
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-26 1 (91) 
TID OCH PLAT S 
Tisdagen den 26  februari 2019, kl. 17:00 – 21.15, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 18.50 – 19.15, 19.40 – 20.00 samt 20.15 - 20.25 
 
Omfattning 
§§ 37- 81 

 

 

Beslutande 
 

Karl-Eric Nilsson (C)           Ordförande  
Per Månsson (M) Förste vice ordförande  
Sofia Bohlin (S)  
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan  (S) 
Soroush Rezai (L)  
Katrine Andersson (M) 
Robert Skånberg (SD) 
 

 

Tjänstgörande ersättare 
Sofia Sandänger (M) för Elvira Löwenadler (M) 
 

 
 

 

Närvarande ersättare 
Jaana Ben Maaouia (S) §§ 37 - 62 
Tomas Fernfelt (S) 
Alexander Andersson (C) 
Matti Oinas (MP) 
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 
 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Jessica Bjurén (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
 

 

Tjänstemän och övriga 
 

Miljöchef Agneta Sander §§ 37 - 81 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 37 - 81 
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 37 - 81 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 37 - 81 
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 37 - 81 
IT-samordnare Andreas Zalewski §§ 37-39 och 

§§ 41-48 
 

Kommunbiolog Anna Karlsson §§ 37-39 och 
§§ 41-44  

Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink §§ 37 - 61 
Tillståndshandläggare Nicklas Selin §§ 37 - 40 
Personalföreträdare Anneli Nilsson §§ 37 - 48 
Personalföreträdare Johan Linderstad §§ 37 - 48 
Två kommuninnevånare  §§ 37 - 40 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 37 - 81 
 

Justering 
 

Cecilia Kochan (S) utses att justera och Sofia Bohlin (S) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2019-03-01 på Miljöförvaltningens expedition. §54, 55, 64, 65, 69, 70 justeras omedelbart på 
nämndsammanträdet 2019-02-26 
 
 
 

 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist   
 
 
 

 

Ordförande Karl-Eric Nilsson  
  

 
Justerande Cecilia Kochan (S)   

 
 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-03-01 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på  
Miljöförvaltning 
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Föredragningslista 
 
 

 

 
     

1. Sammanträdets öppnande  
 

2. Närvaro  
 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
 

4. Initiativärenden 
 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1 Åtgärd mot serveringstillstånd Information – Lokalbehovsresursplan 
 

6.2 Information – Lokalbehovsresursplan  
 

6.3 Information – Synpunktshantering 2018  
 

6.4 Ordförandebeslut – Strandskyddsdispens för trädsäkring längs järnvägen, 
      Lundagården 2:24  
 
  

6.5  Asklanda 1:14, förelagda yttrande över innehållet  
 

6.6 Ny kontrollförordning på Livsmedelsområdet samt info om Rättviksmodellen 
  

6.7 Miljö- och konsumentnämndens reglemente  
 

6.8  Presentation av årsrapporten  

6.9  Remiss angående nya riktlinjer för alkoholservering  
 
7.1 *Strandskyddsdispens för gäststuga/bastu, trädäck och brygga, Boanäs 1:14 
 

7.2 *Strandskyddsdispens för carport och tillbyggnad av bostadshus, Viared 9:26 
 

7.3 *Strandskyddsdispens för bostadshus och carport, Sandhults-Sjögården 2:1 
 

7.4 *Strandskyddsdispens för bostadshus, Bosnäs 3:37 
 

7.5 *Strandskyddsdispens för bostadshus, carport och komplementbyggnad,  
        Ljushults-Kärra 1:29 
 

7.6  *Strandskyddsdispens för renovering bastu, gräsmatta, staket m.m. Asklanda 1:14 
 

7.7  Remiss Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter 
 
9.1  *Åtgärd mot serveringstillstånd  
   

9.2  *Åtgärd mot serveringstillstånd 
 

9.3  *Åtgärd mot serveringstillstånd   
 

9.4  *Åtgärd mot serveringstillstånd   
  

9.5  *Åtgärd mot serveringstillstånd 
   

9.6  Nya riktlinjer för alkoholservering  
  
10.1 *Markförvärv för naturvård. 
 

10.2 Detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24, Räfseryd m.fl.  
 

10.3 Motion om att utreda en biokolsanläggning i Borås Stad 
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10.4 Remiss Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning  
   

 

 

10.5 Miljömålsrapport T3 miljöförvaltningen    

11.1 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, flera fastigheter 
 

11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Boden 1:4 

12.1 Beredningsprocess för Borås Stads nämnder 
 

12.2 Årsredovisning 2018 
 

12.3 Uppföljning intern kontroll 2018 
 

12.4 Ny kontrollförordning på Livsmedelsområdet 
 

12.5 Val av 2 politiker till naturvårdsfonden 
 

12.6 Val av 1 politiker (+1 ersättare från opposition) som kontaktperson  
         till Sveriges Ekokommuner 
 

12.7 Val av 4 politiker till Naturvårdsplanen 
  

  

  

12.8 Val av 1 politiker till Luft i Väst 

13.1 Kurser och konferenser 
 
14.1 Delegeringsbeslut januari 2019 
 

14.2 Inkomna skrivelser 
   
15.1 Personalärenden 
 

15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 37 
 

 

 

  
 
 
  

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar Att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Cecilia Kochan (S) med Sofia Bohlin (S) som ersättare.      
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§ 38 
 

 

 
  

Initiativärenden 
Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde.  
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§ 39 
 

 

 

 
 
 
 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
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§ 40 
    
 

 

 

 

Information –  Åtgärd mot serveringstillstånd  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
 

 

 
 
  

Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Marlene Tenbrink informerar nämnden 
angående arbetsgången och handhavandet av ärendet.  

Två personer som representerar det aktuella företaget presenterade sin syn på  
hanteringen av ärendet och uttalar önskemål om att slippa få en varning från 
miljöförvaltningen. 
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§ 41 
              

 

 

 

 

Information – Lokalbehovsresursplan 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Avdelningschef Niclas Björkström informerar nämnden angående 
lokalbehovsresursplanen. 

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt cirka 70 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 
konsumentnämnden var att öka effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens 
myndighetsutövning gentemot verksamhetsutövare under samma nämnd. 
Effektivitetsvinsterna minskar när inte hela förvaltningen sitter i samma lokal. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt hus/lokal med på ca tre års sikt minst 
80 kontorsarbetsplatser enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1 i dokument 
Lokalresursbehovsplan 2020-2022.docx, vilket förvaltningen skickar med som ett 
projekt till Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan. 
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§ 42 
 

 

 

 

 

Information – Synpunktshantering 2018 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Avdelningschef Niclas Björkström informerar nämnden angående 
synpunktshanteringen.   
 

 

  

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. 
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. 
Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering startats 
via ett formulär på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter 
ska redovisas till ansvarig nämnd. 

Det har under 2018 inkommit 15 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 15 
synpunkter har 6 fördelats till annan organisation. Av de återstående 9 synpunkterna 
som fördelats inom förvaltningen avsåg 8 klagomål och 1 fråga. De inkomna 
synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats 
för framtiden. 
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§ 43 
              

 

 

 
 

Ordförandebeslut: Strandskyddsdispens för trädsäkring 
längs järnvägen, Lundagården 2:24 (Ecos 2019-85) 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson informerar nämnden 
angående strandskyddsärendet på fastigheten Lundagården 2:24.   
 

 

 

 

 

 

  

I enlighet med 6kap 36§ kommunallagen uppdrar Miljö- och konsumentnämnden åt 
ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
För att svaret inte ska inkomma försent till trafikverket, godkänner ordförande ansökan 
i enlighet med 6 kap 36§ kommunallagen.  

