratmeter i ett plan med en altan på 
framsidan på ca 30 kvadratmeter och på sydsidan med ca 13 kvadratmeter. Fastigheten 
ligger inom sjön Eningens strandskyddsområde. Strandskyddet är 100 meter på land och 
i vattnet.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till 

bostadshuset från ca 70 till 200 kvadratmeter på fastigheten Seglora-Grimmered 1:25. 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 19 september 2018. 
Ritning och karta har bifogats ansökan. 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 28 september besökt platsen. Huset ligger på 
en höjd över sjön Eningen som har 100 meter strandskydd. Mellan den i ansökan 
berörda fastigheten och fastigheten bredvid går en smal remsa som tillhör den stora 
skogsfastigheten bakom. På denna del går en grusväg upp till huset. Mellan den idag 
ianspråktagna delen av fastigheten och ner till vägen är marken brant och bevuxen med 
träd och marken är naturmark.  
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom sjön Eningens strandskyddsområde 
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte byggnader 
ändras så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som 
tidigare var allmänt tillgängligt (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 
- Skäl nr 1. Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

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

 

 
 

Motivering av villkor 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större 
byggnad utökar den upplevda tomtplatsen, finner Miljöförvaltningen det skäligt att 
förena dispensen med villkor om att tomtplatsens gräns ska markeras med staket, häck 
eller liknande, enligt bilaga 2.  

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden 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. 

En karta hör till detta beslut. I den anges hur stor den privata zonen är på fastigheten 
d.v.s. tomtplatsavgränsningen. 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. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 2018. 
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. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-03 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 218                    Dnr: 2018-2694
   

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus, och 
garage, Ljushults-Kärra 1:9 
 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage, på fastigheten Ljushults-Kärra 
1:9 (del av), Borås kommun.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

nytt bostadshus med tillhörande garage på fastigheten Ljushults-Kärra 1:9 (del av). Den 
aktuella platsen utgörs av natur/skogsmark och är därmed inte att betrakta som 
ianspråktagen. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får 
beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte 
medges för byggnaderna. 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

nytt bostadshus med tillhörande garage på fastigheten Ljushults-Kärra 1:9 (del av). 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 september 2018. 
Ritning och karta har bifogats ansökan.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Skansasjöns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och 
dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och 
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  

Som särskilt skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  

 anför i ansökan att det på grund av rådande naturförhållanden inte i 
dagsläget finns tillgång till sjön via aktuell mark och att det dessutom finns två 
allmänningar i närheten som möjliggör tillgång till sjön. 

Miljöförvaltningen konstaterar att strandskyddets syften är långsiktiga och syftar både till 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Den aktuella platsen utgörs av natur/skogsmark och är därmed inte 
att betrakta som ianspråktagen. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de 
omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. 
Dispens kan därför inte medges för byggnaderna. 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 

 

 

 
 
 
 
 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 2018. 
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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Beslutsunderlag  
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta över ansökt placering 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

 
 

Beslut skickas till 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
lantmateri@boras.se 
  

mailto:lantmateri@boras.se
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§ 219                    Dnr: 2018-2636
                   

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av veranda  
Seglora 3:15 
 

 

   

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av veranda, med måtten 3 x 4 meter, på fastigheten Seglora 3:15, Borås 
kommun.  

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

Villkor  

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

 

 

 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

veranda på fastigheten Seglora 3:15. Miljöförvaltningen konstaterar att tillbyggnaden 
kommer ske på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten 
var tomtplatsen går, och minska risken att en tillbyggnad i utkanten av tomtplatsen 
utökar den upplevda hemfridszonen, finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning i öst och syd. Under förutsättning att 
villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens föreligger.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

glasveranda på fastigheten Seglora 3:15. Verandan kommer att utformas i sekelskiftesstil 
för att bevara och ta fram husets originalutförande. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 september 2018. Ritning och karta har 
bifogats ansökan.  
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 28 september 2018 besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom Viskans strandskyddsområde som är 
100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte byggnader eller 
byggnaders användning ändras 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 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 särskilt skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  
 

 

 

 

 

Seglora 3:15 ligger utmed Viskans norr strand. Endast del av fastigheten ligger inom 
strandskyddat område. På fastigheten finns ett bostadshus och tre 
komplementbyggnader. Av byggnaderna är det endast bostadshuset som ligger inom 
strandskyddat område. Den planerade verandan på 3 x 4 meter kommer ersätta 
befintligt veranda på 1,6 x 1,4 meter på husets östra sida. Verandan kommer att 
uppföras två meter från fastighetsgränsen. Platsen utgörs av ianspråktagen tomtmark 
och klippt gräsmatta. Miljöförvaltningen konstaterar att tillbyggnaden kommer ske på en 
plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går, 
och minska risken att en tillbyggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda 
hemfridszonen, finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor 
om tomtplatsavgränsning i öst och syd. Under förutsättning att ovanstående villkor följs 
bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens föreligger.  

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

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

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 2018. 
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. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan och tomtplatsavgränsning 
4. Fasadritning 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslut skickas till  

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och 
garage, Gränd 2:12 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästa 
nämndsammanträde den 20 november 2018 då nämnden anser att de inte fått tillräckligt 
med information i ärendet.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

ett nytt bostadshus med ett tillhörande garage på fastigheten Gränd 2:12. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 september. Därefter gjorde  

 en ändring i ansökan den 12 september med två nya placeringar, 
alternativ 1 och alternativ 2. Karta har bifogats ansökan. 

