
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-27 

Sida 

1 (65) 
TID OCH PLA TS 
Tisdagen den 27 augusti 2019, kl. 17:00 – 20.40, Nornan konferensrum våning 2 
 
  
Omfattning 
§§ 210- 240 
  
Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C)          Ordförande  
Per Månsson (M) Förste vice ordförande  
Sofia Bohlin (S) 
Jan-Åke Carlsson (S)   
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
Robert Skånberg (SD)  
  
Tjänstgörande ersättare  

 

Jaana Ben Maaouia (S) för Cecilia Kochan (S)  
Alexander Andersson (C) för Soroush Rezai (L)  
 

 

 

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

Ledamöter som meddelat förhinder 
Cecilia Kochan (S) 
Soroush Rezai (L)  
Sofia Sandänger (M) 
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Jessica Bjurén (M) 
 

  

 Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander §§ 210 -240 Miljöinspektör Lisa Bindgård* §§ 210 - 229 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 210 -240 Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink §§ 210 - 230 
Avdelningschef Niclas Björkström** §§ 210 -240 Kommunbiolog Matilda Chocron §§ 210 - 215 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti** §§ 210 -240 Kvalitets- och IT-samordnare Andreas Zalewski* §§ 210 - 219 
Avdelningschef Annelie Johansson** §§ 210 -240 Livsmedelsinspektör Christina Källgren* §§ 210 - 219 
Ekonom Kristina Reinholdsson** §§ 210 -240 1:a livsmedelsinspektör Annelie Gustafsson* §§ 210 - 219 
* deltog ej i §216  Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 210 - 240 

** deltog ej i §216, 229-230 
 Justering 

Per Månsson (M) utses att justera och Katrine Andersson (M) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2019-08-29 på Miljöförvaltningens expedition.  
 
 
 

 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist   
 
 
 

 

Ordförande Karl-Eric Nilsson  
  

 
Justerande Per Månsson    

Justering tillkännages genom anslag den 2019-08-30 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande  

 

2. Närvaro  
 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
 

4. Initiativärenden 
 

5. Fastställande av föredragningslista 
 

6.1 Upphandling av diarie- och ärendehanteringssystem 
6.2 Information - strandskyddsärende Holma 1:4 
6.3 Information - strandskyddsärende Påholmen 1:10 
6.4 Information om ärende med Dnr 50-2019-00319, åtgärd mot serveringstillstånd  
6.5 Information – budgetförslag 2020 
6.6 Information – Rökfria miljöer och ansökningar om tobaksförsäljning  
6.7 Livsmedelskontroll, sanktionsavgifter för verksamheter som startar utan registrering 
6.8 Ordförandebeslut – strandskyddsärenden under sommaren 
 

7.1 Strandskyddsdispens Vatthult 1:10 
7.2 Strandskyddsdispens Holma 1:4 
7.3 Strandskyddsdispens Sjögabo 1:6 
7.4 Strandskyddsdispens Bredareds-Gravryd 1:29 
7.5 Strandskyddsdispens Påholmen 1:10 
7.6 Remiss - Förslag till Boverkets allmänna råd om  
      omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet m.m 
7.7 Remiss: Vägledning om överlåtelse av tillsyn 
7.8 Remiss: Naturvårdsv. Förslag till vägledning om BAT-slutsatser,    
      kemisk sektor 
 

9.1  *Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd  
9.2  *Yttrande angående överklagan av beslut  
 

10.1 Remiss – Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad. 
 

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Boden 1:2 
 

12.1 Månadsuppföljning juli 2019 
12 2 Förslag till budget 2020 
12.3 Intern kontrollplan + riskanalys 2020 
 

13.1 Kurser och konferenser etc. 
 

14.1 Delegeringsbeslut juni-juli 2019 
14.2 Inkomna skrivelser 
   

15.1 Personalärenden 
15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 210 
 
Val av justerare 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Per Månsson (M) med Katrine Andersson (M som ersättare.      
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§ 211 
 
Initiativärenden 
 

Ingen ledamot anmäler initiativärende till detta nämndsammanträde.  
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§ 212 
 
G
 

odkännande av föredragningslista 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 213 
    
 

Information – Upphandling av diarie- och 
ärendehanteringssystem 
 

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

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens kvalitets- och IT-samordnare Andreas Zalewski informerar 
nämnden angående arbetet med upphandling av nytt diarie- och 
ärendehanteringssystem. 
 
Endast en offert inkom. 
 