Ärendet 
Trafikverket söker strandskyddsdispens för att ta ner ca 60 träd intill järnvägen så de 
inte riskerar att falla över spåren. Träden står i en stenig slänt som lutar mot 
järnvägsspåren utmed Öresjös strand. Sökanden uppger att högstubbar kommer lämnas.  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
förnedtagning av ca 60 träd på fastigheten Lundagården 2:24 vid Öresjö, Borås 
kommun.  

  Endast inom den yta som ansökan anger får träd tas ner. 

Villkor  

1. Högstubbar och död ved av de grövre lövträden ska lämnas kvar. Helst asp och 
lönn.  

2. Mindre träd av bärande och blommande sort som rönn eller sälg ska lämnas kvar.  
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
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§ 44  
              

 

 

 

 

Information – Asklanda 1:14, förelagda yttrande över 
innehållet i bifogade handlingar 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Karlsson informerar nämnden angående 
ärendet angående Asklanda 1:14.   
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§ 45 
 

 

 

 

 

Information – Ny kontrollförordning på livsmedelsområdet 
samt information angående rättviksmodellen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Avdelningschef Zygmunt Cieslak informerar nämnden angående den nya 
kontrollförordningen på livsmedelsområdet samt delger nämnden information angående 
rättviksmodellen. 
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§ 46 
 

 

 

 

Information – Miljö- och konsumentnämndens reglemente 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
 

 
 
  

Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden angående Miljö- och 
konsumentnämndens reglemente  
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§ 47 
 

 

 

 

 

 
 
  

Information –  årsrapport 2018 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Avdelningschef Annelie Johansson informerar om årsrapporten för 2018. 
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§ 48 
 

 

 

 

 

Information –  Remiss angående nya riktlinjer för 
alkoholservering 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Avdelningschef Zygmunt Cieslak  informerar nämnden angående remiss för nya 
riktlinjer för alkoholservering 
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§ 49                    Dnr: 2018-3711
  

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga/bastu, 
trädäck och brygga, Boanäs 1:14  

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för gäststuga/bastu, trädäck och brygga, på fastigheten 
Boanäs 1:14, Borås kommun.  

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

tidigare fiskarstuga med en gäststuga/bastu med tillhörande trädäck samt brygga på 
fastigheten Boanäs 1:14. Miljöförvaltningen bedömer gäststugan/bastun, tillsammans 
med intilliggande trädäck, som mer avhållande för allmänheten. Efter en vägning mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse av en brygga på platsen finner 
Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens saknas.  

Ärendet  
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2016, i samband med beslut om 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus, beslutat om en tomtplatsavgränsning 
för fastigheten Boanäs 1:14 i Borås kommun (dnr 2016/KS0322). Beslutet om 
tomtplatsavgränsning överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet den 12 
december 2016. Detta beslut överklagades i sin tur till Mark- och miljödomstolen som 
avslog överklagandet den 24 april 2017. Även detta beslut överklagades, men Mark- och 
miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. Tomtplatsavgränsningen som 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 har därmed vunnit laga kraft.  

Den 23 juli 2018 besökte företrädare från Miljöförvaltningen fastigheten Boanäs 1:14. 
Vid platsbesöket konstaterades att området mellan tomtplatsen och strandlinjen 
fortfarande var ianspråktaget som privat mark genom anlagd trädgård, gräsmatta och 
terrasseringar. Trädgården avgränsades i syd, mot vägen, av en hög häck. Vid stranden 
hade den naturliga strandlinjen ersatts med en stenmur/strandskoning, en 
gäststuga/bastu hade uppförts och en brygga hade anlagts.  
Miljöförvaltningen har den 24 juli 2018 skickat en begäran om förklaring (dnr 2018-
2214). Då inget svar inkom har Miljöförvaltningen den 28 augusti 2018 meddelat att 
man överväger att förelägga om återställning.  
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§ 49 forts.                   Dnr: 2018-3711 
 

 

 

 

 

 

 har den 6 september begärt förlängd svarstid och möte på platsen, 
vilket skedde den 20 november 2018. Då meddelade  att han avsåg söka 
dispens i efterhand för åtgärderna. 

Den 17 december 2019 inkom ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att ersätta tidigare fiskarstuga med en gäststuga/bastu, tillhörande trädäck samt 
brygga på fastigheten Boanäs 1:14.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de vidtagna åtgärderna ligger inom Yttre Åsunden strandskyddsområde som 
är 300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras eller anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett strandskyddsområde där den annars skulle ha 
fått färdas fritt. Vidare får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter (7 kap. 15 § miljöbalken). 

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot 
strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Området utgör även riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken.  

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

 

 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses på någon annan plats.  

Gäststuga/bastu med trädäck 
 har angett att byggnaden för sin funktion måste ligga vid vattnet. 

Miljöförvaltningen konstaterar att hela fastigheten ligger inom strandskyddat område. 
Tomtplatsen är dock stor och det skulle gå att placera bastu/gäststuga inom befintlig 
tomtplats. Då  angett att det tidigare funnits en fiskestuga på platsen,  
sedan innan 1975, prövar Miljöförvaltningen istället byggnaden som en 
ersättningsbyggnad. 

Enligt  har en mindre fiskestuga funnits vid strandkanten sedan länge. 
Stugan ska ha varit försedd med vatten och el, och periodvis bebodd. Stugan ersattes 
senare av en gäststuga/bastu med samma yttermått som den tidigare stugan.  
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§ 49 forts.                    Dnr: 2018-3711 
 

 

 

 

 

 

Utifrån foton från 2000-2007 (se bilaga 3), framgår att fiskestugan är enkel utformad 
med två mindre fönster åt sydost/sjön. Enligt Miljöförvaltningens bedömning är 
fiskestugan, utifrån bilder från 2005-2007 inte i beboligt skick (se bilaga 3). Dörren har 
rasat och taket är trasigt. Fiskestugan bedöms inte ha någon hemfridszon eller 
avhållande effekt.  

 har uppgett att den nya byggnaden är uppförd på samma plats och har 
samma mått som tidigare byggnad/fiskestuga. Miljöförvaltningen upplever dock den nya 
byggnaden som större. Den nya byggnaden är utformad med stora fönsterpartier och 
utstickande tak med inbyggda spotlights mot sydost/sjön. Byggnaden, tillsammans med 
intilliggande trädäck, bedöms mer avhållande för allmänheten.  

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden eller trädäcket. 

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

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

Brygga 
 har uppgett att det tidigare funnits en brygga på platsen. På ortofotot 

från 1972-1977 syns en brygga på fastigheten (se bilaga 4). De generella 
strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och anordningar som är 
uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för att vara lagliga. 
Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning 
eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 
 

 

 

 

Miljöförvaltningen konstaterar dels att strandlinjen förändrats mellan 2004 och 
2006/2007 och dels att det, utefter ortofoton från 2004 till 2014, inte kontinuerlig 
funnits en brygga på platsen sedan 1975 (se bilaga 4).  

En brygga får dock anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger ingår 
även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en vägning 
mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta platsen i 
anspråk.  

Miljöförvaltningen konstaterar att  inte är beroende av en brygga för att 
ta sig till eller från sin fastighet. Några andra behov av brygga har inte framkommit.  

Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet 
inom vattenområdet i bryggans närhet. Befintlig brygga består dels av en fast brygga och 
dels av en flytbrygga. Strandområdet på platsen är grunt. Då vattennivån varierar i sjön  
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ligger flytbryggan stundtals på den blottade bottnen. Flytbryggor bör generellt inte 
anläggas i grundare vatten än 2,5 meter då de annars kan påverka bottenmiljöerna 
negativt. Både vattenrörelserna och vattengenomströmning reduceras under flytbryggor. 

För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som 
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha 
en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl att 
dispens kan medges.  

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
bryggan. 

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

 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-24 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta  
4. Fotobilaga 
5. Äldre ortsfoton 
6. Hur man överklagar 

 

 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
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Beslut skickas till 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 50                    Dnr: 2019-186
   

Ansökan om strandskyddsdispens för carport och 
tillbyggnad av bostadshus, Viared 9:26 
 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
carport, med måtten 4 x 6 meter, och tillbyggnad av befintligt bostadshus, med måtten 8 
x 12 meter, på fastigheten Viared 9:26 vid Västersjön, Borås kommun.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt syd och väst, 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 att uppföra en 

carport samt bygga till befintligt bostadshus på fastigheten Viared 9:26. 
Miljöförvaltningen bedömer att garage och tillbyggnad kommer ske på redan 
ianspråktagen tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om 
tomtplatsavgränsnings i syd och väst.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

carport samt bygga till befintligt bostadshus på fastigheten Viared 9:26. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 15 januari 2019. Situationsplan har 
bifogats ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 21 januari 2019 besökt platsen. 
Miljöförvaltningens synpunkter  
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Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Västersjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller 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 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 fastigheten Viared 9:26, som utgörs av 3000 m2, finns ett bostadshus och två 
komplementbyggnader. Fastigheten gränsar i syd och väst till naturmark/skog, i norr till 
bebyggelse och i öst till en mindre väg. Även om delar av fastigheten utgörs av 
naturtomt med risvegetation bedöms hela fastigheten vara ianspråktagen.  

Det planerade garaget kommer att uppföras i den sydöstra delen av fastigheten där 
marken idag täcks av risvegetation och rhododendron. Befintligt bostadshus på ca 48 m2 
kommer att byggas till med ytterligare 96 m2. Tillbyggnad kommer ske på den södra 
gaveln, i vinkel, där det idag finns ett altandäck. Miljöförvaltningen bedömer att garage 
och tillbyggnad kommer ske på redan ianspråktagen tomtmark.  

För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsnings i syd och väst, enligt 
bilaga 2.  Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att 
åtgärderna inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  

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

 
 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 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 byggnaderna 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 eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas.  

Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-22 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan  
4. Hur man överklagar 
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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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§ 51                    Dnr: 2019-257
   

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och 
carport, Sandhults-Sjögården 2:1 
 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus på 121 m2 och carport på 40 m2 på fastigheten Sandhults-Sjögården 2:1 (del 
av) vid Kyperedsjön, Borås kommun.  

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

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt nordost, 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 att ersätta 

befintligt fritidshus med ett nytt bostadshus samt uppföra en carport på fastigheten 
Sandhults-Sjögården 2:1 (del av). Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset och 
carporten kommer att uppföras på en plats som redan ianspråktagen. För att förtydliga 
för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor att tomtplatsen ska markeras i nordost.  
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt fritidshus med ett nytt bostadshus samt uppföra en carport på fastigheten 
Sandhults-Sjögården 2:1 (del av). Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 januari 2019. Situationsplan har bifogats 
ansökan. 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Kyperedsjöns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader  
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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. 

Den aktuella platsen utgörs av en arrendetomt på fastigheten Sandhults-Sjögården 2:1. 
På arrendetomten finns en sommarstuga, bastu och gäststuga. Sommarstugan kommer 
att rivas och ersättas av en 1-plansvilla på ca 121 m2 med en inglasad altan på ca 20 m2. I 
den södra delen av arrendetomten, i anslutning till infartsvägen kommer en carport att 
uppföras. Arrendetomten gränsar i sydväst till en mindre väg, i nordväst och sydost till 
bebyggelse och i nordost till naturmark/skog.  
 

 

Miljöförvaltningen bedömer att hela arrendetomten är att betrakta som ianspråktagen 
tomtmark och att bostadshuset och carporten kommer att uppföras inom den 
ianspråktagna tomten. 

För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras i nordost, 
enligt bilaga 2.  Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att 
åtgärderna inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 

 

 

 

 

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

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 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  
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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 byggnaderna 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 eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-22 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan och tomtplatsavgränsning 
4. Hur man överklagar 

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

 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
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Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus,  
Bosnäs 3:37 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 10,5 x 23 meter, på fastigheten Bosnäs 3:37 vid Bosjön, Borås 
kommun.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt nordväst, 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 ett nytt bostadshus 

på fastigheten Bosnäs 3:37. Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer att 
uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var 
tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor 
om att tomtplatsen ska markeras åt nordväst.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett nytt bostadshus 

på fastigheten Bosnäs 3:37. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
inkom den 23 januari 2019. Ritning och karta har bifogats ansökan. 

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

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

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

strandskyddets syften. 

Fastigheten Bosnäs 3:37 ligger i Bosjöns östra del. På fastigheten finns ett bostadshus 
och ett garage. Det befintliga bostadshuset kommer att rivas och ersättas med ett nytt. 
Byggnadens avstånd till sjön förblir densamma, men huset vrids så långsida vetter mot 
sjön. I nordost och sydväst gränsar fastigheten till bebyggelse, i sydost till en mindre väg 
och i nordväst till Bosjön. Fastigheten går inte hela vägen ner till stranden utan slutar ca 
10 meter från strandlinjen.  

Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten är att betrakta som ianspråktagen 
tomtmark och att bostadshuset kommer att uppföras inom den ianspråktagna tomten.  
 

 

 

 

 

För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras i nordväst, 
enligt bilaga 2.  Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att 
byggnaden inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  

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

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
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. 
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Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnaden 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 eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

 

 
 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan 
4. Hur man överklagar 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
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Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kopia till  
Heléne Svenson Lindén, helene@sandaredsarkitektkontor.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 
 
  

mailto:helene@sandaredsarkitektkontor.se


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-26 
 33 (91) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 53                    Dnr: 2019-427 

 

 

 

 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus,  
carport och komplementbyggnad, Ljushults-Kärra 1:29 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med mått enligt bilaga 2, carport med måtten 6 x 5,5 meter, samt gäststuga 
med måtten 6,5 x 7,6 meter på fastigheten Ljushults-Kärra 1:29 vid Skansasjön, Borås 
kommun.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt nordost och sydost, 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 att uppföra ett nytt 

bostadshus med carport samt gäststuga/bastu med tillhörande trädäck på fastigheten 
Ljushults-Kärra 1:29. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras 
på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var 
tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor 
om att tomtplatsen ska markeras åt nordost och sydost.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett nytt 

bostadshus med carport samt gäststuga/bastu med tillhörande trädäck på fastigheten 
Ljushults-Kärra 1:29. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 25 januari 2019. Ritning och karta har bifogats ansökan. 
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna 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 at det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte.  

Fastigheten Ljushults-Kärra 1:29 utgörs av 1480 m2 och ligger i Skanskasjöns nordöstra 
del. På fastigheten finns ett befintligt bostadshus och en komplementbyggnad. 
Fastigheten gränsar i sydväst till Skanskasjön, i nordväst till annan bebyggelse och i 
nordost och sydost till naturmark. Hela fastigheten bedöms som ianspråktagen.  

Det befintliga bostadshuset kommer att rivas och ersättas med ett nytt större 
bostadshus. I direkt anslutning till huset kommer en carport att uppföras. Mellan huset 
och sjön planeras en gäststuga/bastu med tillhörande trädäck. Gäststugan/bastun och 
trädäcket kommer att placeras ca 8 meter från strandlinjen.  