Beslutsgång 
Per Månsson (M) föreslår att nämnden återremitterar ärendet till nästa sammanträde 
(20e november 2018) då han anser att nämnden inte fått tillgång till all dokumentation i 
ärendet. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Per Månssons (M) förslag.  
 

 

 
 

 
  

Beslutsunderlag  
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16 
2. Situationskarta 
3. Bilder från besök 
4. Karta 

Beslut skickas till  

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-30 
 27 (54) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 223       Dnr: 2018-2820 
 

  

  

  

  

Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget och skickar med 
Miljöförvaltningens synpunkter.  

Sammanfattning  
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 
stadsdelen Sjömarken. Planområdet ligger nära järnvägen så bullerskydd och 
säkerhetsavstånd måste uppföras vilket också är infört på plankartan. 
Ur buller och risksynpunkt förespråkar Miljöförvaltningen att byggnaden placeras som 
ett skydd för buller från järnvägen (förslag A i planbeskrivningen) och därmed låter 
utevistelseytan komma på den skyddade sidan. Det finns andra skäl att placera 
byggnaden närmast parkeringen (förslag B i planeskrivningen). Till exempel kan kullen 
användas rekreationsytor av boende efter förskolans stängning. Kullen och resterande 
utevistelseytor kan också användas på ett effektivare sätt av förskolan samt att 
olycksriskerna minskar om varuleveranser och andra transporter till förskolan inte dras 
in i området. 

Ärendet  
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 
stadsdelen Sjömarken. 
 

 
 
 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Planområdet ligger nära järnvägen så bullerskydd och säkerhetsavstånd måste uppföras 
vilket också är infört på plankartan. 
Ur buller och risksynpunkt förespråkar Miljöförvaltningen att byggnaden placeras som 
ett skydd för buller från järnvägen (förslag A i planbeskrivningen) och därmed låter 
utevistelseytan komma på den skyddade sidan. Det finns andra skäl att placera 
byggnaden närmast parkeringen (förslag B i planeskrivningen). Till exempel kan kullen 
användas rekreationsytor av boende efter förskolans stängning. Kullen och resterande 
utevistelseytor kan också användas på ett effektivare sätt av förskolan samt att 
olycksriskerna minskar om varuleveranser och andra transporter till förskolan inte dras 
in i området. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Bilaga 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12 

Alla handlingar finns på:  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de 
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrands 
vagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Detaljplan för Norrby, Garvaren 15  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget och skickar med 
miljöförvaltningens synpunkter med tillägg av:  
 

 

 

 
 

 

• Miljö och Konsumentnämnden anser att det är nödvändigt att inhämta barnens rätt till 
möjligheter och delaktighet genom att få lämna synpunkter i frågor som rör deras utveckling 
och möjligheter till bl.a. lek. FN:s Barnkonventions grundtanke, artikel 6, är att innan beslut 
fattas ska beslutfattare ha med i beräkningen och fråga sig -  Vad kommer beslutet innebära 
för barnens bästa? 

• Miljö och Konsumentnämnden vill utreda ytterligare möjligheter till en återvinningsstation eller 
liknade placerad inom detaljplanen Norrby vilket i framtiden kommer vara nödvändigt. 
Närhetsprincipen är viktigt för att det återvinningsbara ska hamna rätt och minska risken för 
nedskräpning. 
Det är dessutom ett bra tillfälle och möjlighet att utveckla de tidigare insatser som gjorts på 
Norrby i samband med genomförandet av det nu tilltänkta planförslaget för Norrby. 

• Miljö och Konsumentnämnden vill påpeka de dubbla budskap som förslaget ger ang. 
dagvattnets framtid och de åtgärder som behövs vid omhändertagande av släckvatten. 
Försiktighetsprincipen skall tas med i beräkningen ang. säkerhetsaspekter så att inga nya 
föroreningar i framtiden kommer ut via dagvattnet till Viskan med användning av bästa 
möjliga teknik. 

Sammanfattning  
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar 
och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby och att göra 
det möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. Miljöförvaltningen tycker att det är 
viktigt att utveckla och förstärka närparkens gröna rekreationsytor samtidigt som 
tryggheten och säkerheten satsas på. 

Ärendet  
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar 
och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby och att göra 
det möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte med detaljplanen  
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är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra 
till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra 
helhet och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig 
parkering utmed järnvägen i väster kan utöka. 

Miljöförvaltningens synpunkter  

Miljöförvaltningen tycker att: 
• det är viktigt att utveckla och förstärka närparkens gröna rekreationsytor 

eftersom ytorna kommer att delas av ett ökat antal boende och från förskolan. 
Det är särskilt noga med kvaliteten på ytorna eftersom det finns många barn i 
området och det fungerar som ett vardagsrum utomhus. 

• området behöver utvecklas och satsas på för att öka känslan av säkerhet och 
trygghet. 

• det är positivt med studentboende ovanpå förskolan eftersom det inte genererar 
en ökning av övrig kommunal service, så som fler förskole- och skolplatser, i en 
stadsdel med redan hårt tryck på sådan verksamhet. Förmodligen ökar inte heller 
behovet av parkeringsplatser och de ytorna kan då användas på ett bättre sätt. 
 

