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TID OCH PLATS 
Tisdagen den 26 mars 2019, kl. 15:00 - 17.30, Nornan konferensrnm våning 2 
Ajour 15.05 - 15.20, 16.10 - 16.20 samt 16.35 -17.05 

Omfattning 
§§ 82-116 

Beslutande 
Karl-E ric 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) 

Tjänstgörande ersättare 
Jessica Bjuren (M) för Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Skånberg (SD) 

Närvarande ersättare 
Jaana Ben Maaouia (S) 
Tomas Fernfelt (S) 
Alexander Andersson (C) 
Jessica Bjuren (M) 
Matti Oinas (MP) 
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Sofia Sandänger (M) 
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Elvira Löwenadler (M) 
Robert Skånberg (SD) 

Tjänstemän och övriga 
MiljöchefAgneta Sander §§ 82-116 Miljöinspektör Anthoula Papakosta §§ 95 - 102 
AvdelningschefZygmunt Cieslak 82-116 §§ Miljöinspektör Sofia Törnqvist §§ 95 - 102 
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 82-116 Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink §§ 82 - 102 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 82-116 Administratör Evelina Cras §§ 82 - 95 
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 82-116 Administratör Kristin Adolfsson §§ 82 - 95 
Miljöinspektör Sevil Selimov §§ 82 - 87 Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 82 - 116 

Justering 
Sofia Bohlin (S) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2019-03-28 på Miljöförvaltningens expedition. 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Sofia Bohlin (S) 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-03-29 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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Föredragningslista 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av prntokollsjusterare samt tid för prntokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1 Klagomål på undermålig inomhusmiljö på Gingri Spetsfabriken 

6.2 Länsstyrelsens rapport "Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna 
i Västra Götalands län " 

6.3 Verksamhetsberättelse 2018 BUS 

6.4 Verksamhetsplan BUS 

6.5 Verksamhetsplan verksamhetsstöd 

6.6 Verksamhetsplan Llvsmedelskontroll 

6.7 Verksamhetsplan T illståndsenheten 

6.8 Verksamhetsplan T obak m.tl 

6.9 Revidering Taxa Alkohol m.fl. pga. ny tobakslag 

7.1 *Strandskyddsdispens för gäststuga, Sjötorp 1:5 

7.2 *Strandskyddsdispens tillbyggnad samt komplementbyggnad, Mjöshult 1:16 

7.3 *Strandskyddsdispens för bostadshus, komplementbyggnad & brygga, Kypered 1:18 

7.4 *Strandskyddsdispens för bostadshus och komplementbyggnad, Västra Boda 1 :20 

7.5 *Strandskyddsdispens för vedförråd Arnäsholm S:1 

7.6 Tillsynsplan miljöbalken mm 2019-2021 

9.1 * Ändring i serverings tillstånd 

9.2 * Ändring i serverings tillstånd 

9.3 * Ändring i serverings tillstånd 

9.4 *Åtgärd mot serveringstillstånd 

9.5 *Ansökan om se1veringstillstånd 

9.6 Revidering Ta,'l:a Alkohol m.fl. pga. ny tobakslag 
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10.1 Miljömålsrapport 2018 Miljöförvaltningen 

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Finnekumla 2:16 

12.1 Miljö- och konsumentnämndens reglemente 

12.2 Månadsuppföljning februari 2019 

12.3 Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut februari 2019 

14.2 Inkomna skrivelser 

15.1 Personalärenden 

15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 82 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
1vliljö- och konsumentnämnden beslutar Att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Sofia Bohlin (S) med Per Månsson (M) som ersättare. 
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§ 83 

Initiativärenden 
Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde. 
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§e84ee

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
Med följande ändringar 

Utgår 
Ärende 9.3, dokument saknas 
Ärende 9.5, ytterligare uppgifter har tillkommit vilket gör att ärendet skjuts fram 

Till senareenämndmöte. 

Flyttas 
Ärende 9 .4 tas upp som ärende 9 .3 
Ärende 9.5 tas upp som ärende 9.4ee

Tillkommer 
Ärendee8.1, Kontroll- och verksamhetsplan Livsmedelskontroll 
Ärende 9.5, Tillsyn- och verksamhetsplan Tillståndsenheten 
Ärende 9.6, Tillsyn-och verksamhetsplan Tobak m.fl. 
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§ 85 

Information - Klagomål på undermålig inomhusmiljö på 
Gingri Spetsfabriken 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

1vliljöförvaltningens miljöinspektör Sevil Selimov informerar nämnden angående 
ärendet. 
Beslut från miljöförvaltningen har överklagats, men Mark- och miljödomstolen har 
meddelat att beslutet vunnit laga kraft 2018-11-07 
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§ 86 

Information - Länsstyrelsens rapport 
"Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra 
Götalands län" 

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

Sammanfattning 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden angående att länsstyrelsens 
rapport "Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra Götaland" inkommit 
till förvaltningen och att en behovsutredning för att se vilka resurser som kommer att 
behövas för tillsynen kommer att utföras av miljöförvaltningen. 
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§ 87 

Information - Verksamhetsberättelse 2018 BUS 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

1vliljöförvaltningens avdelningschef för budget och skuldrådgivning Annelie Johansson 
informerar nämnden angående verksamhetsberättelsen 2018 för Budget och 
Skuldrådgivning. 
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§ 88 

Information - Verksamhetsplan BUS 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Rådgivning 

► Säkerställa att alla inkomna ärenden tas om hand och får en handläggare 
► Säkerställa att alla inkomna ärenden får ett första besök inom 4 veckor antingen 

via öppen mottagning eller ett bokat besök efter inskickad blankett 
► Lära oss att använda verktyget Skype och därefter erbjuda besök via Skype 
► Utreda möjligheterna att erbjuda bokade tider via nätet och på telefon 

Utåtriktat arbete: 
• Genomföra 50 informationsaktiviteter genom att bland annat 

Gymnasieskolor 
BREC (Boråsregionens E tableringscentrum) 
Familjecentraler 
Jobb Borås 
Krami 
Diakonin 

• Finnas tillgängliga för frågor och rådgivning regelbundet på bibliotek 
• Ta fram informationsmaterial riktat mot hyresvärdar och banker 
• Genomföra en samverkansdag ed tema "hur mår din ekonomi" samt utvärdera 

och följa upp densamma 

Internt arbete: 
• Genomföra studiebesök till en annan kommun för att studera och ta del av 

deras arbete vad gäller rådgivningsprocessen. 
• Fortsätta det kollegiala lärandet och tydliggörande av arbetsuppgifter genom 

temadiskussioner med olika ämnen: 
Förebyggande föreläsningar 
T eleforuådgivning på slingan - första kontakten 
Öppen mottagning 
Skuldsanering - vad gör vi efter inskickad ansökan 

• Påbörja handledning för individ och/ eller grupp 
• Ta fram en rntin för gallring enligt fastställd dokumenthanteringsplan 
• Genomföra en brnkarnndersökning 
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§ 89 

Information - Verksamhetsplan Verksamhetsstöd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

1vliljöförvaltningens avdelningschef för verksamhetsstöd Niclas Björkström informerar 
nämnden angående verksamhetsplanen för verksamhetsstöd. 
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§ 90 

Information - Verksamhetsplan Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

1vliljöförvaltningens avdelningschef för livsmedel och tillstånd Zygmunt Cieslak 
informerar nämnden angående verksamhetsplanen för livsmedelskontroll. 
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§ 91 

Information - Verksamhetsplan Tillståndsenheten 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

1vliljöförvaltningens avdelningschef för livsmedel och tillstånd Zygmunt Cieslak 
informerar om verksamhetsplanen för tillståndsenheten. 
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§ 92 

Information - Verksamhetsplan Tobak m.fl. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

1vliljöförvaltningens avdelningschef för livsmedel och tillstånd Zygmunt Cieslak 
informerar om verksamhetsplan för T obak m.fl. 
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§ 93 

Information - Revidering Taxa Alkohol m. fl. p.g.a. ny 
tobaks lag 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

1vliljöförvaltningens avdelningschef för livsmedel och tillstånd Zygmunt Cieslak 
informerar om den nya "T a.'Ca för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 
produkter" från 12e december 2018 som gör att nuvarande "taxa för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska e-cigaretter och lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel" bör upphävas from 1a juli 2019. 
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§ 94 Dnr: 2019-526 

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga, Sjötorp 1 :5 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
gäststuga, med måtten 5,9 x 9,2 meter, på fastigheten Sjötorp 1:5 vid T olken, Borås 
kommun. 

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

Villkor 

1. T omtplatsen ska åt sydväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

Miljöbalken 7 kap. 18b § 

Sammanfattning 

befintlig gäststuga på ca 32 kvm med en ny på fastigheten Sjötorp 1:5. 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats. För 
att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en ny byggnad i 
utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt sydväst. 

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintlig gäststuga på ca 32 kvm med en ny på fastigheten Sjötorp 1:5. Ny placering är 
ca 5 meter längre från stranden. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
inkom den 11 februari 2019. Karta och ritningar har bifogats ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 13 febrnari 2019 besökt platsen. 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Bestämmelser 
Platsen för den planerade gäststugan ligger inom T olkens strandskyddsområde som är 
300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras (7 kap 15 § mi!Jöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
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§ 94 forts . D nr: 2019-526 

dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § 
mi!Jöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 
26 § mi!Jtibalken). Syftet med strandskyddet är att trygga forntsättningarna 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 § mi!Jöbalken). 