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och 
minska risken att en större byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska 
markeras i nordost och sydost, enligt bilaga 2.  Under förutsättning att villkoret följs 
bedömer Miljöförvaltningen att byggnaderna inte kommer att utöka det område som 
kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  

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

 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 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 byggnaderna påbörjas. 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför 
tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

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

 

 

 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan  
4. Hur man överklagar 
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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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Nya riktlinjer för alkoholservering 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ändra Borås Stads riktlinjer för 
alkoholservering innebärande att servering av alkoholdrycker får medges till som längst 
02.30. 

Ärendet  
I budgetbeslutet för 2019 gavs Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att revidera 
Borås Stads riktlinjer för alkoholservering så att servering av alkoholdrycker kan 
medges till som längst kl. 02.30. Nuvarande riktlinjer medger en serveringstid till som 
längst kl. 02.00. 
Tillståndsenheten har berett ärendet. Som del i beredningen har remisser skickats till 
avdelningen för Miljötillsyn och till Polismyndigheten. Respektive remissvar ligger som 
bilaga.   

Miljöförvaltningens synpunkter / bedömning 
Det är kommunen som beslutar om vilka tider som alkoholservering får ske 
(alkohollagen 8:19). Vid bestämmande av tiden ska särskilt beaktas serveringsställets 
belägenhet och vad detta i förhållande till sökt serveringstid kan medföra för 
konsekvenser för ordning och nykterhet samt närboende. 
Av förarbetena till alkohollagen framgår att Polismyndighetens yttrande om 
ordningsläget i området och Miljöförvaltningens bedömning av risken för 
närboendestörningar skall tillmätas stor vikt i tillståndsprövningen (Prop. 
1994/95:89). En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att 
polismyndighetens yttrande inhämtats. Det samma gäller för tillfälliga tillstånd till 
allmänheten, om det inte rör sig om arrangemang av obetydlig omfattning 
(alkohollagen 8:11). 

Miljöförvaltningen instämmer i Polismyndighetens övergripande bedömning när det 
gäller de konsekvenser som en utökad serveringstid kan medföra. 
Miljöförvaltningen konstaterar likaledes att Borås Stads skyldigheter enligt 
alkohollagen, att i varje enskilt fall bedöma den sökta serveringstidens lämplighet i 
enlighet med ovan, inte påverkas av ett beslut om utökad serveringstid. 
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Beslutsgång 

Alliansen, bestående av Per Månsson (M), Katrine Andersson (M), Elvira Löwenadler 
(M), Sofia Sandänger (M), Jessica Bjurén (M) och Lars Lyborg (KD),  
 avstår från att deltaga i beslut med motivering 

I samband med Miljö och Konsumentnämndens (MKN) januarimöte informerade Polisen om vad ett 
utökat utskänkningstillståndstid till kl0230 skulle innebära. I samband med detta ombads Polisen 
inkomma med ett skriftligt underlag vad detta skulle innebära. Alliansen efterfrågade då också att 
tidpunkten 0300 också skulle efterfrågas vilket också tillstyrktes. 
Detta underlag hade inte inkommit 8 dagar före MKN:s februarimöte varför presidiet vid presidiemötet 
beslöt att begära ett underlag från Polisen till ordinarie möte, den 26 februari 2019. I samband med 
detta önskade den Moderata deltagaren att även konsekvenser om tidpunkten ändrades till kl 0300 
också skulle efterfrågas. Övriga presidiedeltagare ville inte detta varför ordförande beslöt att endast 
efterfråga tidpunkten 0230.  
Eftersom, i samband med januarimötet det framkom att erfarenheter finns att en senare tidpunkt har 
visat sig lugnande på andra ställen i Sverige, samt att en gemensam tid för samtliga ställen i Borås, 
sannolikt skulle göra samma här och detta ej har av Polisen utretts och redovisats ser vi oss tvungna att 
ej deltaga i detta beslut. 
Det finns utskänkningsställe, som har utskänkningstillstånd till kl 0300 och en förändring till 0230 
för övriga fortfarande ger en obalans bland Borås utskänkningsställen. 
 

Bilaga  
- Remissvar från Polismyndigheten, daterat 2019-02-24 
- Remissvar från avdelningen för Miljötillsyn, daterat 2019-02-22 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26 

Beslut skickas till  
Kommunfullmäktige  
Miljö- och konsumentnämndens diarium  
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Detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24, Räfseryd 
m.fl. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö – och konsumentnämnden föreslås avstyrka förslag till detaljplan tills dess att 
plankartan kompletteras enligt bifogat förslag.  

Sammanfattning  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdet föreslås även en 
mindre centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. Syftet är också att 
möjliggöra en ny angöringsväg för gång, cykel och buss genom området till samhället 
Tosseryd. Naturområdet i södra delen av planområdet syftar till att säkerställa den i 
grönområdesplanen utpekade spridningskorridoren för djur och växter.  
Detaljplanen möjliggör upp till 430 nya bostäder, varav cirka 350 lägenheter och 
resterande 80 bostäder i form av enbostadshus (radhus och kedjehus). 
Sedan samråd har förslaget till detaljplan arbetats om och ett kvalitetsprogram tagit 
fram. Anpassningar har gjorts för att säkerställa bevarandet och utvecklandet av gröna 
kvaliteter i området.  
Plankartan behöver kompletteras så att planbestämmelserna följer bullerutredningens 
förslag. Om buller inte regleras enligt utredningens förslag befarar Miljöförvaltningen att 
framtida boende kommer störas av buller.  
Planbestämmelser angående grodtunnel, grodstaket och upplysning om 
vattenskyddsområde behöver också diskuteras vidare. 
 

 
Ärendet  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdet föreslås även en 
mindre centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. Syftet är också att 
möjliggöra en ny angöringsväg för gång, cykel och buss genom området till samhället 
Tosseryd. Naturområdet i södra delen av planområdet syftar till att säkerställa den i 
grönområdesplanen utpekade spridningskorridoren för djur och växter.  
Detaljplanen möjliggör upp till 430 nya bostäder, varav cirka 350 lägenheter och 
resterande 80 bostäder i form av enbostadshus (radhus och kedjehus). 
Granskningsversionen av planförslaget utgår från ett scenario som innebär att ingen 
biltrafik från området släpps ut på Tosserydsvägen. Därmed når trafiken från Tosseryd 
även fortsättningsvis riksväg 42 genom den befintliga utfarten. 
Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all biltrafik. I anslutningen mellan 
områdets huvudgata och Tosserydsvägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik kan  
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passera. Den nya trafikstrukturen innebär även att planområdet har minskats ner så att 
den del som låg norr om Tosserydsvägen inte längre är med i planen. 
Sedan samrådet har kompletterande studier gjorts av bl.a. gestaltning av bebyggelsen, 
utformning och utveckling av gator, torg och naturmark. Framtagna utredningar har 
också kompletterats och reviderats samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som 
har gjorts utifrån inkomna samrådssynpunkter.  

Detta arbete omfattar bland annat:  
• Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och yttre miljö (allmän plats och 

kvartersmark) samt fördjupning gator och parkytors utformning.  
• Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens tillgänglighet till områdets 

grönområden, däribland klätterklipporna öster om planområdet, lämpligt läge 
och utformning av allmän lekplats samt tillståndsprövning då föreslagen 
bebyggelse innebär ingrepp i fornlämning.  

• Bullerutredning för att mer ingående studera erforderliga bullerskydd och krav 
på bostädernas utformning.  