 

 

 

 

• Det är bra med skyddsavståndet med yta som inte får bebyggas närmast 
järnvägen för att dämpa buller. Bostäderna måste dessutom byggas så att de har 
uteplatser och hälften av bostadsrummen vända söderut, bort från järnvägen. 

• Det är bra att största omvandling sker i centrala delar av området där det är 
skyddat från buller och trafik. 

• Det är önskvärt att upplysa om att den del som eventuellt blir mest påverkad när 
det gäller skuggningen är kvarteret nordväst om förskola/studentbostäder. 

• Eftersom förskolan planeras i ett för buller skyddat läge bedöms det möjligt att 
placera utevistelseytorna på förskolan på ett lämpligt sätt och därmed klara 
storleken på ytorna. 

Beslutsgång   
Ordförande Anita Persson (V) lägger som förslag att nämnden ska 
godkänna förvaltningens förslag men med följande tillägg:  
 

 
 

Miljö och Konsumentnämnden anser det är nödvändigt att inhämta barnens rätt till möjligheter och 
delaktighet genom att få lämna synpunkter i frågor som rör deras utveckling och möjligheter till bl.a. 
lek. FN:s Barnkonventions grundtanke, artikel 6, är att innan beslut fattas ska beslutfattare ha med i 
beräkningen och fråga sig -  Vad kommer beslutet innebära för barnens bästa? 
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§ 224 forts. Dnr: 2018-2804 

Miljö och Konsumentnämnden vill utreda ytterligare möjligheter till en återvinningsstation eller liknade 
placerad inom detaljplanen Norrby vilket i framtiden kommer vara nödvändigt. Närhetsprincipen är 
viktigt för att det återvinningsbara ska hamna rätt och minska risken för nedskräpning. 
Det är dessutom ett bra tillfälle och möjlighet att utveckla de tidigare insatser som gjorts på Norrby i 
samband med genomförandet av det nu tilltänkta planförslaget för Norrby. 

Miljö och Konsumentnämnden vill påpeka de dubbla budskap som förslaget ger ang. dagvattnets 
framtid och de åtgärder som behövs vid omhändertagande av släckvatten. Försiktighetsprincipen skall 
tas med i beräkningen ang. säkerhetsaspekter så att inga nya föroreningar i framtiden kommer ut via 
dagvattnet till Viskan med användning av bästa möjliga teknik. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg av 
Anita Perssons (V)förslag.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-12 
Anita Perssons (V) tillägg till förslaget  

Handlingar som tillhör samrådet finns på: 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/
norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.html

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.html
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§ 225                   Dnr: 2017-2968 
  

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Götsered 3:1 
 

 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och totala bidrag på 15800 kronor betalas ut på angivet konto. 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 15800 kronor ur naturvårdsfonden 

för röjning av underväxt på en yta av ca 3000kvm på fastigheten Götsered 3:1. 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 

Ärendet  
 har beviljats bidrag på 15800 kronor ur naturvårdsfonden 

för röjning av sly och mindre träd på fastigheten Götsered 3:1. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av 
Matilda Chocron och Karl Eric Nilsson ur Naturvårdsfondens arbetsgrupp den 16 
oktober 2018.  

Miljöförvaltningens synpunkter  
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.  

Hembygdsföreningen har röjt bort sly och mindre träd för att öppna upp och ge andra 
träd mer utrymme och för att skapa en betesmark för får.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01 

Beslut skickas till  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 226     Dnr: 2018-0130 
 

 

 

 

 

 

 

Månadsuppföljning september 2018  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för september 2018 
med helårsprognos och översänder den till Kommunstyrelsen.   

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning september 2018 

 
 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 227     Dnr: 2018-2845 
 

 

 

 

 

Beslut om nämndens taxor 2019 (uppräkning med PKV) 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2019 års  

• timavgift för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1 325 kr  
• timavgift för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 

till 1 325 kr 
• timavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till 1 156 kr 
• timavgift för tillsyn enligt lag om sprängämnes-prekursorer till 1 156 kr 
• timavgift för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 

verksamhetsområde till 1 156 kr 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de nya timavgifterna träder i kraft den 1 
januari 2019.  

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
görs en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av 
respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om denna 
indexuppräkning. De uppräknade timavgifterna avser verksamhetsåret 2019.  

Ärendet  
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt följande taxor: 

• taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
• taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• taxorna för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet  
• taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnes-prekursorer 
• taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 

ansvarsområde 
Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av taxorna överlåtit åt Miljö- och 
konsumentnämnden att årligen besluta om indexuppräkning av respektive taxas 
timavgift. Det betyder att Kommunfullmäktige inte behöver fatta beslut om årlig 
indexuppräkning.  

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
ska revideras inför 2019. Även taxan för prövning och tillsyn inom strålskyddslagen ska 
revideras inför 2019. Dessa taxor måste således fastställas av Kommunfullmäktige och 
omfattas därför inte av detta beslut.  
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Beräkning av ny timavgift 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
behöver en årlig indexuppräkning göras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tillhandahåller ett index avsett att användas för kommunerna som underlag vid 
beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser., 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV tas fram genom att priserna för löner, 
material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. SKL 
rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma 
bättre exakthet. Inför 2019 ska indexet för 2017 användas. Taxorna index-uppräknas 
årligen baserat på PKV som finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober månad.  

Vid beräkning av ny timavgift för 2019 har PKV-20181019 använts. Det innebär att 
timavgift är uppräknad med 3,6 procent.  