Tidsplan 
-Tilldelning 20/8 
-Därefter inträdde avtalsspärr i 10 dagar  
-Om ingen har överklagat tilldelningen kan avtal tecknas 3/9 
-Införandeprojekt kan sedan starta 4/9  
 
Jan Nilsson från koncerninköp kommer att ombes närvara på ett nämndmöte senare i 
höst och informera mera.  
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§ 214 

Information – Strandskyddsärende Holma 1:4 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden angående 
strandskyddsärendet och förtydligar anledningen till villkoret. 
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§ 215 
              

Information – Strandskyddsärende Påholmen 1:10 mfl. 
 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden: 
* strandskyddsärendet Påholmen 1:10, förtydligar dialogen som skett mellan 
miljöförvaltningen och sökande. 
* gammalt ärende, Asklanda, skall behandlas i domstol den 4e september. 
* förtydligar betydelserna ”hemfridszon” och ”ianspråktagen mark” 
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§ 216 
 

Information – Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, 
Dnr: 50-2019-00319 
 

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

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Marlene Tenbrink informerar nämnden 
angående ansökan och motiveringen till beslutet. 
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§ 217      
              

Information – Budgetförslag 2020:1 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschefer presenterar respektives avdelning och förtydligar 
lite av problemen och möjligheterna inom sin verksamhet. 
 
Miljöförvaltningens avdelningschef för budget och skuldrådgivning Annelie Johansson 
informerar nämnden angående budgetförslaget. 
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§ 218                   Dnr: 72-2018-00503
   

Information – Rökfria miljöer och ansökningar om 
tobaksförsäljning  
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens avdelningschef för livsmedel och tillstånd Zygmunt Cieslak 
informerar nämnden angående arbetet med rökfria miljöer och arbetet med att behandla 
ansökningar om försäljning av tobaksvaror.  
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§ 219                   Dnr: 72-2018-00503
   

Information – Livsmedelskontroll, sanktionsavgifter för 
verksamheter som startar utan registrering 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer Annelie Gustafsson och Christina Källberg 
informerar nämnden angående bakgrunden, pågående arbete och hur man beräknar 
avgifter avseende sanktionsavgifter för verksamheter som startar utan registrering. 
Lagstiftning: 

• Riksdag har fattat beslut om tillägg i Livsmedelslagen (2006:804) 
• Regeringen har fattat beslut om ändring av Livsmedelsförordningen (2006:813) 
• 1 januari 2019 
• Strikt ansvar – sanktionsavgiften ska tas ut även om överträdelsen inte varit 

uppsåtlig eller oaktsam 
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§ 220     
   

Information – Ordförandebeslut, strandskyddsdispenser 
sommar 2019. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson informerar nämnden 
angående de fyra strandskyddsärenden som hanterats som ordförandebeslut under 
sommaren. 
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§ 221                    Dnr: 2019-2405 

Strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus och 
garage, Vatthult 1:10 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage på fastigheten Vatthult 1:10, 
Borås Stad.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 
Sverigedemokraterna reserveras sig till fördel för sitt egna beslutsförslag. 
 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

ett bostadshus med garage på fastigheten Vatthult 1:10. Miljöförvaltningen konstaterar 
att fastigheten utgörs av skogs-/naturmark utan några byggnader. Fastigheten är således 
inte att betrakta som ianspråktagen. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de 
omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. 
Dispens kan därför inte medges för byggnaderna. 
 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

ett bostadshus med garage på fastigheten Vatthult 1:10. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 juni 2019. Karta och situationsplan har 
bifogats ansökan. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Vatthulta sjös strandskyddsområde 
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte 
strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara  
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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§ 221 forts.                    Dnr: 2019-2405 
 

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

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

strandskyddets syfte.   
 

 har i ansökan uppgett att tomten är oberedd.  menar dock att 
området inte är tillgängligt för allmänheten då det finns flertalet andra bebyggda tomter 
utmed samma sida av sjön, samt att intilliggande tomt är bebyggd sedan länge.  
 

Miljöförvaltningen konstaterar att fastigheten utgörs av skogs-/naturmark utan några 
byggnader. Fastigheten är således inte att betrakta som ianspråktagen enligt lagens 
mening. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaderna. 
 

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

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

Beslutsgång 
 

Förslag till beslut från SD 
Bevilja dispens för Vatthult 1:10 med följande villkor: 
Att hänsyn tas till djur och växtliv vid byggnationen, samt att byggnation och markarbeten inte sker 
under häckningssäsong för fåglar. Tomtplatsen bör även markeras med staket/häck eller annan 
lämplig markering.  
 
Motivering: 
Då befintliga anliggande tomter är bebyggda och några klagomål från allmänheten ej gått att finna 
angående inskränkningar av allemansrätten, ser vi inga hinder att bevilja dispens i ärendet. Då det 
finns ägare till tomten/fastigheten Vatthult 1:10, så är vår uppfattning att denna är att betrakta som 
ianspråktagen. I regeringsformen, stadgas det i 2 kap. 18 § att varje medborgares egendom är tryggad 
mot diverse ingrepp från det allmänna. Denna rättighet är däremot inte absolut. I samma mening i 
samma lagrum framgår det nämligen att inskränkningar kan ske om "det krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen." Vad som utgör angelägna allmänna intressen framgår inte direkt i 
regeringsformen. I Miljöbalkens 7 kap. 13 § framgår det att ett strandskydd ska finnas vilket enligt 
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§ 221 forts.                    Dnr: 2019-2405 
 