• Dagvattenutredning för att studera erforderliga åtgärder med hänsyn till 
exploateringsgraden och andelen hårdgjord yta samt risken för läckage av 
släckvatten.  

• Vibrationsmätning för att klargöra att väg och järnväg inte ger upphov till 
komfortstörande vibrationer.  

Miljöförvaltningens synpunkter  

Miljöförvaltningen ser positivt på att ett kvalitetsprogram tagits fram och de 
anpassningar som gjorts för att säkerställa bevarande och utvecklande av gröna 
kvaliteter i området. Miljöförvaltningen hade en lång lista med synpunkter under samråd 
och har också perioden mellan samråd och granskning spelat in synpunkter i 
planarbetet. Det kvarstår dock vissa justeringar av planförslaget för att säkerställa en 
godtagbar livsmiljö för framtida boende.  

Buller 
Planförslaget kräver både bullerskärmar och vall utmed väg men också ytterligare 
åtgärder och skärmar inom planområdet.  
I bullerutredningen görs beräkningarna med skärmar på ett antal ställen för att 
uteplatserna ska klara riktvärdena men planbestämmelsen ”m1”som betyder att 
bulleravskärmning ska anordnas, finns inte med i plankartan på alla de ställena som 
bullerutredningen visar på behövs. Om detta inte ska missas i bygglovet behöver 
bestämmelsen föras in på dessa ställen. Se bland annat sidorna 7-8 i  
bullerutredning för mer information. Om buller inte regleras enligt detta befarar 
Miljöförvaltningen att boende kommer att störas av buller och klagomål uppkomma.  
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Natur 
Planbestämmelser har också införts för groddamm och att buskar och träd ska finnas 
runt bäcken. Hur ska den omnämnda skyddsåtgärden grodtunnel och grodstaket 
säkerställas på plankartan?  

Dagvatten 
Planhandlingarna redogör för att området ligger inom vattenskyddsområde. Möjligen 
bör detta också anges som upplysning på plankartan.  

Miljömål 
De lokala miljömålen i Borås Stad som antogs under 2018 ska uppnås senast 2021. En 
redaktionell ändring av planhandlingarna krävs.  

Reservation 
På grund av hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro och ledigheter på kontoret har inte 
samtliga medarbetare som berörs av ärendet hunnit se de slutgiltiga 
granskningshandlingarna trots att vi fick ett förhandsbesked av dessa. Förslag till 
ytterligare redaktionella ändringar kan därför inkomma.  

Sammanfattande bedömning 
Miljö – och konsumentnämnden föreslås avstyrka förslag till detaljplan tills dess att 
plankartan kompletteras med ytterligare planbestämmelser kring buller där detta saknas. 
Planbestämmelser angående grodtunnel, grodstaket och upplysning om 
vattenskyddsområde behöver också diskuteras vidare.  

 
 

 
 

Beslutsgång   
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag   

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08 
 

 

 
 

Samrådshandlingarna 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/tosserydtorpasjobo224mflrafseryd.5.4a3
71097158f308d0734760d.html  

Beslut skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/tosserydtorpasjobo224mflrafseryd.5.4a371097158f308d0734760d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/tosserydtorpasjobo224mflrafseryd.5.4a371097158f308d0734760d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/tosserydtorpasjobo224mflrafseryd.5.4a371097158f308d0734760d.html
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Miljömålsrapport T3 Miljöförvaltningen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 3 2018, 
Miljöförvaltningen. 

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. Uppföljning sker vid tertialuppföljning i augusti och i 
samband med årsredovisningen. Olika etappmål och aktiviteter följs upp vid de olika 
tillfällena. Vid årsredovisningen 2018 har fokus legat på perspektivet Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås. Del av denna uppföljning sker även via separat energi- och 
transportstatistik. Sammanställning av uppföljningen 2018 (T2 och T3) görs gemensamt 
för hela Borås Stad och kommer ske under mars 2019.  
 
 

 
 

 

Beslutsgång   
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag   

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-06 

 
 

  

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen (ks.diarum@boras.se) 
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Avslutsbidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Föreningen Viskan Norr om Borås, flera fastigheter 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 15000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Åtgärderna ska finnas kvar och inköpt material användas i minst fem år efter avslutat 
projekt. 

Sammanfattning  
Viskan Norr om Borås har beviljats bidrag på 45000 kronor ur naturvårdsfonden för 
elfiske och inköp av material för att bedriva biotopvård för öringar och musslor. 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  

Ärendet  
Viskan Norr om Borås har beviljats bidrag på 45000kronor ur naturvårdsfonden för 
anskaffande av utrustning för biotopvård och elfiske. Projektet ska utföras i enlighet 
med ansökan.  
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Föreningen har skickat in 
redogörelse för hur bidraget använts samt kopia på kvitton. Slutbesiktning av åtgärderna 
genomfördes av Matilda Chocron och Karl-Eric Nilsson den 4 februari 2019. 
Föreningen har köpt in materialet och använt det under sommaren 2018. Arbetet 
kommer fortsätta genom att fortsätta biotopvårda sträckor i Viskan och dess biflöden. 
Sträckor som av människan tidigare har rensats eller rätats eller fått nya sträckningar än 
den naturliga. På facebook i gruppen ”Viskan Norr om Borås” kan den som är 
intresserad se foton och filmer på det biotopvårdande arbete som föreningen gjort. På 
youtube kan ni se en film som heter ”Biotopvård i Viskan inom Mölarps naturreservat”.  
 

 
 

Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 

Underlag för beslut 
Ansökan: inkommen 2017-05-15 
Beslut om beviljat bidrag 2017-06-01 
Redovisning av projektet 2018-11-21  
Komplettering av redovisning 2019-01-15 
Fältbesök 2019-02-04 

https://www.youtube.com/watch?v=FyEDqayPM90
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§ 67 forts.                    Dnr: 2017-1744 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Föreningen Viskan Norr om Borås har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag 
avsåg. Föreningen hade sökt bidrag för och beviljats 45000 kronor från 
Naturvårdsfonden för elfiske i 2 dagar samt inköp av material vid biotopvård, en vinsch 
för att flytta stora stenblock, vadarbyxor och handredskap.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-04 
2. Beskrivning av vad föreningen gjort inom projektet. 
3. Elfiske i Mölarp 

Beslut skickas till  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 68                    Dnr: 2019-307
   

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Boden 1:4 
 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 17 420 kronor för 
anläggning av damm.  

Beslutet är förenat med följande villkor 
• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen. 
Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs 
enligt detta beslut.  

Av bidraget betalas 10 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 7 420 kronor efter slutbesiktning av projektet.  

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för 

anläggning av damm på fastigheten Boden 1:4.  ansöker om ett bidrag på 
37 420 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 17 420 kronor. 

Ärendet  
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella fastigheten ligger i 
huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. I denna del av 
huvudstråket är avståndet långt mellan lämpliga dammar. Dammen kommer att 
utformas för att gynna biologisk mångfald, bland annat genom flacka kanter, 
oregelbunden form och vara fisk- och kräftfri. I närområdet återfinns stenmurar och 
stenrösen som utgör bra övervintringsmiljöer för arten. Under senare år har även 
åtgärder vidtagits för att öka andelen lövskog i området. LONA-projektet kommer 
delfinansiera anläggandet med 20 000 kronor. Resterande belopp, 17 420 kronor söks ur 
naturvårdsfonden. 