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 Sjötorp 1:5 ligger utmed Tolkens västra strand. På fastigheten finns ett 
fritidshus, två komplementbyggnader, en sjöbod och en torrtoalett. Enligt sökande har 
samtliga byggnader funnits på platsen sedan 1935. I norr gränsar fastigheten till 
bebyggelse och i sydväst till naturmark. Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten 
utgörs av ianspråktagen tomtplats och har så gjorts sedan 1975. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en ny byggnad i utkanten av 
tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt sydväst, enligt 
bilaga 2. Under forntsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att 
byggnaden inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. 
Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk 
genom att den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

På den aktuella platsen finns inga 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. 

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

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
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dvs en tomtplatsavgränsning. D et 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§ 
mi!Jöbalken). 

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. D röjsmålsränta 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. 

Besluts underlag 
1. 1vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-28 
2. Översiktskarta 
3. T omtplatsavgränsning och situationsplan 

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 tillbyggnad samt 
komplementbyggnad, Mjöshult 1 :16 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad, med måtten 11 x 5,5 meter, och en komplementbyggnad med måtten 3 x 
3,4 meter, på fastigheten Mjöshult 1:16 vid Säven, Borås kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

Miljöbalken 7 kap. 18b § 

Sammanfattning 

till befintligt bostadshus samt flytta befintlig friggebod på fastigheten Mjöshult 1 :16. 
Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats. För 

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

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 åt sydost. 

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

till befintligt bostadshus samt flytta befintlig friggebod på fastigheten Mjöshult 1 :16. 
Tillbyggnad kommer ske i två plan. På bottenplanet planeras garage och på övre plan 
bostad. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 4 febrnari 
2019. Karta har bifogats ansökan. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 

Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya byggnader 
uppföras. Byggnader får heller inte ändras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § 
mi!Jöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § mi!Jöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
mi!Jöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga forntsättningarna 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 § mi!Jöbalken). 

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 Mjöshult 1:16 ligger utmed Sävens södra strand. I nord och väst gränsar 
fastigheten till annan bebyggelse, i öst till sjön Säven och i syd och sydväst till 
naturmark. På fastigheten finns ett bostadshus och två komplementbyggnader. 
Tillbyggnad av bostadshus kommer ske på den södra gaveln, där det idag står en 
komplementbyggnad. Komplementbyggnaden, med tillhörande altandäck på 2 x 3,4 
meter, flyttas i sin tur östernt och placeras ca 2 meter in från fastighetsgränsen. 

Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats och 
att både tillbyggnad och komplementbyggnad därmed kommer 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 hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska 
markeras åt sydost, enligt bilaga 2. Under forntsättning att villkoret följs bedömer 
Miljöförvaltningen att varken tillbyggnaden eller komplementbyggnaden kommer 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 dokumenterade höga naturvärden. Livsvillkoren för 
växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet 
försämras inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
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1Vliljöförvaltningen bedömer att åtgärderna 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 1Vliljö- 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 åtgärderna påbörjas. 

Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

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

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. D röjsmålsränta 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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Besluts underlag 
1. 1Vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 

Information om hur beslutet överklagas 

Beslutet skickas till 

Kopia till 
1Vliljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus, 
komplementbyggnad och brygga, Kypered 1 :18 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
:Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ett bostadshus, med måtten 8,2 x 3,9 meter, och en komplementbyggnad på 15 m2

, på 
fastigheten Kypered 1:18 vid Kyperedsjön, Borås kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 

1. Tomtplatsen ska även fortsättningsvis vara markerad med staket, häck, mur eller 
motsvarande åt sydväst, enligt bilaga 2. 

1vliljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
brygga med måtten 1,2 x 10 meter vilket motsvarar den ursprungliga bryggans mått på 
fastigheten Kypered 1:18 vid Kyperedsjön, Borås Stad 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

:Miljöbalken 7 kap. 18b § 
:Miljöbalken 7 kap. 15 § 

Sammanfattning 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus, 

förråd och brygga på fastigheten Kypered 1:18. :Miljöförvaltningen bedömer att 
bostadshuset och förrådet kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
Under förutsättning att tomtplatsen även fortsättningsvis är markerad med häck eller 
motsvarande åt sydväst bedöms åtgärderna inte utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Vid en avvägning mella~ behov av en b1ygga och 
b1yggans påverkan på strandskyddets syften bedömer :Miljöförvaltningen att det saknas 
särskilt skäl för att bevilja dispens för b1yggan. 
Nämnden ändrar förvaltningens förslag till beslut enligt ovan 

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt bostadshus med ett nytt, samt flytta befintligt förråd på fastigheten Kypered 
1:18. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 1 februari 

2019. Karta och ritningar har bifogats ansökan. 

Företrädare från :Miljöförvaltningen har den 4 februari 2019 besökt platsen. Vid 
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platsbesöket noterades en b1ygga. E nligt äldre ~ an uppförts mellan 
2012 och 2014. D å bryggan saknar dispens har - valt att inkludera 
b1yggan i ansökan och söka dispens i efterhand. 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Kyperedsjöns strandskyddsområde som 
är 100 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 område där den annars skulle ha fått färdas fritt 
(1 kap 15 § mi!Jöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § mi!Jöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
mi!Jöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga forntsättningarna 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 § mi!Jöbalken). 

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 Kypered 1:18 ligger utmed Kyperedsjöns norra strand. På fastigheten finns 
ett bostadshus, en gäststuga, ett förråd och ett utedass. I öst gränsar fastigheten till 
annan bebyggelse, i syd till Kyperedsjön, i väst till naturmark och i norr till en mindre 
väg. 

Bostadshus ochförråd 
På grnnd av en vattenläcka kommer befintligt bostadshus att rivas och ersättas med ett 
nytt med måtten 8,2 x 3,9 meter. D et nya bostadshusets placering justeras till 
fastighetens nordöstra del där det idag står ett förråd. Förrådet i sin tur kommer att 
placeras utmed fastighetens östra gräns, se bilaga 2. Miljöförvaltningen bedömer att hela 
fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats och att både bostadshus och förråd 
därmed kommer 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 även fortsättningsvis ska 
vara markerad åt sydväst, enligt bilaga 2. 

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

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenlig med gällande översiktsplan och 
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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. 

har enligt 
har även sökt dispens för en b1ygga med måtten 1,2 x 12 meter. D et 

funnits en brygga på p~ are, men när han 
förvärvade fastigheten fanns bara stolparna kvar. - har ersatt b1yggan 
och utökat den två meter på grund av att stranden är grnnd och dyig. 

De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och anordningar 
som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för att vara 
lagliga. Förntsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte ändrats i 
omfattning eller utformning samt att de oavbrntet funnits på platsen sedan 1975. 
1V1iljöförvaltningen konstaterar utifrån äldre flygfoton att det inte funnits någon b1ygga 
på platsen 1972-1977 eller 2006-2012, se bilaga 3. 

En b1ygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger ingår 
även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en vägning 
mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta platsen i 
anspråk. 

1V1iljöförvaltningen konstaterar att inte är beroende av en brygga för att 
ta sig till eller från sin fastighet. har uppgett att han tillhör 
Ryssbybäckens fiskevårdsförening och har, via sin fastighet, 13,5 % fiskerätt om året. 
Fiske vid badplatsen på andra sidan sjön undanbedes då drag och krokar ska undvikas 
där. Det enda sättet att kunna nyttja fiskerätten är via roddbåt och b1yggan. 

Även om landområdet ner till vattnet är ianspråktaget som privat tomtmark är 
vattenområdet ändå normalt sett tillgängligt för allmänheten, vilket framgår av Mark
och miljööverdomstolens dom 2017-10-13 i mål M 1554-17. 

1vliljöförvaltningen bedömer att en ny b1ygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet 
inom vattenområdet i b1yggans närhet. 

För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som 
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha 
en brygga. 1V1iljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl att 
dispens kan medges. 

1vliljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövning, efter en vägning mot inverkan på strandskyddets syften, utgör särskilt skäl för 
dispens. Dispens kan därför inte medges för b1yggan. 

1vliljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet. 
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1Vliljöförvaltningen bedömer att b1yggan inte är förenlig med kraven på en från allmän 
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner eller 
överprövar 1Vliljö- 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 åtgärderna påbörjas. 

Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

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

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 
Förslag till beslut presenterat av ordförande: 
1Vliljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ett bostadshus, med måtten 8,2 x 3,9 meter, och en komplementbyggnad på 15 m2

, på 
fastigheten Kypered 1:18 vid Kyperedsjön, Borås kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 

2. Tomtplatsen ska även fortsättningsvis vara markerad med staket, häck, mur eller 
motsvarande åt sydväst, enligt bilaga 2. 

1vliljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
b1ygga med måtten 1,2 x 10 meter vilket motsvarar den ursprungliga bryggans mått på 
fastigheten Kypered 1:18 vid Kyperedsjön, Borås Stad 
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Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

Miljöbalken 7 kap. 18b § 
Miljöbalken 7 kap. 15 § 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förlag. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens ta,'{a för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. D röjsmålsränta 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. 