Miljöförvaltningens taxeområden, timavgifter 2018 2019 
Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet  1 279 kr 1 325 kr 
Offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 1 279 kr 1 325 kr 
Prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet 1 116 kr 1 156 kr 
Tillsyn enligt lag om sprängämnes-prekursorer 1 116 kr 1 156 kr 
Uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde 1 116 kr 1 156 kr 
 ¨ 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-26 

Beslutet expedieras till  
Avdelningarna för Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska avdelningen 
Kommunstyrelsen. 
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§ 228     Dnr: 2016-2583 
 

 

 

Remiss – Uppföljning av överenskommelsen i Borås 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden överlämnar förvaltningens yttrande avseende 
uppföljning av Överenskommelsen i Borås till Fritids- och folkhälsonämnden.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens avdelning för Budget- och skuldrådgivning samt 
Miljöstrategiska avdelningen har sedan flera år naturliga samarbeten med De idéburna. 
Det kan vara föreningar som är anslutna till Överenskommelsen i Borås men även andra 
föreningar. Samarbetet är inte ett resultat av Överenskommelsen och det är mer i form 
av informationsutbyte än av karaktären partnerskap eller samverkansavtal. Samarbetet 
med De idéburna kan utökas och utvecklas.  

Ärendet  
I december 2016 antog Fullmäktige Överenskommelsen med De idéburna 
organisationerna i Borås. Fritid- och folkhälsonämnden fick samordningsansvaret för 
arbetet och ansvarar därmed även för uppföljningen gentemot Kommunstyrelsen.  
För att kunna genomföra uppföljningen har Fritids- och folkhälsonämnden skickat ut 
ett flertal frågor som samtliga nämnder och bolag ska inkomma med svar på.  
Överenskommelsen i Borås syftar till att Borås Stad och De idéburnas organisationer 
(föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag med flera i Borås) ska fördjupa 
och utveckla sitt samarbete. Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och 
upprätthålla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och 
social sammanhållning. Arbetet ska utgå från sex principer; självständighet och 
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet.  
Miljö- och konsumentnämnden hade redan innan överenskommelsen samarbeten med 
organisationer och föreningar och såg positivt på att Överenskommelsen skulle kunna 
förbättra och underlätta sådant samarbete (Ecos 2016-2583).  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Bilagor 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18 
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås FOFN 2018-00148  
Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås FOFN 2018-00148 3.7.1.0 

Beslut skickas till 
Fritids- och folkhälsonämnden (se anvisningar i bilaga FOFN 2018-00148 3.7.1.0) 
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§ 229     Dnr: 2018-2505 
 

Personalekonomisk redovisning 2017 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer den personalekonomiska redovisningen för 
2017. 

Sammanfattning 
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, 
uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en 
beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst med anledning av den 
demografiska utvecklingen. 

Ärendet  
Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor vikt för 
frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetensutveckling. 
Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett antal 
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den 
beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt. Det finns kommunövergripande 
personalstatistik och analyser samt en del jämförelser med andra kommuner. 
Redovisningen ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete med 
personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv. Den 
personalekonomiska redovisningen är en av flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet 
med att trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en 
attraktiv arbetsgivare. 
 

 

 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur förvaltningarna: 
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
 
 



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-30 
38 (54) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 229 forts. Dnr: 2018-2505 

Bilaga 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10 
Personalekonomisk redovisning MKN 2017.pdf 
PEK 2017.pdf 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 230     Dnr: 2018-2816 
 

 

 

 
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över fullmäktige-uppdrag 
som inte ingår i budget 2018 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag som 
inte ingår i budget 2018. 

Ärendet 
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga 
nämnder och bolag skulle rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget som Kommunfullmäktige fattat. 
 

 

 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget 
2016. Uppdragen som redovisas är hur nämnden:  
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Bilaga 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-30 
Uppdrag som inte ingår i budget MKN 2018.pdf 
Rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - rutin.pdf 
 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 231     Dnr: 2018-2517
  

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden beslutar att: 

1. Anta den nya strålskyddstaxan i enlighet med miljöförvaltningens förslag och att 
överlämna den till Kommunfullmäktige för beslut. 

2. Fastställa 2019 års timavgift för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1156 kr 
 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen är i behov av revidering på grund 
av den nya strålskyddslagens (2018:396) ikraftträdande den 1 juni 2018. 

Det handlar dels om att uppdatera bestämmelserna med korrekt hänvisning till den nya 
strålskyddslagstiftningen och dels om att införa nämndens möjlighet till kontrollköp och 
det nya tillämpningsområdet avseende radontillsyn i taxan. 

För nu gällande strålskyddstaxa tar kommunen ut en avgift om 1116 kr för 
handläggningskostnaden per timme. För ny strålskyddstaxa föreslås en timavgift om 
1156 kr. Den höjda timavgiften baseras på indexuppräkning PKV. Den nya timavgiften 
avser verksamhetsåret 2019.  

Den nya taxan för strålskyddstillsyn föreslås träda ikraft den 1 januari 2019. 

Ärendet 
Nämnden har sedan hälsoskyddslagens (1982:1080) tid haft visst ansvar för strålskydd. 
När strålskyddslagstiftningen kom år 1988 möjliggjordes delegation av solarietillsynen 
från Statens strålsäkerhetsinstitut (numera Strålsäkerhetsmyndigheten) till kommunerna. 
Genom en ändring av tidigare gällande strålskyddsförordningen (1988:293) som trädde 
ikraft den 1 augusti 2007, gjordes solarietillsynen från strålskyddssynpunkt obligatorisk 
för kommunerna. I förordningen infördes även en möjlighet för kommunfullmäktige att 
meddela föreskrifter för om avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet som 
utförs av en kommunal nämnd. 
 