Dammen kommer att anläggas på sank skogsmark och beräknas bli ca 350 m2. Dammen 
anläggs genom schaktning och dämning. Massorna kommer användas till förbättring av 
befintlig skogsväg. Tillrinning sker via grundvatten och utflöde kommer bli till 
våtmark/sank skogsmark. Arbetet kommer att utföras av AGAB Aplareds Gräv AB. 
Total kostnad är beräknad till 37 420 kr exkl. moms. 
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 17 420 kronor för anläggning av damm.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Karta 
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-25 
 

 

 
 
  

Beslut skickas till  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Uppföljning intern kontroll 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av utförda intern kontroll 
2018. 

Ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna. 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 
redovisar de interna kontroller miljöförvaltningen genomfört inom områdena styrning 
och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma för 
Borås Stad. 
 
 

 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11 
2. Uppföljning intern kontroll 2018, Miljö- och konsumentnämnden 
3. Intern kontrollplan 2018, Miljö- och konsumentnämnden 
4. Riskanalys 2018, Miljö- och konsumentnämnden 
 
 

 
 
  

Beslut skickas till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
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Ny kontrollförordning på Livsmedelsområdet 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande 
som svar på remissen. 

Sammanfattning 
EU:s nya kontrollförordning ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för att 
säkerställa att unionslagstiftningen inom en rad olika sakområden följs, oavsett om de 
närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och 
livsmedelssäkerhet. Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i 
medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i 
huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019. 

Miljöförvaltningen har följande synpunkter på förslaget: 
- det behövs tydliga riktlinjer för när kontrollmyndigheten får och kan använda sig 

av dold myndighetsutövning då myndighetsutövning i vanliga fall ska ske med 
stöd av lag samt vara transparant för medborgarna. 

- anonymiteten för tillsynsmyndigheten i egenskap av beställare, när det kommer 
till dold myndighetsutövning, måste säkerställas för att det i praktiken ska 
fungera att köpa in produkterna anonymt via internet eller annan 
distanskommunikation. 

- i förslaget ligger en bedömning att efterhandsdebitering bör införas och att den 
bör vara obligatorisk för alla kontrollmyndigheter. Miljöförvaltningen delar inte 
denna uppfattning. 

- att finansieringen av foder och animaliska biprodukter bör vara konstruerad på 
samma sätt som för livsmedelskontrollen. 

Ärendet 
Borås Stad har fått möjligheten att yttra sig över Näringsdepartementets skrivelse ” 
Departementsmemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya 
kontrollförordning” (bilaga 1). Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Miljö- och 
konsumentnämnden där miljöförvaltningen skriver tjänsteutlåtandet. 
 

 

EU:s nya kontrollförordning ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för att 
säkerställa att unionslagstiftningen inom en rad olika sakområden följs, oavsett om de 
närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och 
livsmedelssäkerhet. Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i  
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medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i 
huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019. 

Nedan sammanfattas de nyheter som kommer att beröra Miljö- och konsument-
nämndens ansvarsområden. 

Ord och uttryck 
Offentlig  kontroll och annan offentlig  verksamhet 
Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar som berörs av den 
nya kontrollförordningen. När det gäller miljöbalken bör dessa uttryck användas parallellt med 
uttrycket tillsyn. 

Offentlig kontroll: 
Enligt artikel 2.1 i den nu gällande kontrollförordningen utgör offentlig kontroll varje 
form av kontroll som utförs i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen. Med kontroll avses kontroll av om specificerade krav har 
uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag. 
Annan verksamhet än den operativa kontrollen såsom exempelvis rådgivning och 
allmän information omfattas inte av uttrycket offentlig kontroll. 

Även den nya kontrollförordningen innehåller en definition av uttrycket offentlig 
kontroll. Enligt artikel 2.1 i den nya kontrollförordningen avses med offentlig kontroll 
verksamhet som utförs för att verifiera att aktörerna efterlever förordningen och andra 
bestämmelser. 
 

 

Till skillnad från den nu gällande kontrollförordningen innehåller den nya 
kontrollförordningen inte någon definition av uttrycket kontroll, avsikten är dock inte 
att uttrycket kontroll ska ha en annan innebörd i den nya kontrollförordningen än vad 
det har i den nuvarande kontrollförordningen. 

Annan offentlig verksamhet: 
En grundläggande förändring i den nya kontrollförordningen är att det införs ett nytt 
uttryck för myndigheternas verksamhet, uttrycket annan offentlig verksamhet. Annan 
offentlig verksamhet definieras i artikel 2.2 som annan offentlig verksamhet än 
offentlig kontroll som utförs av de behöriga myndigheterna. Exempel på vad som 
inryms inom uttrycket annan offentlig verksamhet är: prövning av eller åtgärder med 
anledning av ansökan om godkännande eller anmälan av registrering, tillståndsprövning 
samt bestämmelser om förelägganden och förbud och andra åtgärder som kan vidtas av 
kontrollmyndigheterna vid bristande efterlevnad och extra offentlig kontroll. 
 
Tillsyn: 
Tillsyn har en bredare innebörd än offentlig kontroll i den nya kontrollförordningens 
mening och marknadskontroll i den mening som avses i EU:s förordning om 
ackreditering och marknadskontroll. Miljöbalkens tillsynsbegrepp omfattar både de 
uppgifter som ingår i offentlig kontroll och marknadskontroll och delar av de uppgifter  
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som ingår i annan offentlig verksamhet. Det som inte ingår i tillsynsbegreppet men som 
ingår i annan offentlig verksamhet är bl.a. tillståndsprövning. 

I remissen framgår det att miljöbalkens tillsynsbegrepp är under övervägande, och då är 
det inte lämpligt att nu föreslå ändringar i terminologin i 26 kap. Uttrycket tillsyn bör 
därför fortsätta att användas i miljöbalken tills vidare. I de bestämmelser som 
kompletterar kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och 
marknadskontroll bör orden kontroll och annan offentlig verksamhet användas vid 
sidan av ordet tillsyn. 

Då både nya begrepp och ändrade arbetssätt ingår i förändringarna är det av största vikt 
att vägledningar utarbetas i god tid för att få en så enhetlig tolkning av dessa som 
möjligt. 

Anonyma inköp 
I den nya kontrollförordningen ges möjlighet för myndigheter att göra anonyma inköp 
s.k. mystery shopping (dold myndighetsutövning). Det innebär att en kontrollmyndighet 
får, om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa eller djurs liv eller hälsa, 
under en annan identitet och utan att ange avsikten med inköpet köpa in produkter i 
syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav. De behöriga myndigheterna ska bl.a. 
kunna beställa varor via internet och annan distanskommunikation utan att identifiera 
sig. 

Rapportering av överträdelser 
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga 
myndigheter har verkningsfulla mekanismer för att möjliggöra rapportering av faktiska 
eller potentiella överträdelser av förordningen, s.k. visselblåsning. Syftet med ett 
visselblåsarsystem är att möjliggöra för personer att utan rädsla för repressalier kunna 
rapportera om allvarliga händelser. 
Medlemsländerna ska inte enbart säkerställa att det finns ett rapporteringssystem utan 
även att det finns ett skydd mot repressalier, diskriminering och andra former av 
missgynnande behandling för den som väljer att rapportera om missförhållanden. 
 

  
 
 
 

På de områden där kommuner utses som kontrollmyndigheter kan det införas 
bestämmelse i lag om att en kontrollmyndighet ska ha ändamålsenliga 
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya 
kontrollförordningen. Kontrollförordningen ställer inte några specifika krav på hur ett 
rapporteringssystem ska se ut. Förfarandena kan bestå av t.ex. system med en särskild e-
postadress, telefontjänst eller webbplats genom vilka uppgifter om överträdelser av den 
nya kontrollförordningen samlas in och behandlas.  
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Finansiering 
Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
skyldighet att betala en avgift för offentlig kontroll kompletteras med en rätt för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för 
annan offentlig verksamhet. 