Besluts underlag 
1. 1vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 
4. Äldre flygfoton 

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 
1vliljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och 
komplementbyggnad, Västra Boda 1 :20 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
:Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ett bostadshus, med måtten 9 x 13 meter, och en komplementbyggnad, med måtten 5 x 
5 meter, på fastigheten Västra Boda 1 :20 vid Säven, Borås kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 

1. Tomtplatsen ska åt nord 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 bostadshus och 

komplementbyggnad på fastigheten Västra Boda 1:20. :Miljöförvaltningen bedömer att 
bostadshuset och komplementbyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är 

ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner 
1vliljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor att tomtplatsen ska 
markeras åt nord och syd. 

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

bostadshus och ett uthus på fastigheten Västra Boda 1 :20. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 4 mars 2019. Karta har bifogats ansökan. 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya byggnader 
uppföras (7 kap 15 § mi!Jöbalken). :Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § 
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mi!Jöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 
26 § mi!Jöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga forntsättningarna 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 § mi!Jöbalken). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
Området genom väg, bebyggelse eller annan exploatering är väl avskilt från 
strandlinjen. 

Fastigheten Västra Bosa 1 :20 utgörs av 173 7 m2 och ligger utmed Sävens västra strand. 
På fastigheten finns ett bostadshus, ett dubbelgarage och två vedskjul/ redskapsbodar. I 
väst och öst gränsar fastigheten till annan bebyggelse och i nord och syd till 
naturmark/ jordbrnksmark. Hela fastigheten bedöms om ianspråktagen. 

Det befintliga boningshuset kommer att rivas och ersättas med ett nytt, större hus på 
motsvarande plats. Öster om boningshuset kommer ett uthus att uppföras och öster om 
garaget kommer en hundgård att byggas. 

1vliljöförvaltningen 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 hemfridszonen finner 
1vliljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska 
markeras i nord och syd, enligt bilaga 2. Under forntsättning att villkoret följs bedömer 
1vliljöförvaltningen att byggnaderna inte kommer att utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. 1vliljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter 
utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

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

1vliljöförvaltningen bedömer att åtgärderna 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. 

Då hundgården kommer att placeras väl inom beslutad tomtplats bedömer 
1vliljöförvaltningen att åtgärden inte kommer påverka varken allmänhetens tillträde till 
området eller djur- och växtlivet. D et krävs därmed ingen dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för byggnation av hundgård. 
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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 åtgärderna påbörjas. 

Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

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

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. D röjsmålsränta 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. 

Besluts underlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan 
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Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 

Information om hur beslutet överklagas 

Beslutet skickas till 

Kopia till 
:Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Ansökan om strandskyddsdispens för vedförråd, 
Arnäsholm S:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
förvedförråd, med måtten 3,4 x 2 meter, på fastigheten Arnäsholm s: 1, 
Arnäsholmsvägen 29 vid Frisjön, Borås kommun. Miljöförvaltningen bedömer att den i 
ansökan föreslagna tomtplatsen ska vara tomtplats, men med en liten ändring i norra 
delen av tomtplatsen. Miljöförvaltningen anser att tomtplatsen ska sluta i linje med där 
planket slutar, så att allmänheten kan gå ner och få vattenkontakt vid sjön. Se bilaga 3. 

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

Villkor 

1. Tomtplatsen ska enligt bilaga 3, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande. 

Lag stöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

Miljöbalken 7 kap. 18b § 

Sammanfattning 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

vedförråd på fastigheten Arnäsholm s:1, adress, Arnäsholmsvägen 29. Det planerade 
vedförrådet ska enligt ansökan placeras långt kanten av den tomtplats som beslutades 
2014. Sökanden har i och med kontakt med Miljöförvaltningen blivit uppmärksammad 
på vad det innebär med en tomtplats och vill då i samband med den här ansökan få 
tomtplatsen omprövad. 

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

vedförråd på fastigheten Arnäsholm s:1, adress, Arnäsholmsvägen 29. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 febrnari 2019. Karta har bifogats 
ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 13 febrnari besökt platsen. Fastigheten 
Arnäsholm s: 1 är en jättestor fastighet med flera stugor på. Före den stuga som det här 
ärendet gäller finns ett beslut om strandskyddsdispens från 2014. Det planerade 

vedförrådet si enligt ansökanl1::=kanten av den tomtplats som beslutades 
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2014. Sökanden har i och med kontakt med Miljöförvaltningen blivit uppmärksammad 
på vad det innebär med en tomtplats och vill då i samband med den här ansökan få 
tomtplatsen omprövad. D e delar av fastigheten som sökanden menar ska ingå i 
tomtplatsen består i klippt gräsmatta uppe vid infarten till stugan och nere vid vattnet är 
det en gjuten platta vid strandkanten som är omgiven av ett högt plank. E n klippt 
gräsyta omger planket och löper fram till en liten röd komplementbyggnad som ligger 
inom den från 2014 beslutade tomtplatsen. Mellan planket och den röda 
komplementbyggnaden är det ca 10 meter. Norr om planket finns en liten strand som 
används för att lägga i båtar ifrån. D en platsen nås också genom en öppning i muren vid 
vägen och en stig går genom skogsdungen ner till stranden. Stigen genom skogen och 
den lilla stranden upplevs som allmänt tillgänglig. 

Sökanden uppger att den gjutna plattan har använts av de som bor i stugan sedan 60-
talet och alltid omgetts av staket. Han uppger att staketet/ planket uppfräschades på 90-
talet. Sökanden beskriver att stigen genom muren och ner till sjön tidigare varit 
igenbommad, men öppnades för några år sedan. 

Underlag för beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor, inkom 2019-02-05 
Platsbesök 2019-02-13 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Bestämmelser 
Platsen för det planerade vedförrådet ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller anordningar eller anläggningar utföras om de hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt (1 kap 15 § 
mi!Jöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § mi!Jöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
mi!Jöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga forntsättningarna 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 § mi!Jöbalken). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
O mrådet redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

1vliljöförvaltningen bedömer att vedförrådet kommer att uppföras på en plats som redan 
är ianspråktagen. 
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1Vliljöförvaltningen bedömer att gräsmattan vid infarten och anordningen med 
badb1yggan nere vid sjön ingår i tomtplatsen eftersom den funnits där innan 
strandskyddslagen kom och att den tillhört stugan. D et syns tydligt på flygfoton ända 
tillbaka till 1970-talet att gräsmattan klippts även på norra sidan om infarten till 
fastigheten. 
1vliljöförvaltningen bedömer dock att stigen genom skogen ner till stranden ska vara 
allmänt tillgänglig för allmänhetens friluftsliv. Det innebär inte att allmänheten har rätt 
att använda båtplatsen för att lägga i båtar. 1Vliljöförvaltningen bedömer att den i 
ansökan föreslagna tomtplatsen ska vara tomtplats, men med en liten ändring i norra 
delen av tomtplatsen. 1vliljöförvaltningen anser att tomtplatsen ska slut.a i linje med där 
planket slut.ar, så att allmänheten kan gå ner och få vattenkont.akt vid sjön. Se bilaga 3. 

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

Motivering av villkor 

För att förtydliga för allmänheten vilket område som är privat och som ingår i er 
tomtplats finner 1Vliljöförvaltningen det relevant att förena beslutet med villkor om 
staket. 

1Vliljöförvaltningen bedömer att anordningen 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 1Vliljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla. 

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

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

Strandskyddsdispensen slut.ar 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§ 
mi!Jöbalken). 
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Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov 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 ta,'{a för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. D röjsmålsränta 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. 

Besluts underlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05 
2. Översiktskarta 
3. Tomtplatsavgränsning 
4. Fotodokumentation 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 

Information om hur beslutet överklagas 

Beslutet skickas till 

Kopia till 
1vliljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Tillsynsplan miljöbalken mm 2019-2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut om yttrande till Mark
och miljödomstolen 

1vliljö och konsumentnämnden beslutar att fastställa "Tillsynsplan för tillsyn och 
tillsynsrelaterat arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet 2019-2021" i enlighet med 
miljöförvaltningens förslag 

Sammanfattning 
En viktig förutsättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitets
målen och i förlängningen en hållbar utveckling, ska kunna uppnås är att efterlevnaden 
av bestämmelserna i miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljnings
verksamhet. Tillsynsplaneringen är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i 
övrigt. Förutom planeringen är myndigheternas viktigaste instrument i tillsynsverksam
heten inspektioner, granskning av rapporter och tillsyn över verksamheters egenkontroll. 

Förvaltningen ska årligen upprätta en tillsynsplan där det fastslås vilka verksamhets 
typer som ska få miljö- och hälsoskyddstillsyn de kommande tre åren, och i viss mån 
vad man vill uppnå med tillsynen inom varje område. Krav på upprättandet av en 
tillsynsplan, och att den ska baseras på en aktuell behovsutredning, regleras i miljö 
tillsynsförordningen. 

Tillsynsplanen avser år 2019-2021 . D et första året är preciserat och för de andra åren 
anges en viljeiruiktning. 

Ärendet 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011 :13) ska det hos den operativa tillsyns
myndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses 
över vid behov, dock minst en gång per år. Det första året är preciserat och för de andra 
åren anges en viljeinriktning. Tillsyns-planen är ett levande dokument som uppdateras 
när förutsättningarna förändras och presenteras för nämnden vid behov. 