 

Den 1 juni 2018 upphävdes 1988 års strålskyddslag och ersattes av en ny strålskyddslag 
(2018:396). Den nya lagen motiverades av att genomförandet av strålskyddsdirektivet 
(direktiv 2013/59/Euratom) krävde omfattande materiella förändringar i lagen. En del 
bestämmelser som tidigare fanns i föreskrifter behövdes också lyftas in i lagen. 
Därutöver behövde bestämmelserna moderniseras språkligt och redaktionellt.  

Regeringen ansåg mot denna bakgrund att det var mer ändamålsenligt att införa en ny 
strålskyddslag än att genomföra omfattande ändringar i den befintliga strålskyddslagen. 
År 2017 infördes i tidigare gällande strålskyddslagen ett förbud mot att yrkesmässigt låta  
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någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Nämnden gavs också 
möjlighet att genomföra så kallade kontrollköp i syfte att kontrollera att förbudet följs. 
Ändringarna är införda i den nya, nu gällande strålskyddslagen, och trädde i kraft den 1 
september 2018. 

De tidigare gällande bestämmelserna i strålskyddslagen som rör nämndens tillsyns-
verksamhet avseende kosmetiska solarier påverkas inte i materiellt hänseende av den nya 
lagen. Däremot utökas nämndens tillsyn enligt strålskyddslagen genom att det införs 
bestämmelser om vissa krav på fastighetsägare avseende radon. Dessa utgör 
speciallagstiftning i förhållande till bestämmelserna i miljöbalken, även om miljö-balken 
fortfarande är tillämplig. 

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
behöver en årlig indexuppräkning göras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tillhandahåller ett index avsett att användas för kommunerna som underlag vid 
beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser., 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV tas fram genom att priserna för löner, 
material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. SKL 
rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma 
bättre exakthet. Inför 2019 ska indexet för 2017 användas. Taxorna index-uppräknas 
årligen baserat på PKV som finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober månad.  

Vid beräkning av ny timavgift för 2019 har PKV-20181019 använts. Det innebär att 
timavgift är uppräknad med 3,6 procent. 

För nu gällande strålskyddstaxa tar kommunen ut en avgift om 1116 kr för 
handläggningskostnaden per timme. För ny strålskyddstaxa föreslås en timavgift om 
1156 kr. Den höjda timavgiften baseras på indexuppräkning PKV enligt ovan. Den nya 
timavgiften avser verksamhetsåret 2019 (se tabellen nedan): 

Miljöförvaltningens taxeområden, timavgift 2018 2019 
Tillsyn enligt strålskyddslag (1988:220) 1 116 kr - 
Tillsyn enligt strålskyddslag (2018:396) - 1 156 kr 

Rättslig grund 
Enligt 10 kap. 4 § § strålskyddslagen får regeringen eller den myndighet eller kommun 
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för myndighets eller 
kommuns verksamhet enligt denna lag. Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen 
(2018:517) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den 
kommunala nämnden utövar.  

Av 8 kap. 2 § första stycket 3 samma förordning följer att en kommunal nämnd som 
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn inom kommunen 
över att strålskyddslagen och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av 
lagen följs såvitt avser verksamheter med kosmetiska solarier och i fråga om radonhalten 
i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. I 19 §  
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Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar 
(SSMFS 2012:5) föreskrivs att nämndens kostnader för provtagning och undersökning 
av prov ska ersättas av den vars verksamhet tillsynen avser. 

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 september 2018 infördes ett förbud mot 
att låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. I 10 kap. 5 § 
strålskyddslagen finns från och med detta datum en möjlighet för tillsynsmyndigheten 
att genomföra kontrollköp för att kontrollera att den som bedriver solarieverksamhet 
följer detta förbud. Enligt förarbetena till bestämmelsen får nämndens kostnader för 
sådana kontrollköp täckas av en tillsynsavgift föreskriven med stöd av det generella 
bemyndigandet i 8 kap. 2 § första stycket 3 strålskyddsförordningen. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Med anledning av den nya strålskyddslagstiftningen behöver den rättsliga grunden för 
taxan och övriga hänvisningar till bestämmelser justeras. Därutöver föreslås för strål-
skyddstaxan ett tillägg i 2 § avseende kategorierna avgiftsskyldiga samt ett tillägg i 5 § 
avseende ersättning för nämndens kontrollköp. 

I 2 § införs fastighetsägare med ansvar för strålskyddet i fråga om radon som en ny 
kategori avgiftsskyldiga. Tillägget i 5 § ger nämnden rätt att ta betalt för sådana 
kontrollköp som nämnden genom 8 kap. 5 § strålskyddslagen har rätt att utföra från och 
med den 1 september 2018. 

Förändringen motiveras av att den nya strålskyddslagen utökar nämndens tillsyns-
område enligt lagen till att även inbegripa radontillsyn. Bestämmelserna utgör enligt 
förarbetena speciallagstiftning i förhållande till miljöbalken. Det innebär att nämndens 
radontillsyn hädanefter i första hand ska ske med stöd av strålskyddslagstiftningen och 
att avgiften därmed ska grunda sig på nämndens strålskyddstaxa. Eftersom den nya 
strålskyddslagen trädde i kraft den 1 juni 2018 föreslår förvaltningen att den reviderade 
strålskyddstaxan ska börja gälla från den 1 januari 2019. 
 