I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har 
medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i stor utsträckning möjlighet att 
välja om den offentliga kontrollen ska finansieras med avgifter eller med offentliga 
medel. Vid bristande efterlevnad av regelverket ska den ansvariga aktören bära samtliga 
kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas åtgärder (artikel 138.4). Enligt 
den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även säkerställa att det finns 
tillräckliga finansiella resurser för att de behöriga myndigheterna ska kunna utföra annan 
offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter för att täcka 
kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Det står dock medlemsstaterna fritt att 
välja finansieringsform. 

Livsmedel 
Sedan många år tillbaka finansieras den ordinarie planerade livsmedelskontrollen på 
livsmedelsanläggningarna med en fast årlig kontrollavgift. Avgiften betalas i början av 
året och beräknas genom en riskklassning av varje livsmedelsanläggning. Grunden för 
den avgift som en livsmedelsverksamhet ska betala i årlig kontrollavgift är de hygieniska 
riskerna i verksamheten, verksamhetens storlek, om den riktas till känsliga konsumenter 
samt i vilken omfattning verksamheten ansvarar för märkning och presentation av de 
livsmedel som den säljer. Den årliga kontrollavgiften baseras på det antal kontrolltimmar 
som riskklassningen ger multiplicerat med den kommunala timavgiften. Antalet 
kontrolltimmar påverkas också av tidigare kontrollresultat. 
En timavgift tas även ut för extra offentlig kontroll som kan utföras utöver den 
fastlagda kontrolltiden. Detta görs exempelvis vid befogade klagomål. Vidare tas en fast 
avgift ut för registrering av livsmedelsanläggningar. Denna avgift motsvarar en 
kontrolltimma. 
 

 
 

I och med förändringen av livsmedelslagen föreslås även en förändring av finansieringen 
av livsmedelskontrollen. I förslaget ligger en bedömning att 
efterhandsdebitering bör införas och att den bör vara obligatorisk för alla 
kontrollmyndigheter. Som skäl för förändringen anges bl.a. pedagogiska problem att 
förklara dagens avgift som tas ut i början av året och kontrollen som för vissa kan 
komma först i slutet av året eller ett eller flera år senare. Man anser då att legitimiteten 
för både avgiften och kontrollen som sådan kan undergrävas. Nackdelar man anger som 
det föreslagna systemet kan leda till är ökad administration, större press på 
kontrollpersonalen att göra kortare inspektioner samt större risk för utebliven betalning 
exempelvis från företag som kort tid efter kontrollen upphör med sin verksamhet. Man 
anser ändå att fördelarna med efterhandsdebitering överväger nackdelarna. 
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Foder och animaliska biprodukter 
I dag finansieras kontrollmyndigheternas ordinarie offentliga kontroll genom en årlig 
avgift som de foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter, vilkas verksamhet är föremål för kontroll, betalar. Avgifter tas även ut för 
så kallad extra offentlig kontroll. 

Bemyndigandet i 28 § lagen om foder och animaliska biprodukter innefattar även en rätt 
att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut avgift. Kommunerna 
vägleds i sin avgiftssättning genom allmänna råd eller en vägledning som tas fram av 
Jordbruksverket. De ärenden som omnämns i förarbetena, t.ex. godkännande och 
registrering, utgör annan offentlig verksamhet enligt den nya kontrollförordningen. 
Uttrycket annan offentlig verksamhet omfattar även andra åtgärder, t.ex. 
kontrollmyndigheternas korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad. 

I remissen framgår det att, mot bakgrund av bestämmelserna i den nya kontroll-
förordningen, så bör det finnas en möjlighet att finansiera även övrig annan offentlig 
verksamhet med avgifter. Det kan också finnas behov av detaljerade bestämmelser när 
det gäller skyldighet att betala avgift för sådan verksamhet. Bemyndigandet i 28 § lagen 
om foder och animaliska biprodukter bör därför ändras på så sätt att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter om skyldighet 
att betala avgift för annan offentlig verksamhet. 

I dagsläget tas årlig avgift ut för alla livsmedelsföretagare, och för tillsyn enligt 
miljöbalken tas avgift ut antingen som årlig avgift (förskottsdebitering) eller som 
timavgift (efterdebitering). 

Förelägganden och förbud, vite och verkställighet 
Bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken om förelägganden och förbud, vite, verkställighet och rättelse på 
den felandes bekostnad samt omedelbart verkställbara beslut utvidgas till att gälla även vid kontroll av 
unionslagstiftning inom miljöbalkens tillämpningsområde i enlighet med EU:s förordning om 
ackreditering och marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen. Åtgärder får bara vidtas med 
stöd av kapitlet om de inte kan vidtas enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll 
eller den nya kontrollförordningen och inte strider mot dem. 
 

 

 
 
 

Den nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och 
marknadskontroll innehåller bl.a. bestämmelser om aktörernas skyldighet att ge 
kontrollmyndigheterna tillgång till uppgifter, varor och platser som behövs för 
kontrollen samt bestämmelser om förelägganden och förbud och andra åtgärder som 
kan vidtas av kontrollmyndigheterna vid bristande efterlevnad. 

Av remissen framgår att bestämmelsen i 26 kap. 9 § miljöbalken även bör utvidgas till 
att gälla förelägganden och beslut som behövs för att EU:s förordning om ackreditering 
och marknadskontroll ska följas. 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-26 
 81 (91) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 72 forts.     Dnr: 2019-40 
 

 

 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Anonyma inköp 
Miljöförvaltningen ser positivt på möjligheten att kunna göra anonyma inköp då det ger 
tillsynsmyndigheten möjlighet att beställa varor från e-handelsföretag beläget i 
kommunen för kontroll av produkterna och därmed få en produkt likvärdig den som 
”vanliga” konsumenter skulle få. Förvaltningen anser dock att anonymiteten för 
tillsynsmyndigheten i egenskap av beställare måste säkerställas för att det i praktiken ska 
fungera att köpa in produkterna anonymt via internet eller annan 
distanskommunikation. Annars riskerar syftet med anonyma inköp att gå förlorat, dvs. 
att myndigheten inte får den produkt som har beställts. 

Miljöförvaltningen anser vidare att det behövs tydliga riktlinjer för när myndigheten får 
och kan använda sig av dold myndighetsutövning då myndighetsutövning i vanliga fall 
ska ske med stöd av lag samt vara transparant för medborgarna.  

Rapporteringssystem för överträdelser 
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till ett särskilt rapporteringssystem så att 
överträdelser av förordningen kan anmälas till tillsynsmyndigheten utan att anmälaren 
riskerar att utsättas för repressalier. Det måste dock vara tydligt för anmälaren om 
anmälan blir anonym via rapporteringssystemet eller om den omfattas av 
offentlighetsprincipen och därmed blir offentlig. För även om det finns bestämmelser i 
svensk rätt som skyddar en anmälare mot repressalier så kan det ändå finnas risk för att 
en anmälare blir utsatt för missgynnade behandling av sin arbetsgivare som kan vara 
svår att bevisa. 
 

 

 

Finansiering 
Livsmedel 
Miljöförvaltningen instämmer inte helt med remissen. Förvaltningen har inte upplevt att 
legitimiteten för vare sig avgiften eller kontrollen har undergrävts i någon större 
omfattning med nuvarande system. De i remissen angivna nackdelarna på det föreslagna 
systemet, såsom ökad administration, större press på kontrollpersonalen att göra kortare 
inspektioner samt större risk för utebliven betalning exempelvis från företag som kort 
tid efter kontrollen upphör med sin verksamhet, ser förvaltningen som ett större 
problem. 