Som underlag till tillsynsplanen har avdelningen använt nationella, regionala och lokala 
miljömål, behovsutredning 2019-2021 samt det verksamhetsregister som förvaltningen 
har i Ecos. 
Tillsynsplanen ska visa hur myndigheten kommer använda de resurser som finns för att 
klara myndighetsutövningen enligt miljöbalken. Tillsynsbehovet för tre år framåt har 
gjorts utifrån risk och erfarenhet och utgått från de nationella och regionala miljömålen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bemanningen under 2019 (18,75 årsarbetskrafter) är betydligt mindre än behovet. Enligt 
gjord behovsutredning behövs mer än 30 heltidstjänster det närmast kommande året för 
att fullgöra tillsynsarbetet enligt miljöbalken. D en stora skillnaden mellan beräknat 
behov och tillgängliga resurser medför att nämnden måste göra stora och omfattande 
prioriteringar i tillsynsarbetet. D et är ca 14 600 timmar som har prioriterats bort i årets 
tillsynsplan. 

Konsekvenser övergripande 
Med rådande resursfördelning kommer avdelningen inte att kunna genomföra alla de 
uppgifter som åligger oss att utföra för att bidra till miljömål på både nationell, regional 
och lokal nivå samt för att erbjuda god service till verksamhetsutövare, kommun
invånare och andra förvaltningar inom Borås stad. 

Konsekvenser miljöskydd 
Med rådande resursfördelning kommer avdelningen inte att kunna genomföra alla de 
uppgifter inom behovsprioriterad miljöskyddstillsyn som finns med i behovsutred
ningen. Risken ökar för att utsläpp sker till mark, vatten eller luft från verksamheter som 
inte får tillsyn. Det kan röra sig om till exempel bristande kemikaliehantering, 
avfallshantering eller att nödvändiga reningsprocesser sköts på rätt sätt. 

Konsekvenser hälsoskydd 
Med rådande resursfördelning kommer avdelningen inte att kunna genomföra alla de 
uppgifter inom behovsprioriterad hälsoskyddstillsyn som finns med i behovsutred
ningen. Riskerna för smittspridning och andra olägenheter som kan påverka männi
skors hälsa ökar för de som besöker t.ex. gym och verksamheter där yrkesmässig 
hygienisk behandling erbjuds. 

Konsekvenser strandskydd 
Med rådande resurser för handläggning och tillsyn inom strandskyddade områden 
kommer miljöstrategiska avdelningen inte att klara av sitt ansvar för tillsyn enligt 
:Miljöbalken, vilket kommer resultera i att strandskyddets syften inte kommer kunna 
säkras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Besluts underlag 
Tillsynsplan för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete inom miljö- och hälsoskydds
området 2019-2021 
:Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
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Kontroll- och verksamhetsplan för Livsmedel 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö och konsumentnämnden beslutar att fastställa " Kontroll- och verksamhetsplan 
för livsmedel 2019" i enlighet med miljöförvaltningens förslag 

Ärendet 
1vliljö- och konsumentnämnden fastställde den 29 januari 2019 § 25 nämndbudget för 
2019 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning. 

Kontrollplanen för 2019 ska ses som ett komplement till denna med en mer utförlig 
beskrivning av planeringen för 2019 samt en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet 
är upplagt. Även behovsutredning finns med i kontrollplanen. Bakgrunden är att 
livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av nämndens kontrollarbete. 

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad, 
inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer 
om hur kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare eller planeringen för varje 
livsmedelsinspektör. D enna löpande arbetsplanering sker inom förvaltningens avdelning 
för Llvsmedelskontroll. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Besluts underlag 
Kontrollplan för livsmedel 2019. 
1vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14 
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Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) samt revidering av 
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Nämnden beslutar att: 

1. anta reviderad Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohol/agen, tobaks/agen, lagen om 
elektroniska cigaretter ochpåfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa recepifria 
läkemedel gällandefrån och med 1 juli 2019 i enlighet med miljöförvaltningens 
förslag, se Bilaga, och att överlämna den till Kommunfullmäktige för beslut. 

2. från och med 1 juli 2019 upphäva nuvarande Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohol/agen, tobaks/agen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
om handel med vissa receptfiia läkemedel 2019 

3. varje år skall en revision genomförasför att utröna om avgifterna motsvarar de kostnaderför 
de tjänster eller nyttigheter som kommunen tagit utförprövning och tillsyn 
(självkostnadsprincipen) 

Sammanfattning 
Detta ärende avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt Lagen 
om tobak och liknande produkter (2018:2088) . D e nya reglerna börjar gälla den 1 juli 
2019. 

Försäljning av tobak och liknande produkter enlig lag gällande fram till 30 juni 2019 får 
endast fortgå till och med 31 oktober 2019. 

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande 
produkter. D et införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. D etaljhandel 
och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för 
sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter. 

Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tobakslagen. 
Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att avse 
bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillsynsansvaret utökas 
också till att avse partil1andlare som, till skillnad från bestämmelserna om 
anmälningsplikt, omfattas av tillståndsplikt. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att 
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088). Grnnderna får bestämmas av kommunfullmäktige Gfr RÅ 1994 ref.72). 
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Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för hanteringen av 
tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om självkostnadsprincipen 
som finns om kommunala ta.'i:or. 
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet vilka avgifter som bör tillämpas för 
tillståndsgivning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter. 

Ekonomiska konsekvenser 
En ny organisation för tillståndsplikt och det utökade tillsynsansvaret behöver utformas. 
Den nya organisationen bör efterlikna den som redan idag finns kring alkohollagens 
tillståndsplikt. Tillstånds- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn 
och övriga myndighetskostnader. 

Barn - och ungdomsperspektivet 
En norm som har stor acceptans i vårt samhälle är att de VlL'i:lla tar ansvar för att barn 
och ungdomar ska få en uppväxtmiljö fri från tobak. D et ligger i linje med Borås Stads 
Vision 2025 samt det antidrogpolitiska programmet som finns i staden. 

En av grunderna i den svenska tobakslagstiftningen är att barn och ungdomar inte ska 
utsättas för de hälsorisker som är förknippade med tobaksbruk. 

Tillståndsplikt och en bra och kvalitativ tillsyn av försäljningsställen som säljer tobak 
bidrar till att förhindra försäljning av tobak till barn och unga. 

Omvärldsperspektivet 
Det finns idag många produkter som innehåller tobak, till exempel cigaretter, snus, 
vattenpipstobak och tuggtobak. Förutom tobaksbrukets stora inverkan på hälsan ger det 
upphov till stora kostnader för stat, landsting, kommuner, arbetsgivare och brukare 
själv. Tobakens skadeverkningar kan bara minskas genom ett brett arbete som omfattar 
många olika strategier. Särskilt viktiga åtgärder är avvänjning, rökfria miljöer, skyddande 
och begränsande lagstiftning med syfte att kontrollera tobaksindustrin och en aktiv 
prispolitik, allt för att minska tillgängligheten och förändra människors attityder till 
tobak . 

.År. 2003 antogs \VHO :s ramkonvention om tobakskontroll. Konventionen innehåller 
metoder och strategier med vetenskapligt stöd för att minska både efterfrågan och 
tillgången till tobak samt \VHO:s protokoll om hur man eliminerar illegal handel med 
tobaksvaror. Sverige ratificerade konventionen 2005 och förstärkte i samband med det 
tobakslagen (1993:581) på några punkter. Bland annat skärptes reglerna om 
marknadsföring av tobak, och ett förbud mot lågpriscigaretter och förpackningar med 
mindre än 19 cigaretter infördes. År 2005 förbjöds även rökning i serveringsmiljöer och 
2010 förändrades reglerna om försäljning av tobak, för att öka efterlevnaden av 
tobakslagen. 

Det finns även flera direktiv och rådsrekommendationer från EU som påverkar den 
svenska tobakspolitiken. Även Barnkonventionens fastställande av att barn har rätt till 
en god hälsa (artikel 24), rätt att skyddas mot droger (artikel 33) och att barns bästa 
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ska komma i främsta rnmmet vid beslut som rör barn (artikel 3) är en viktig 
utgångspunkt i framtagandet av en ny tobakslagstiftning. 

I februari 2016 beslutade regeringen om en ny ANDT-strategi för perioden 2016 - 2020. 
I strategin betonas vikten av att tre perspektiv ska genomsyra allt ANDT-arbete. Dessa 
är jämlikhets-, jämställdhets- och barn - och ungdomsperspektiven. I strategin betonas 
även att hälsofrämjande och preventiva åtgärder inom ANDT - området är av största 
vikt samt att ett strategiskt arbete på alla nivåer bidrar till minskad förekomst av alkohol
och narkotikamissbrnk, minskat brnk av tobak samt minskad användning av 
dopingpreparat. Strategin består av sex övergripande mål. Under varje mål anges de 
insatsområden som regeringen bedömer är viktiga för att uppnå målen. E tt av strategins 
mål är att tillgången till tobak ska minska. 

Målets insatsområden är följande: 

- Skarpare regleringför att minska illegal handel av tobak. 

- Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn. 

- Bekämpning av illegal handel och en restriktiv och tydligt reglerad och legal handel via digitala 
medie,: 

- Samverkan mellan ANDYförei?:Jggande och brottsförei?:Jggande arbetepå alla nivåer. 