Revidering av taxan möjliggör att förvaltningen kan arbeta rättssäkert och effektivt med 
tillsyn. 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Bilaga 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-12 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 och 
översänder denna till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, ska 
Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i samband 
med tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen. Vid T2 2018 har fokus varit på 
miljöledning och miljöutbildning. Detta som ett sätt att följa upp T2 2017, samtidigt 
som de är etappmål som berör många bolag och förvaltningar. 
 

 

 

Av de bolag och förvaltningar med fler än 10 anställda har 13 av 15 förvaltningar 
miljöledningssystem för hela eller delar av verksamheten. Sex av sju kommunala bolag 
har certifierade miljöledningssystem. 85 % av förskolorna, skolorna och 
gymnasieskolorna är anslutna till Grön Flagg, och 54 % av de anställda och 
förtroendevalda inom Borås Stad har genomgått en miljöutbildning. 

Ärendet 
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. 
Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och 
aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera ansvariga 
nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2018, Miljö- och konsumentnämnden följer upp de 
aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för. Ytterligare uppföljning av mål och 
aktiviteter kommer ske vid årsredovisningen.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag  
1. Miljörapport T2 2018 Borås Stad 
2. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-15 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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Taxa alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel 
2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden beslutar att:  
1. anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2019 i enlighet med 
miljöförvaltningens förslag och att överlämna den till Kommunfullmäktige för beslut.  
2. äska ytterligare 225 tkr i kommunbidrag för att täcka skattefinansiering av 
alkoholtaxekollektivet med 750 tkr i enlighet med förslaget Taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 2019.  
3. de föreslagna avgifterna och taxekonstruktionerna inom alkohol, tobak, e-cigaretter 
och receptfria läkemedel utvärderas inför nästa års taxebeslut.  

Rättslig grund  
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster 
och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det följer av lag eller annan 
författning.  
Enligt 2 kap. 6 § samma lag får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller 
(självkostnadsprincipen).  

Enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för 
prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av 
Kommunfullmäktige. Enligt tredje stycket får kommunen även ta ut avgift för tillsyn 
enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Kommunen får enligt 19 b 
§ tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 46 § Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får en kommun ta ut avgift för tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare. Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel får kommunen för sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver 
detaljhandel.  
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Sammanfattning 
Taxor för alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel revideras 
inför 2019 avseende med avseende på:  
 

  

  
    

  

• Justering av tillsynsavgifterna för tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel med 100 
kr/år.  

• Höjning av fast tillsynsavgift alkohol till 5000 kr/år 2019 (2018 3100 kr/år).  

• Ny extra avgift för restaurangrapporter som kräver åtgärder eller rättelser av 
förvaltningen.  

• Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning per 
tillstånd. Vid omsättning under 800 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till 
motsvarande 3 % av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2.  

• Rörlig tillsynsavgift - taxekonstruktionen är justerad till  
Rörliga avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av 
alkoholdrycker inkl. moms  

upp till 800 000 kr/år  3 % av 
årsomsättning  

därefter för omsättning mellan:  
800 001 - 2 000 000 kr/år  25 000 kr/år  

  2 000 001 - 5 000 000 kr/år  27 500 kr/år  
  
  
  

 

5 000 001 - 10 000 000 kr/år  30 000 kr/år  
10 000 01 – 15 000 000 kr/år  32 500 kr/år  
15 000 001 kr/år –  35 000 kr/år 

• Timavgift för 2019 är 1 156 kronor och regleras årligen.  

• Skattefinansiering 2019 är 750 tkr (utfall 2018 drygt 2 mkr, budget 2018 525 tkr).  
 
Den nya taxan för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel föreslås träda ikraft 1 januari 2019. 