Små företag som inte får en årlig kontroll får en betydligt högre avgift det året de får 
kontrollen och då de flesta kontroller vi utför är oanmälda kan företaget inte veta när 
detta kommer att ske. Det kan bli en högst kännbar utgift för en småföretagare, en 
avgift som i dagsläget naturligt fördelats på två till tre år. 

Administrationen kring debiteringen kommer att öka avsevärt då förvaltningen 
antagligen kommer att behöva fatta ett avgiftsbeslut inför varje enskild debitering där 
den faktiska tiden för kontrollen ska redovisas, istället för att vid ett enskilt tillfälle 
debitera den kontrolltid som sedan tidigare fastställts i ett beslut. Med avgiftsbeslut  
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följer även administration kring delgivning av beslutet något som förvaltningen vet 
sedan tidigare är mycket tidskrävande. Väljer man ett system med besöksavgifter (en fast 
avgift per besök enligt schablon) borde detta problem minimeras då troligtvis behovet 
av avgiftsbeslut uteblir. Då får å andra sidan inte företagen betala för den faktiska tiden 
vi lägger ner på varje kontroll. 

Det ställer stora krav på kommunerna att göra behovsutredningar och respektera dessa 
för att få en stabil grund för den livsmedelskontroll man är satt att utföra. Förvaltningen 
tror inte att de kommuner som inte fullgör sitt kontrolluppdrag får ett ökat incitament 
att satsa mera på livsmedelskontroll genom efterdebitering. Det gör det bara lättare att 
strunta i uppdraget då man inte upplever kravet från företagen att ”ge valuta för 
pengarna”, och detta gör att bemanningen grundas på en högst osäker intäkt. 
I dagsläget är debiteringen i början av året en viktig avstämning för förvaltningen. 
Årsdebiteringen är viktig för att få kännedom om vilka verksamheter som finns kvar 
och vilka som upphört. Detta ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplan. 

Foder och animaliska biprodukter 
Mot bakgrund av diskussionerna om efterdebitering av livsmedelskontrollen så anser 
förvaltningen att finansieringen av foder och animaliska biprodukter bör vara 
konstruerad på samma sätt som för livsmedelskontrollen, vilket innebär att förordning 
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter kan 
komma att behöva ändras. 
Det bör även uppmärksammas att förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter samt förordning (2006:1165) om 
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter också behöver 
ändras/uppdateras då det finns flera hänvisningar i den till artiklar i den gamla 
kontrollförordningen. 
 

 

 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26 
 
 

 
Bilagor 
Remiss - En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya 
kontrollförordning (Ds 2018:41). 
https://www.regeringen.se/48d13b/contentassets/2d90237bc528435890e86d6da9e9aa40/
ds-41-2018-web.pdf 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

https://www.regeringen.se/48d13b/contentassets/2d90237bc528435890e86d6da9e9aa40/ds-41-2018-web.pdf
https://www.regeringen.se/48d13b/contentassets/2d90237bc528435890e86d6da9e9aa40/ds-41-2018-web.pdf


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-26 
 83 (91) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 73      
 

 

 

Val av 2 politiker till naturvårdsfonden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Nämnden utser ordföranden Karl-Eric Nilsson (C) och ledamoten Katrine Andersson 
(M) till representanter i arbetsgruppen för naturvårdsfonden, som reserver utses vice 
ordförande Per Månsson (M) och 2e vice ordförande Sofia Bohlin (S). Karl-Eric Nilsson 
utses till sammankallande. 
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Val av 1 politiker (+1 ersättare från oppositionen) som 
kontaktperson till Sveriges Ekokommuner 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Nämnden utser ordföranden Karl-Eric Nilsson (C) som kontaktperson till Sveriges 
Ekokommuner. Vice ordförande Per Månsson (M) utses till ersättare. 
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Val av 4 politiker till naturvårdsplanen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden utser ordförande Karl-Eric Nilsson (C), vice ordförande Per Månsson (M) 
och ledamöterna Jan-Åke Carlsson (S) samt Elvira Löwenadler (M) till arbetsgruppen till 
Naturvårdsplanen. 
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Val av 1 politiker till Luft i Väst 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Nämnden nominerar vice ordföranden Per Månsson (M) till representant i styrelsen för 
Luft i Väst. 
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Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anmäla; 
*Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M), Soroush Rezai (L), Matti Oinas (M), Lars- 
Erik Johansson (SD), Katrine Andersson (M), Robert Skånberg (SD), Cecilia Kochan 
(S) och Sofia Bohlin (S) till Politikerutbildning alkohol och tobak som äger rum 5e mars 
kl. 17.00-20.00 i Borås.    
*Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M), Lars-Erik Johansson (SD), Tomas Fernfelt 
(S) och Sofia Bohlin (S) till Utbildning för miljönämndpolitiker SKL som äger rum 6e 
mars kl. 09.30-16.00 i Borås.    
*Karl-Eric Nilsson (C) Sveriges Miljökommuners årsmöte 8-9 maj i Stockholm. 
*Den 26e mars kommer Miljö- och konsumentnämnden ha en utbildningsdag på 
miljöförvaltningen kl. 08.00-14.30. 

Ärendet 
*2019-03-05 kl 17.00 – 20.00 Politikerutbildning alkohol och tobak  Länsstyrelsen 
Politiker och chefsutbildning om försäljningsbestämmelserna i alkohollagen samt lagen 
om tobak och liknande produkter 
*2019-03-06 kl 09.30 – 16.00 Utbildning för miljönämndpolitiker SKL 
grundläggande lagstiftning och viktiga bestämmelser i speciallagstiftning som berör 
nämndens ansvarområde, frågor kring jäv, förvaltningslagstiftning och presentera 
nyheter i kommunallagen, strategiska hållbarhetsfrågor som Agenda 2030, miljö- och 
klimatsmart upphandling och miljömålen. 
*2019-05-08—09 Sveriges Miljökommuner, årsmöte 100års jubileum STO 
 

 

 

Beslutsgång 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anmäla; 
*Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M), Soroush Rezai (L), Matti Oinas (M), Lars-
Erik Johansson (SD), Katrine Andersson (M), Robert Skånberg (SD), Cecilia Kochan 
(S) och Sofia Bohlin (S) till Politikerutbildning alkohol och tobak som äger rum 5e mars 
kl. 17.00-20.00 i Borås.    
*Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M), Lars-Erik Johansson (SD), Tomas Fernfelt 
(S) och Sofia Bohlin (S) till Utbildning för miljönämndpolitiker SKL som äger rum 6e 
mars kl. 09.30-16.00 i Borås.    
*Karl-Eric Nilsson (C) Sveriges Miljökommuners årsmöte 8-9 maj i Stockholm. 
*Den 26e mars kommer Miljö- och konsumentnämnden ha en utbildningsdag på 
miljöförvaltningen kl. 08.00-14.30. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium   
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Delegeringsbeslut januari 2019 

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 januari 2019. 
 

 

 
  

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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Personalärenden 

Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om att det finns en bilaga i 
årsredovisningen som behandlar personalsituationen 2018, att rekrytering av personal till 
HR samt controller/ekonom snart kommer att påbörjas samt att Mia Magnusson på 
miljöstrategiska avdelningen samt Ida Collinius på Livsmedelskontroll tyvärr har sagt 
upp sej. 
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Övrig information från förvaltningen 

Ingen övrig information presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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