Ärendet 
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande 
produkter. D et införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. D etaljhandel 
och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för 
sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter. Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet en ny avgift för ansökan om 
tobakstillstånd samt en ny avgift för tillsyn avseende detaljhandel och partihandel med 
tillstånd för tobaksförsäljning. 

Försäljning av tobak och liknande produkter enlig lag gällande fram till 30 juni 2019 får 
endast fortgå till och med 31 oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Lagstöd för avgiftsuttag 

8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter lyder enligt följande: 

Kommunen får ta ut en avgiftförprovningen av ansökan omförsä!Jningstillstånd enligt 5 kap. 1 § 
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 

8 kap. 2§ lagen om tobak och liknande produkter lyder enligt följande: 
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E n kommun får ta ut avgifterför sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktigförsä!Jning enligt 5 
kap. 1§. 

Kommunens kostnad för tillstånd- och tillsynsverksamhet är självfinansierad utifrån de 
avgifter som tas ut i samband med tillsyn och tillståndsprövning. Kommunens rätt att ta 
ut sådana avgifter och nivån på avgifterna regleras i kommunallagen (KL) 8 kap. 3 b § 
och av den så kallade självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL. 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta kostnader 
som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på kostnader är personalkostnader, 
material, utrustning, lokalkostnader med mera. Verksamhetens andel av kommunens 
centrala service- och administrationskostnader räknas också med. 

Borås Stad har som ambition att arbeta aktivt med alkohol- och drogpolitiska frågor, 
vilket sammanfattas i D rogpolitiska programmet. Borås Stad är medlem i organisationen 
Tobacco E ndgame - Rökfritt Sverige 2025. 

Borås Stad vill skapa goda forntsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. 
Ungdomar i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär 
att välja bort alkohol, tobak, narkotika och dopning." 

"Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål: 

• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak 
eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska. 

• Personer med missbrnk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god 
kvalitet." 

1vliljö- och Konsumentnämnden är en del av programmet, står bakom filosofin i 
programmet och kommer att genom fungerande kontroll och tillsyn aktivt bidra så att 
programmet går att uppfylla. 

Ansökningsavgifter 
I prop. 2017 / 18: 156, ny lag om tobak och liknande produkter anger lagstiftaren att det 
föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det 
förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen. D en nu föreslagna 
tillståndsordningen innehåller emellertid färre bedömningskriterier. Lagstiftaren 
bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för 
tobaksförsäljning generellt sett kan vara något lägre än motsvarande kommunala 
kostnader för serveringstillstånd. 
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Ansökan om tobakstillstånd kan indelas i flera kategorier. 

- Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 

- Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. 

- Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden. 

- Anmälan om förändrat tillstånd. 

Gemensamt för alla kategorier är att tillståndsenheten diarieför ansökan, tar in 
ansökningsavgift och nödvändiga handlingar, utreder ärendet, utarbetar ett underlag för 
beslut i politisk instans eller av tjänsteman. D ärefter utfärdas en handling för 
meddelande av beslut. 

Vid en ansökan om tobakstillståndkrävs ett relativt omfattande remissförfarande. Ansökan 
kan avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. Polismyndigheten, Skatteverket 
och i vissa fall Tullverket kommer att vara remissinstanser. Remisshandlingar ska skickas 
ut, bevakas och remissyttranden ska inarbetas i beslutsunderlaget. Vid sidan av 
remissförfarandet ska en utredning sammanställas. Utredningen ska visa på sökandens 
ekonomiska förhållanden och sökandens ekonomiska möjligheter att införskaffa den 
aktuella verksamheten. Sökanden ska visa varifrån kapitalet till inköpet kommer ifrån, 
för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel. 
Lagstiftaren trycker särskilt på att tillståndsmyndigheten behöver vara uppmärksam på 
ansökningar där sökanden i själva verket företräder någon som vill undanröja sig 
prövning, det vill säga när det är fråga om ett så kallat bulvanförhållande. Utöver 
utredningsarbetet ska det tilltänkta försäljningsstället besökas för att kontrollera 
tobakslagret, skyltning och marknadsföring. Sökanden ska bifoga ett 
egenkontrollprogram till sin ansökan. Egenkontrollprogrammet ska utgöra en 
nödvändig del av underlaget för beslut i tillståndsfrågan. 

Om ägar- eller bolagsförändringar sker ska detta anmälas till tillståndsenheten. E tt exempel 
på ändring kan vara att en eller flera personer med ett betydande inflytande i bolaget 
bytts ut och att nya personer tillkommit. E tt remissförfarande och en utredning 
avseende de nya personernas vandel och ekonomiska förhållanden behöver då göras. 

Vid ansökan om ett til!fälligt tillstånd för tobaksförsäljning sker i stort sett samma prövning 
som vid ansökan om tobakstillstånd. Undantaget är att ett utredningsbesök på 
försäljningsstället inte behöver göras. 

Förvaltningen har i nuläget svårt att se vilken typ avförändringar i tillstånd som kommer 
att anmälas till tillståndsenheten. Förvaltningen väljer därför att avstå att ange tidsåtgång 
för denna kategori. 

I ansökningskostnaderna bör även ett underhåll av tobaksförsäljningsregistret 
inkluderas. 
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Beräkning av ansökningsavgifter 
Förvaltningen utifrån sin erfarenhet samt i diskussion med andra myndigheter 
uppskattat att en rimlig tid för att handlägga en ansökan om tobakstillstånd samt 
ansökan om tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning bör ligga på samma nivå. 

Tid för handläggning av ansökan om förändringar i tillståndshavande bolag bör ligga på 
samma nivå motsvarande ärenden för ändringarna utifrån alkohollagen. En ändring i 
tobakstillståndet, som till exempel kan medföra ett utredningsbesök, bör kunna 
handläggas på i cirka 2 timmar effektiv tid. 

Anmälning -och ansökningsavgifter betalas i förskott. Vid återkallande av pågående 
ärendet ska endast häften av avgiften betalas tillbaka till den sökande. 

Kommunfullmäktige i Borås har fastställt taxan för Miljö- och konsumentnämndens 
verksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel den 2018-12-
19-20. 

Timavgift för 2019 är 1156 kronor och regleras årligen. 

Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning 
från och med 1 juli 2019: 

Kate2:ori Föresla2:en av2:ift 
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 11 600 kronor 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att 11 600 kronor 
sälja tobak. 
Anmälan om ändrade ägar- eller 5 000 kronor 
bolagsförhållanden. 
Anmälan om förändrat tillstånd. 2 300 kronor 

Motsvarande prövning (tillstånd) enligt alkohol/agen ligger på 13 500 kronor f ör 
2019. 

Avgifter för tillsyn gällande tobaksförsäljning 
från och med 1 juli 2019: 

Kate~ori Föresla~en av~ift 
Försäljnings av tobaksvaror 4 600 kronor 
Försäljnings av elektroniska cigaretter 1 200 kronor 
och/ eller påfyllnings behållare 
Försäljnings av både tobaksvaror 5 800 kronor 
elektroniska cigaretter och/ eller 
påfyllnings behållare 
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Beräkning av tillsynsavgifter 
Tillsynsavgiften motiveras av att den inre tillsynen av tillståndshavare enligt tobakslagen, 
enligt den nya lagens förarbeten, i allt väsentligt ska motsvara den inre tillsyn som görs 
av tillståndshavare enligt alkohollagen. 

Referenser 
Förvaltningen har haft kontinuerliga avstämningar med andra kommuner i sitt nätverk 
(Västerås, Uppsala, Norrköping, Eskilstuna) samt Göteborg. 

Förvaltningen kan konst.atera att det varit svårt att hitta referenser i detta ärende då 
lagstiftningen är ny och att de flesta kommuner inte hunnit ta fram nya avgifter som är 
anpassade till denna. 

Miljöförvaltningens synpunkter/ bedömning 
Tillståndsenheten kommer att få ett utökat uppdrag på grund av den nya Lagen om 
tobak och liknande produkter. 

Förvaltningens utökade uppdrag med nya tillståndsprövningar och förändrat 
tillsynsansvar som en följd av att tillståndsplikt för tobaksförsäljning införs, medför en 
ökad arbetsbörda för tillståndsenheten. D essa förändringar innebär både nya uppdrag 
och nya kostnader för förvaltningen. Verksamhetens avgifter behöver därför ses över. 

Förvaltningen har, mot bakgrund av ett utökat uppdrag och ökad arbetsbelastning, ett 
behov av rekrytering med mera. D etta finansieras genom nya avgifter. 

1vliljöförvaltningen föreslår att reglemente uppdateras till gällande lag Lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) vid kommande översyn. 

Nämnden har informerat alla nuvarande verksamheter som anmält tobaksförsäljning om 
den nya lagen under mars månad och planerar att skicka ytterligare information och 
blankett för tillståndsansökan under maj månad samt efter Kommunfullmäktiges beslut 
om ny taxa. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
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Besluts underlag 
1Vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19 
Bilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Tillsyns- och verksamhetsplan för Tillståndsenheten 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö och konsumentnämnden beslutar att fastställa" Tillsyn- och Verksamhetsplan för 
Tillståndsenheten 2019" i enlighet med miljöförvaltningens förslag 

Ärendet 
1vliljö- och konsumentnämnden fastställde den 29 januari 2019 § 25 nämndbudget för 
2019 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning. 