Ärendet  
Miljö- och konsumentnämnden tog 2017 över ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, efter Fritids- och 
folkhälsonämnden.  
Fritids- och folkhälsonämnden hade möjlighet att stötta Tillståndsenhetens 
verksamhet med 50 % administrativt stöd och en 40 % chef. Miljö- och 
konsumentnämnden saknar motsvarande möjlighet och äskade därför medel för 
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motsvarande stöd inför både 2017 och 2018, behovet kvarstår inför 2019. 
Länsstyrelsen genomförde hösten 2016 verksamhetstillsyn av Borås Stads handläggning 
och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Länsstyrelsen riktade kritik på sju 
punkter och uppmärksammade brister i fem punkter. Vidare gav länsstyrelsen 
kommunen i uppdrag att senast 15 juni 2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
komma tillrätta med bristerna. Miljö- och konsumentnämnden beslutade i juni 2017 om 
en åtgärdsplan, som förutsätter ökade intäkter för att kunna genomföras.  
Tillståndsverksamheten är sedan många år delvis skattefinansierad. Kommunfullmäktige 
fattade 2015 beslut om 300 tkr för att ”att förstärka arbetet med regelbunden och 
professionell tillsyn enligt alkohollagen samt dialog med berörda”. Verksamheten har 
trots det gått med underskott de senaste sex åren.  
De fleråriga underskotten tillsammans med länsstyrelsen kritik medförde att Miljö- och 
konsumentnämnden såg över taxekonstruktionen för alkoholtillsyn inför 2018 och tog 
fram ett förslag som både skulle medföra stor likvärdighet mellan alla 
verksamhetsutövare inom taxekollektivet, säkerställa tillräcklig tillsyn och tillräckliga 
intäkter för att kunna genomföra åtgärdsplanen.  
Kommunfullmäktige beslutade i november 2017 om ytterligare 225 tkr för 
alkoholområdet från och med 2018. Taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
2018 som beslutades i nov 2017 baserades alltså på 525 tkr i skattefinansiering och på att 
den rörliga tillsynsavgiften ändrades från elva fasta steg till 1 % av 
alkoholförsäljningsomsättningen. MKN föreslog i sitt taxeförslag att taxan skulle 
revideras inför 2019 för att undersöka positiva och negativa konsekvenser av bytet av 
taxekonstruktion.  
I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att den rörliga tillsynsavgiften för 
2018 skulle återgå till den nivåerna enligt 2017 års taxekonstruktion, med undantag för 
retroaktivt missgynnande. Det innebar att alla som fått en höjning med 2018 års 1%-
taxa har fått återbetalning och de med samma nivå eller sänkning jämfört med 2017 års 
rörliga avgift har fortsatt följa 1%-taxan för 2018. Konsekvensen blir att 
skattekollektivet finansierar alkoholtaxekollektivet med drygt 2 mkr 2018. 

Taxa och avgifter  
Varje taxekollektiv finansieras av en eller flera avgifter och i många kommuner 
delfinansieras vissa taxekollektiv med skattemedel. Självkostnadsprincipen och 
Likställighetsprincipen måste uppfyllas av alla taxekonstruktioner.  
”Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen. 
Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut avgifter till sådana belopp 
att de tillför kommunen en vinst.”  
”Likställighetsprincipen – kommuner ska behandla sina medlemmar lika. 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att  
kommunmedlemmar som befinner sig motsvarande läge ska betala samma avgifter  
eller att  
lika avgift ska utgå för lika prestation.”  
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Storleken på avgifterna inom ett och samma taxekollektiv kan kommunerna använda för 
att styra, så länge likställighetsprincipen följs. En vanligt förekommande sådan styrning 
är att inom hushållsavfallskollektivet sätta avgiften för att ett hushåll ska få sitt bioavfall 
hämtat och behandlat till noll, eller i alla fall betydligt lägre än avgiften för att få sitt 
restavfall hämtat och behandlat. Detta görs med syftet att öka insamlingen av bioavfall 
med perspektivet hållbar utveckling, trots att kommunens egna kostnader för 
behandling av bioavfall är betydligt högre än kostnaderna för förbränning av 
motsvarande avfallsmängd.  
Alkoholtaxans konstruktion med koppling till omsättning av alkoholförsäljning beror 
dels på en koppling till nedlagd handläggningstid, dels på koppling till stadens 
drogförebyggande arbete och hälsoaspekter.  

Olika taxekonstruktioner  
Inom lagområdena alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel saknas 
nationella jämförelser på myndighetsnivå. Inte heller Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, tillhandahåller jämförelser eller mallar för taxekonstruktion på samma sätt som för 
till exempel taxa för livsmedelskontroll och taxa för prövning och tillsyn enligt 
Miljöbalken. Omvärldsbevakning visar att alla kommuner kopplar sina rörliga avgifter 
till tillståndsinnehavarnas omfattning av alkoholförsäljning och att det finns många 
varianter av alkoholtaxemodell, där koppling görs till bland annat:  
- öppettider  
- försening av restaurangrapport  
- % eller fasta steg som skrivs upp vid behov eller årligen med hjälp av olika index eller 
kopplat till prisbasbelopp  

• omsättning baserat på försäljning i kr eller liter totalt  
• omsättning baserat på försäljning i kr eller liter uppdelat på skatteklasserna sprit, 

vin, öl och andra jästa produkter  

Alkoholtaxa 2019  
Taxor för alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel revideras 
inför 2019 avseende med avseende på:  
• Justering av tillsynsavgifterna för tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel med 100 
kr/år.  

• Höjning av fast tillsynsavgift alkohol till 5000 kr/år 2019 (2018 3100 kr/år).  

• Ny extra avgift för restaurangrapporter som kräver åtgärder eller rättelser av 
förvaltningen.  

• Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning per 
tillstånd. Vid omsättning under 800 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till 
motsvarande 3 % av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2.  

• Rörlig tillsynsavgift - taxekonstruktionen är justerad till:  



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

2018-10-30 
 48 (54) 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande

§ 233 forts. Dnr: 2018-2845 

Rörliga avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av 
alkoholdrycker inkl. moms  

upp till 800 000 kr/år 3 % av 
årsomsättning  

därefter för omsättning mellan: 
800 001 - 2 000 000 kr/år 25 000 kr/år 
2 000 001 - 5 000 000 kr/år  27 500 kr/år 
5 000 001 - 10 000 000 kr/år  30 000 kr/år 
10 000 01 – 15 000 000 kr/år 32 500 kr/år 

15 000 001 kr/år – 35 000 kr/år
 
 

• Timavgift för 2019 är 1 156 kronor och regleras årligen.  

• Skattefinansiering 2019 är 750 tkr (utfall 2018 drygt 2 mkr, budget 2018 525 tkr).  

Konsekvenser  

Konsekvenser av förslaget till alkoholtaxa 2019 illustreras nedan med några 
exempel: 

Exempel  Rörlig Rörlig avgift % Fast och rörlig Fast och rörlig 
Omsättning tillsynsavgift av omsättning  tillsynsavgift avgift % av 
kr/år  enligt taxa enligt taxa omsättning  

2019 2019  
50 000  1 500 3,00 %  6 500  13,00 %  

100 000 3 000 3,00 %  8 000  8,00 % 

500 000 15 000  3,00 %  20 000 4,00 % 

1 000 000  25 000  2,50 %  30 000 3,00 % 

3 000 000  27 500  0,92 %  32 500 1,08 % 

6 000 000 30 000 0,50 % 35 000 0,58 % 

12 000 000 32 500 0,27 % 37 500 0,31 % 

16 000 000 35 000  0,22 %  40 000 0,25 % 
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tio högsta 2017, tio högsta 2018, tio högsta utfall tio högsta 2019, 
fast avgift och fast avgift och 1% 2018 efter fast avgift + 4 
rörlig avgift i steg  rörlig avgift  juniändring taknivåer eller 3% 

rörlig 
20 200 161 311  20 300  40 000  

20 200 136 345  20 300  37 500  

20 200 129 363 20 300 37 500 

20 200 106 013 20 300 37 500 

20 200 100 422  20 300  37 500  

18 400 77 307  18 500  35 000  

18 400 75 740  18 500  35 000  

17 300 56 738  17 400  35 000  

17 300 55 119  17 400  35 000  

17 300 53 446  17 400  35 000  

tio lägsta 2017, tio lägsta 2018, tio lägsta utfall tio lägsta 2019, 
fast avgift och fast avgift och 1 2018 efter fast avgift + 4 
rörlig avgift i steg  % rörlig avgift juniändring  taknivåer eller 3 

% rörlig 
8 500 980 4 080 7 940 

8 500 970 4 070 7 910 

8 500  923  4 023  7 769  

8 500  839  3 939  7 517  

8 500  746  3 846  7 238  

8 500  563  3 663  6 689  

6 000  237  3 337  5 712  

6 000  219  3 319  5 656  

6 000  125  3 225  5 374  

6 000  99 3 199  5 298  
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen föreslår att avgifterna och taxekonstruktionerna inom alkohol, tobak, 
e-cigaretter och receptfria läkemedel utvärderas inför nästa års taxebeslut. 
Miljöförvaltningen kommer under 2019 arbeta vidare med samordning inom alla sina 
myndighetsområden. Utöver det kommer förvaltningen att fortsatt arbeta med 
likabehandling, transparant handläggning av ärenden, hjälpa och stödja företagen att 
göra rätt och genom kontroll- och tillsynsverksamhet motverka brottslighet.  
Förvaltningen arbetar för närvarande med att utveckla indikatorer för resurser 
(kostnadsindikatorer i tid, pengar), produktion (interna arbetsprocesser eller aktiviteter) 
samt verksamhetsresultat (den effekt tjänsten genererar; subjektiva mått såsom nöjd kund 
index och objektiva mått som mäter beteende hos verksamhetsutövare eller boråsare). 
Arbetet är en del i förberedelserna för Nytt förenklat styrsystem som Borås Stad arbetar 
med för närvarande, med avsikt att införa från 2020. Kortfattat kan ambitionen med det 
nya styrsystemet uttryckas som att dagens styrning med planering och uppföljning ska 
kompletteras med grundligare analys och åtgärder för att nå mål och uppdrag samt öka 
involvering av de verksamheten är till för, medborgarna.  

Vidare kommer förvaltningen arbeta för att öka samarbetet, både på regional och 
nationell nivå inom nämndens myndighetsområden, för att öka möjligheterna till 
adekvata jämförelser kommuner emellan. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 2019

- Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-29 
 
 
Protokollsanteckning 1
Per Månsson (M) vill anteckna följande till protokollet:  

Att under 2019, ska organisationen för att genomföra tillsyn enligt alkohollagen ses över med 
ambitionen att avgiften ska ligga i nivå med jämförbara kommuner.
Magnus Sjödahl (KD), Soroush Rezai (L), Karl-Eric Nilsson (C) samt Irving 
Thorstenson (SD) ställer sig bakom protokollsanteckningen.  
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Protokollsanteckning 2
Jan-Åke Carlsson (S) vill anteckna följande till protokollet. 

Att på sikt nå ambitionen att kostnaden för alkoholtillsyn inte ska vara skattefinansierad utan i sin 
helhet vara avgiftsfinansierad.

Burair Mahmood (S), Magnus Sjödahl (KD), Anita Persson (V), Sumeyya Gencoglu 
(MP) och Irving Thorstenson (SD) ställer sig bakom protokollsanteckningen.

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen  
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Delegeringsbeslut september 2018  

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 september 2018. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 

 

 

 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-30 
 53 (54) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 235      
 

 

 

 
 
  

Personalärenden 

Tf. Miljöchef Zygmunt Cieslak informerar nämnden om att avdelningen för miljötillsyn 
är inne i en rekryteringsprocess för en projektanställning.  

Vidare informeras nämnden om att miljöförvaltningen kommer att anordna en 
förvaltningsdag för hela förvaltningen den 8:e november 2018 med fokus på 
medarbetarskap.  
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Övrig information från förvaltningen 

Ingen övrig information presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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