Tillsyn- och verksamhetsplan för 2019 ska ses som en allmän beskrivning av hur 
kontrollarbetet är upplagt under året. D okumenten beskriver även ambitionsnivån på 
tillsynssidan. 

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur arbetet på Tillståndsenheten är 

organiserad, inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller 
inte detaljer om hur kontrollen bedrivs för den enskilda företagaren eller planeringen för 
varje handläggare. D enna löpande arbetsplanering sker inom Tillståndsenheten. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Besluts underlag 
Tillsyn- och verksamhetsplan för Tillståndsenheten 2019 
1vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen. 
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Tillsyns- och verksamhetsplan för Tobak m.fl. 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

1vliljö och konsumentnämnden beslutar att fastställa " Tillsyns- och verksamhetsplan för 
tobak m.fl. 2019" i enlighet med miljöförvaltningens förslag 

Ärendet 
1vliljö- och konsumentnämnden fastställde den 29 januari 2019 § 25 nämndbudget för 
2019 med en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning. 

Verksamhetsplan för 2019 ska ses som en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet är 
upplagt under året. D okumenten beskriver även ambitionsnivån på tillsynssidan. 

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur arbetet med handläggning av tobak (e
cigaretter mm.), folköl och vissa receptfria läkemedel är organiserad, inriktningen av 
kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer om hur kontrollen 
bedrivs för den enskilda företagaren eller planeringen för varje handläggare. D enna 
löpande arbetsplanering sker inom enheten. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Besluts underlag 
Verksamhetsplan för tobak m.fl. 2019 
1vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen. 



BORÅS STAD Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och konsumentnämnden 2019-03-26 
56 (74) 

PROTOKOLL

§ 107 Dnr: 2018-1887 

Miljörapport Borås Stad 2018 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
:Miljö- och konsumentnämnden föreslås godkänna Miljörapporten för Borås Stad 2018 
och översända handlingarna till Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Den 22 febmari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. 
1vliljöförvaltningen ansvarar för att sammanställa kommunkoncernens 
miljömålsuppföljning i samband med tertialuppföljningen i augusti och 
årsredovisningen. I :Miljörapporten 2018 återfinns en sammanställning av de båda 
uppföljningarna. Vid tertialuppföljningen i augusti låg extra fokus på H ållbara perspektiv 
medans årsredovisningen fokuserade på Hållbar samhällsplanering och Fossilbränslefritt 
och energieffektivt Borås. D å det är första året som miljömålen följs upp har inte alla 
etappmål och aktiviteter följts upp. Detta beror dels på att vissa etappmål och aktiviteter 
är beroende av att andra etappmål/aktiviteter först genomförs innan de kan påbörjas. 
E tappmål och aktiviteter gällande livsmedel kommer följas upp under 2019 då nytt 
livsmedelsavtal träder ikraft. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Beslutsunderlag 
1vliljörapport Borås Stad 2018 
:Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder och bolag 
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Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond, 
Finnekumla 2:16 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
:Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med 100 000 ( ett 
hundratusen) kronor för stängsling och fårhus. 

Villkor för bidraget 

• Bete i område 1,2,3 och 4 samt 6 ska göras i enlighet med en rådgivning från 
Länsstyrelsen. Rådgivningsdokumentet ska sändas till :Miljöförvaltningen i 
samband med meddelande om projektstart för att få ut startbidraget. 

• Åtgärderna inom det biotopskyddade området ska av Skogsstyrelsen vara 
bedömda att gå i linje med biotopskyddets syften. Skogsstyrelsens bedömning 
om åtgärderna ska sändas till :Miljöförvaltningen i samband med meddelande om 
projektstart för att få ut startbidraget. 

• Stödutfodring får ej göras i område 1-4, inom biotopskyddet, samt 6, inom den 
inventerade ängs- och betesmarken. Stödutfodring kan ge ökad mängd näring till 
marken vilket kan resultera i att floran ändras. 

• Betet i hage 1-4 och 6 ska skötas så att betestrycket inte blir för hårt. Vid för 
hårt bete finns risk för att fåren äter upp blommorna innan de hinner fröa av sig. 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat 
projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Av bidraget betalas 70 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 30 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 

Sammanfattning 

och fårhus på fastigheten Finnekumla 2:16.-
har lämnat in en ansökan om ~ naturvårdsfonden för stängsling 

ansöker om ett bidrag på 
169900 kronor. Beredningsgrnppen för naturvårdsfonden rekommenderar :Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 100 000, (etthundratusen) kronor. 
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Ärendet 
har lämnat in en ansökan om bidra ur naturvårdsfonden för stängsling 

etc. på fastigheten Finnekumla 2:16. söker bidrag på 169 900 kronorör 
stängsling, och olika fo~ d fårhus. Finnekumla 2:16 är en stor fastighet med 
flera utspridda skiften. - har i ansökan delat upp den på olika hagar och gett 
dem en siffra från 1-7. Hage 1-4 är skyddad som Biotopskydd av Skogs styrelsen sedan 
några år tillbaka. H age 1-2 är inventerad inom ängs- och betesinventeringen år 2002 och 
nämns där i som en restaurerbar mark. I hage 3-4 finns många stenrösen. Hage 1-4 har 
gallrats ur på gran för några år sedan och idag växer där framförallt ek och även asp. 
Genom området rinner en liten bäck. 
Hage 5 är en trädbevuxen slänt mellan en vinterhage för fåren och en åkeryta. Värdefullt 
att ekarna får vara kvar här. Område 1-4 samt 5 och 6 är i kommunens naturdatabas ett 
större objekt på landskapsnivå. Område 1-6 ingår i ett landskapsobjekt som är bedömt 
till klass 2, mycket höga naturvärden. Viskans dalgång med höga ornitologiska värden 
och en flora som på många ställen är kalkgynnad samt stora kulturella värden i forma av 
fägator, odlingsrösen och stenmurar. 

Hage 7 är en gammal torplämning och det finns en gammal ledningsgata med nedbetade 
ekplantor och andra mindre buskar. I samma ledningsgata fast tre kilometer bort har 
hasselmus hittats vid inventering 2008. Vid torplämningen finns trädgårdsväxter men 
också hassel. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. Det 
är mycket positivt att återuppta bete för att hålla de blomrika markerna öppna och 
betade. Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 

Naturvårdsfondens beredningsgrupp anser att ansökan ska beviljas med bidrag för 
kommande åtgärder på 84900 samt ett bidrag till fårhus/ skärmskydd på 15100. 

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen E tt rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet H ållbar natur. 

Bidraget för stängsling för bete är att se som startbidrag för att komma igång med 
verksamheten. har i sin ansökan skrivit med kostnader för redan utförda 
åtgärder och även kostnader för fårhus som inte är specificerade på vad som är arbetstid 
och vad som är materialkostnad. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 100 000 kronor för åtgärderna. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Besluts underlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-08 
2. Ansökan med kartor 
3. Foto från plats besöket 

Beslut skickas till 

1v!iljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Miljö- och konsumentnämndens reglemente 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
:Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nytt 
reglemente för miljö- och konsumentnämnden i enlighet med förslag i bilaga 4 till 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
:Miljö- och konsumentnämnden har fått remissen förslag till revidering av nämndens reglemente 
och detgemensamma reglementetför hantering i nämnden. Remissvaret ska ha kommit in till 
Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. :Miljöförvaltningen har i december 2018 
redan lämnat synpunkter på nämndens reglemente via Förvaltningsremiss: Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ,ry mandatperiod, se bilaga 5 - förvaltningens 
tjänsteskrivelse december 2018. 

I remissvaret från december 2018 föreslog förvaltningen följande: 

• att reglementets struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings 
förslag då syftet med den nuvarande strukturen är svårtolkad, 

• att namnet på budget- och skuldsaneringsrådgivning ändras till budget- och 
skuldrådgivning, samt att de laghänvisningar som reglerar det obligatoriska 
ansvaret för staden att ge sådan rådgivning tas med, 

• att konsumentvägledning kompletteras med att arbeta med rådgivning om 
hållbar konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, 
stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen, 

• att ett tillägg av miljöbalken görs i reglementet, 

• att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning klargörs inom kommunen, 

• att ett tilläggs görs i reglementet där det framgår att nämnden ska ansvara för 
remisser från Lotteriinspektionen, 

• att medverka i fysisk planering där frågor inom nämndens ansvarsområde 
berörs, 

• att utreda frågan om verksamheten Bostad Borås bör vara en del av nämndens 
ansvarsområde då verksamheten inte har något att göra med nämndens övriga 
ansvarsområden. 
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• att de uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat miljö- och 
konsumentnämnden vad gäller miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i 
nämndens nuvarande reglemente läggs till och förtydligas enligt nedan: 

att ha en drivande och stöc!Jandefunktion i arbetet med mi!Jöstrategiskafrågor och i 
samråd med berördaparter utarbeta och underställa kommunfullmäktigeförslag till 
styrdokument inom området, 

samordna delar av kommunens miljöarbete, 

arbeta med utökad miljöinformation/ utbildning samt ge stöd till Borås 
Stads verksamheter i deras miljöarbete, 

leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads 
nya miljömål, 

samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom 

hållbarhetsområdet, 

arbeta med miljööve1-vakning inom luft, vatten och mark, inklusive 
representera Borås Stad i luftvårdsförbundet samt samordna 
vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad i vattenråden, 

samordna kommunens arbete inom natm-vård, 

Inrätta och fö1-valta Borås Stads natm-vårdsfond, 

Arbeta med energi- och klimatrådgivning, 

Stadsledningskansliet har gått igenom fö1-valtningens remissvar och gjort små justeringar 
utifrån fö1-valtningens förslag. Stadsledningskansliet nya förslag till reglemente har 
skickats som nämndremiss till Miljö- och konsumentnämnden. Föi-valtningen har i stort 
sett likande synpunkter på den nya förslaget. D et som har tillkommit är synpunkter på 
rnbriken § 1 målet med verksamheten där fö1-valtningen anser att den text som presenteras 
under § 1 inte är "Mål" utan uppdrag som ska in under § 2 i det nya förslaget till 
reglemente för nämnden. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har översänt en nämndremiss gällande nämndens reglemente med 
begäran om eventuella synpunkter på reglementet, se bilaga 2, samt synpunkter på det 
gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, se 
bilaga 3. 
Miljöfö1-valtningen har tidigare fått svara på en fö1-valtningsremiss vad gäller nämndens 
reglemente under december 2018. Föi-valtningen hade då omfattande synpunkter på 
reglementet eftersom nämnden genom åren har fått utökat ansvar som det nuvarande 
reglementet inte reglerar. Stadsledningskansliet har gått igenom fö1-valtningens 
synpunkter och lagt ett förslag på nytt reglemente för nämnden. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 

Reglem entets struktur 

I det nya förslaget (bilaga 2) har rnbrikerna huvudarbetsuppgifter och speciella arbetsuppgifter 
ersatts med "målet för verksamheten" samt "verksamhet och uppdrag'. 1Vliljöförvaltningen 
ställer sig positiv till en ändring av rnbrikerna då den nuvarande uppdelningen kan 
uppfattas som att de speciella arbetsuppgifterna och/ eller de övriga arbetsuppgifterna är 
mindre viktiga, alternativt att de speciella arbetsuppgifterna är viktigare än 
huvudarbetsuppgifterna. 

Förvaltningen anser dock att rnbriken "målet för verksamheten" syftar till ett 
övergripande mål och syfte med nämndens verksamhet. D en information som finns 
under det nya förslaget är varken mål eller syfte, utan det är nämndens uppdrag, varför 
det ska in under den nya rnbriken "verksamhet och uppdrag". 

Förvaltningen föreslår därför att texten i det nya förslaget under rnbriken § 1 "målet 
med verksamheten" ersätts med följande text: 

"Mi!Jö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheterfö!Jer lagar och regler så att 
människors hälsa och mi!Jön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra till att Borås Stad 
blir en ledande kommun inom mi!Jö- och hållbarshetsområdef'. Se bilaga 4 - förvaltningens 
förslag till nytt reglemente feb 2019. 

Angående § 2 Verksamhet och uppdrag (nya förslaget) 

Förvaltningen välkomnar förslaget att justera namnet på budget- och 
skuldsaneringsrådgivning till budget- och skuldrådgivning, dvs ta bort ordet 
"sanering'' . 
Det är lämpligt att tydliggöra att verksamheten inte är en frivillig verksamhet för 
kommunen genom att ange de laghänvisningar som reglerar det obligatoriska 
ansvaret för kommunen att ha budget- och skuldrådgivning. Förslagsvis bör det 
stå att nämnden ska svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt 5 
kap. 12 § socialtjänstlagen samt 3 § skuldsaneringslagen, se bilaga 4 -
förvaltningens förslag till nytt reglemente feb 2019. 

I nuvarande reglemente står det att nämnden ska svara för kommunens 
konsumentvägledning, men att enbart skriva konsumentvägledning ger en snäv 
uppfattning av uppdraget. Verksamheten ska inte enbart arbeta med 
konsumentvägledning utan även arbeta med hållbar konsumtion inom 
vägledningen , bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja och 
samordna konsumentintressena inom kommunen. Förvaltningen föreslår därför 
att konsumentvägledning kompletteras med informationen ovan, se bilaga 4 -
förvaltningens förslag till nytt reglemente feb 2019. 
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Angående § 2 Verksamhet och uppdrag (nya förslaget) 

En myndighets tillsyn och kontroll ska generellt syfta till att säkerställa syftet med 
respektive lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa. Tillsynsmyndigheten 
ska på eget initiativ kontrollera efterlevnaden samt vidta de åtgärder som krävs. 
Myndigheten ska vidare genom rådgivning, information och liknande, skapa 
forntsättningar för att lagens ändamål ska tillgodoses. 
Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämndens ansvar som 
myndighetsnämnd blir tydligare om de viktigaste lagar som styr nämndens tillsyn och 
kontroll tas med i nämndens reglemente. Miljöförvaltningen föreslår därför ett tillägg av 
miljöbalken i reglementet, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt reglemente feb 
2019. 

1vliljöförvaltningen föreslår att de uppdrag som redovisas under §1 i det nya förslaget 
flyttas ned till §2 verksamhet och uppdrag. D å §1 syftar till övergripande mål och syfte 
och inte till uppdrag då de regleras under §2, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt 
reglemente feb 2019. 

Slutligen, i de nya förslaget står strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla 
förnybara drivmedel samt lagen om sprängämnesprekursorer under en och samma 
punkt, medan annan lagstiftning står för sig. Förvaltningen ställer sig frågande till varför 
de klumpas ihop, de har inget med varandra att göra och därför ska de stå som egna 
punkter precis som de andra lagstiftningarna, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt 
reglemente feb 2019. 

Angående §3 övrigt 

Miljöstrategiskt arbete/hållbar utveckhng 

För att en kommun ska kunna ta sitt ansvar enligt miljöbalken är det vanligt att 
kommunfullmäktige utser någon nämnd att ha en ledande, samordnande och stödjande 
funktion för kommunens samlade arbete med hållbar utveckling och/ eller 
miljöstrategiska frågor, som följer av miljöbalken. Någon entydig definition om vad som 
ingår i en kommuns arbete med hållbar utveckling respektive miljöstrategisk arbete finns 
inte. 

I nu gällande reglementen framgår att i kommunstyrelsens övergripande 
ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat mi!Jöstrategjskafrågor. Samtidigt har 
kommunfullmäktige lagt ansvar för stora dela av stadens miljöstrategiska arbete på 
miljö- och konsumentnämnden. Boråsregionen/ Sjuhärads kommunalförbund har 
nyligen startat ett nätverk för miljöstrategisk samverkan där kommunchefen utsett 
förvaltningschefen för miljöförvaltningen att representera Borås Stad. Utgångspunkten 
för regionens miljöstrategiska samverkan är Agenda 2030 och VG 2020 - strategi för 
tillväxt och utveckling, Västra Götalandsregionen. 

Miljö- och konsumentnämndens presidium tog med anledning av det ovannämnda upp 
behovet av att tydliggöra ansvarsfördelning och roller samt behovet av att skapa 
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politiska avstämningsforum för Borås Stads miljöstrategiska arbete inför eller under 
nästa mandatperiod, på sitt senaste politiska uppföljningssamtal med ansvariga 
kommunalråd. 

I Miljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente, se bilaga 1, (§ 3 Övrigt) har 
kommunfullmäktige listat följande fem punkter som vanligtvis räknas som 
miljöstrategiskt arbete: 

1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, 
2. svara för natmvårdsfrågoma i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, 
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid 

utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på 
kommunen, 

4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, 
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom 

allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi 
och konsumentfrågor inom kommunen. 

1vliljöförvaltningen vill påpeka att det sedan 2002 finns ytterligare uppdrag som 
kommunfullmäktige har tilldelat miljö- och konsumentnämnden som är miljöstrategiskt 
arbete men som inte är listat i nämndens reglemente (finns dokumenterat ibland annat 
Nämndens budgetar). Punkterna redovisas nedan: 

• arbete med miljömål åt Borås Stad (2006) 
• inrätta och förvalta Borås Naturvårdsfond (2002, 2007, 2011) 
• utökad miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads verksamheter 

i deras miljöarbete (2010) 

• arbete med hållbar utveckling (2011), inklusive 

leda och samordna arbetet med miljömål och miljöprogram 

samordna arbetet med den ekologiska dimensionen i det planerade 
hållbarhetsområdet 

samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot 
luftvårdsförbundet 

• samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot vattenråden. 

• implementering av Borås Stads nya miljömål (2013) 

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att det görs ett tillägg i nämndens reglemente 
med de punkter som listats ovan, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till 
nytt reglemente feb 2019, då de utgör stora delar av det miljöstrategiska arbete som 
miljö- och konsumentnämnden ansvarar för på uppdrag av kommunfullmäktig. Vidare 
resulterar ett tillägg i en tydligare förståelse om vilket miljöstrategiskt arbete som åligger 
nämnden i förhållande till det arbete som kommunstyrelsen ansvarar för när det 
kommer till att leda och samordna miljöstrategiska frågor som en del av deras 
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övergripande ledningsfunktion. Nedan följer förvaltningens förslag på tillägg till 
nämndens reglemente. 

I den mångällandeföifattningar eller beslut av kommunfullmäktige inteföreskriver annat åligger det 
mi!Jö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket innefattarfö!Jande: 

att ha en drivande, och stödjandefunktion i arbetet med mi!Jöstrategiskafrågor och i samråd 
med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktigeförslag till styrdokument 
inom området, 

att samordna delar av kommunens mi!Jöarbete och svara för mi!Jövården i kommunen i den 
mån det inte ankommerpå annan, vilket innefattarfö!Jande: 

arbeta med utökad mi!Jöinfarmation/utbildning samtge stöd till Borås Stads 
verksamheter i deras mi!Jöarbete, 
leda och samordna arbetet med mi!Jömål samt implementera Borås Stads '!Ja 

mi!Jömål 
samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet, 
arbeta med mi!Jöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera Borås 
Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvånisarbetet och representera 
Borås Stad gentemot vattenråden, 
samordna kommunens arbete inom natu111ård, svaraför naturvårdsfrågorna i den mån 
det inte ankommerpå annan samtförvalta Borås Stads naturvårdsfond, 

att fö!Ja utvecklingen i kommunen i mi!Jö- och hälsoskyddshänseende och utarbeta deförslag 
och bereda de ärenden som ärpåkallade eller ankommerpå kommunen, 

att medverka i all planering inklusivefysisk planering därfrågor inom nämndens 
ansvarsområden berörs, 

att arbeta med ene1gi.- och klimatrådgivning 

Bostad Borås 

Bostad Borås, som är en frivillig verksamhet för kommunen, har till uppgift att lämna 
information till allmänheten om hur och var lägenheter kan sökas inom staden 
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via 
webbplats, besök, brev, e-post och telefon. Miljöförvaltningen ska enligt Bostad Borås 
se till att hjälpa studenter att finna bostäder som tillhandahålls av privata uthyrare. 
1vliljöförvaltningen ställer sig frågande till varför detta ansvarsområde faller på miljö- och 
konsumentnämnden då uppdraget inte har något att göra med nämndens 
ansvarsområden. Om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska ansvara för 
detta frivilliga uppdrag så bör detta tas med i nämndens reglemente. D essutom behöver 
nämnden få ekonomiska medel för att upprätthålla verksamheten. 
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Namnbyte på miljö- och konsumentnämnden 
:Miljö- och konsumentnämnden fick sitt namn 2011 efter en omorganisation då bland 
annat konsumentvägledningen samt energi- och klimatrådgivningen flyttades över till 
nämnden. Förvaltningen anser dock att nämndens och förvaltningens namn blir 
missvisande i förhållande till huvuduppgiften som är att arbeta med miljö- och 
hälsoskydd. D et finns fler verksamhetsområden inom nämnden som har en starkare 
relation till hälsoskydd än konsumentvägledning. Förvaltningen föreslår därför att 
konsumentvägledning byts ut mot hälsoskydd. D et blir även tydligare gentemot 
allmänheten om vilken nämnd man kan vända sig till när det gäller hälsoskydd. :Miljö
och konsumentnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan 
separat från reglementeremissen men förvaltningen vill redan nu informera att detta kan 
komma att ske inom en närliggande tid. Med anledning av ett föreslaget namnbyte kan 
nämndens namn i reglementet även komma att behöva justeras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Besluts underlag 

1. :Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
2. 1vliljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente 
3. Stadsledningskansliet förslag till reglemente för :Miljö- och konsumentnämnden 

2019 
4. Stadsledningskansliet förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 

samt övriga nämnder 2019 
5. :Miljöförvaltningens förslag på nytt reglemente febrnari 2019 
6. 1vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse december 2018 som svar på 

förvaltningsremissen om nämndens reglemente 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL

§ 110 Dnr: 2019-519 

Månadsuppföljning februari 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

:Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för februari 2019 med 
helårsprognos. 

Ärendet 
1vliljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Besluts underlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-13 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 



BORÅS STAD Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och konsumentnämnden 2019-03-26 
68 (74) 

PROTOKOLL

§ 111 Dnr: 2019-0134 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
1vliljö och konsumentnämnden beslutar att godkänna yttrandet till Arbetslivsnämnden 
angående "Uppföljning på program för ett integrerat samhälle" i enlighet med 
miljöförvaltningens förslag 

Sammanfattning 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med 
dessa frågor utgår från "Program för ett integrerat samhälle". Programmet för ett 
integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinr.i1.'tningen och hur Borås Stad förväntas 
agera och gäller för alla nämnder och styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja 
jämlikhet, delaktighet och in-flytande i samhället på lika villkor utifrån varje individs 
forntsättningar och behov. Integrationsarbetet ska genomsyra all kommunal verksamhet. 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämn
der/ förvaltningar och styrelser/ bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 
respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets 
sju programområden. Förntom Arbete och Boende, som har funnits med sedan pm:et 
började skickas ut, kommer även områdena T1ygghet och Folkhälsa lyftas fram. 

Ärendet 
1vliljö- och konsumentnämnden kommenterar i detta dokument programområdena 
Arbete respektive T1ygghet. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Arbete 
Arbete är en 1!)1Ckel till integration. Borås Stadprioriterar åtgärder som leder till egenförsör)ning, 
genom anställning eller egetföretagande. Vi ska samverka med andra 11!Jlndigheter och näringslivetför 
att alla '!Yanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt. 

Borås Stad ska vara ettföredöme i att anställa personalav annan etnisk bakgrund K.unskap hos 
personalen om andra kulturer ökar möjligheten attgefler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och 
interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stöt!Ja kunskapsspridning i näringslivet om att mån1'fald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamtför företaget. 
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PROTOKOLL

§ 111 forts. Dnr: 2019-0134 

1Vliljöförvaltningen tar alltid emot praktikanter och har minst två per år. Vi söker ej alltid 
aktivt själva efter praktikanter utan får förfrågningar regelbundet där vi i första hand 
väljer de som har miljökunskaper oavsett etnisk bakgrund. Vi har hittills tagit in en 
språkpraktikant till vår verksamhet. 

1vliljö- konsumentnämnden ser gärna sökande av annan etnisk bakgrund till våra lediga 
tjänster. Vi har för avsikt att införa ovanstående i våra rekryteringsannonser framöver, 
dock så är personlig lämplighet samt utbildning/ erfarenhet avgörande vid tillsättning av 
nya tjänster oavsett etnisk bakgrnnd. 

Trygghet 
I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att '!)'anlända får 
förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta iföreningslivet. 

Borås Stad ansvararför att personalen i förskola, skola och individ- ochfami!Jeomso1g har kunskap 
om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre ochpersoner medfunktionsnedsättningfår 
hjälppå sitt modersmål 

Trygghetsaspekten inom nämndens ansvarsområde är inkluderad i vår 
myndighetsutövning och vårt tillsynsarbete, vilket syftar till att säkerställa boråsarnas 
hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa 
regler för verksamhetsutövare i Borås samt för att motverka brottslighet. Nämnden 
ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning och konsumentrådgivning 
vilka bidrar till trygghet genom hjälp och goda råd för alla medborgare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Besluts underlag 
1. 1Vliljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14 
2. PM 2018.docx 
3. Missiv.pdf 

Beslut skickas till 
Arbetslivsnämnden 
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PROTOKOLL

§ 112 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
:Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna följande personers medverkan 
under Vattenrådets dag den 15e mars i Göteborg 

Per Månsson (M), Jan-.Åke Carlsson (S), Lars Lyborg (KD) 

Ärendet 

Sofia Bohlin (S) har deltagit på Fair Trade City' s styrelsemöte den 6e mars 2019 och 
delger nämnden information om vad som avhandlades på mötet. 

Vattenrådens dag 2019-03-15, Per Månsson (M) och Jan-.Åke Carlsson (S) deltog som 
ombud för Viskans vattenråd och Lars Lyborg (KD) deltog som ombud för Ätrans 
vattenråd. 

Sv. :Miljökommuners Årskonferens 8-9 maj, Karl-Eric Nilsson (C) är anmäld till 
konferensen, ingen ytterligare nämndledamot anmälde intresse att deltaga. 

Beslutsgång 

Per Månsson (M), Jan-.Åke Carlsson (S), Lars Lyborg (KD) 
har medverkat under Vattenrådets dag den 1Se mars i Göteborg 

Beslutet skickas till 
1vliljö- och konsumentnämndens diarium 
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PROTOKOLL

§ 113 

Delegeringsbeslut februari 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

:Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

Ärende 

1vliljö- 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. 

Besluts underlag 
:Miljöförvaltningens delegerings beslut februari 2019. 

Beslutet skickas till 
:Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 114 

Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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PROTOKOLL

§ 115 

Personalärenden 

Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om att förvaltningsjurist Marlene 
Andersson kommer att avsluta sin anställning i början på juni, annans för hennes 
ersättning kommer troligtvis ut i slutet på vecka 14. 
Två personer kommer att erbjudas Smånaders vikariat på Miljöstrategiska avdelningen 
inom kort samt rela.-yteringar pågår till Verksamhetsstöd och till Llvsmedelskontroll. 
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På initiativ av Lars Lyborg, som ville att detta skulle tas till protokollet, så framför Miljö
och konsumentnämndens sitt tack till miljöförvaltningen för en informativ och trevlig 
utbildningsdag. 

PROTOKOLL

§ 116 

Övrig information från förvaltningen 

Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om att under våren kommer 
arbetet om tillitsbaserad tillsyn att påbörjas. 
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