15§ samma kapitel medför vissa inskränkningar i ägarens möjligheter att utnyttja sin egendom. 
Däremot får inte strandskyddet vara för omfattande utan viss hänsyn ska tas till den enskildes rätt 
enligt Miljöbalken 7 kap. 25§. Att helt neka dispens är att helt neka nyttjanderätten till sin egendom. 
Äganderätten är av alla de rätta skälen garanterad i den svenska regeringsformen samt även i 
Europakonventionen och i olika delar av det som kan beskrivas som EU:s författning. Detta breda 
skydd finns för att äganderätten är, vad man kan kalla en fundamental rättighet. Staten ska inte anse 
sig kunna påbjuda att äganderätten överförs från ett privaträttsligt subjekt till det offentliga, eller 
ytterligare inskränka i ägarens förfoganderätt för att styrka nyttjanderättshavarens rättigheter 
ytterligare. Det är ytterst viktigt att vi respekterar äganderätten som en fundamental rättighet. Utan 
stor respekt för äganderätten finns risk för att systemet och den överbyggande konstruktion vi idag 
kallar västvärlden, kan komma att skadas på sikt 
 
 
Sofia Bohlin (S) bifaller förvaltningens förslag för socialdemokraterna, centerpartiet och 
liberalerna räkning 
 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs.  
 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förvaltningens förslag, bifallet av Sofia Bohlin (S) 
Nej-röst för förslaget från sverigedemokraterna 
 
 
Omröstningsresultat:  
 

 Ja-röst Nej-röst 
Per Månsson (M) X  
Sofia Bohlin (S) X  
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Katrine Andersson (M) X  
 Elvira Löwenadler (M) X  
Robert Skånberg (SD)  X 
Jaana Ben Maaouia (S) X  
Alexander Andersson (C) X  
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 8 1 

 
Miljö- och konsumentnämnden har med åtta röster mot en beslutat att tillstyrka 
miljöförvaltningens förslag. 
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§ 221 forts.                    Dnr: 2019-2405 
 

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-09 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 

 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 
 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 222                    Dnr: 2019-2438
   

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt hus,  
Holma 1:4 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av skärmtak, med måtten 1,8 x 6,55 meter, på fastigheten Holma 1:4 vid sjön 
Säven, Borås Stad.  
 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § 

om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. 
 
 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra 

tillbyggnader på befintligt hus på fastigheten Holma 1:4. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 juli 2019. Ritningar och karta har bifogats 
ansökan. 
 

Fastigheten Holma 1:4 består av ca 2090 kvm. och är belägen inom sjön Sävens 
strandskyddsområde. Tomten är mestadels trädgård med odlingsland, uteplatser och 
klippt gräsmatta och är redan ianspråktagen mark. En mindre del av fastigheten i norr 
består av naturmark med bärris, träd, högväxande gräs och enstaka mindre buskar.  
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 juli 2019 besökt platsen. 
 
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de 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 tillbyggnaderna påbörjas. 
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§ 222 forts.                    Dnr: 2019-2438 
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
d.v.s. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför 
tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 

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

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

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

Beslutsgång 
Förslag till beslut presenteras av ordföranden: 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
s
 

kärmtak, med måtten 1,8 x 6,55 meter, på fastigheten Holma 1:4 vid sjön Säven, Borås Stad.  
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

  
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § 

om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
skärmtak, med måtten 1,8 x 6,55 meter, på fastigheten Holma 1:4 vid sjön Säven, Borås Stad.  
 

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

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § 

om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. 
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Sammanfattning  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra tillbyggnader på 
befintligt hus på fastigheten Holma 1:4. Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att ske 
på redan ianspråktagen tomtmark.  
För att förhindra att utbyggnaden med skärmtak mot norr utökar den upplevda tomtplatsen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor att tomtplatsen i norr, mot skogsmarken 
bestående av mestadels tall, skall markeras med staket, mur, häck eller motsvarande för att förtydliga 
för allmänheten vart tomtplatsen upphör.  
Miljöförvaltningen bedömer att den södra tillbyggnaden i ansökan inte kräver dispens. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade tillbyggnaderna ligger inom sjön Sävens strandskyddsområde område som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya tillbyggnader uppföras (7 kap 15 
§ miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges 
endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet 
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för djur- och växtlivet. Området är riksintresseområde för försvarsmakten enligt 3 kap 
miljöbalken.  
 

Motivering för beslut 
 

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

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

allemansrättslig tillgång och växt- och djurliv. 
 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden söderut kommer ske på redan ianspråktagen tomtmark  
samt är belägen så att den inte kräver dispens. Utbyggnad av skärmtak norrut kommer också att 
uppföras på en plats som redan är ianspråktagen men bedöms kräva dispens med villkor om 
tomtplatsavgränsning. Detta för att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken 
att planerad tillbyggnad utökar den upplevda tomtplatsen. Därför finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsnings i norr, enligt bilaga 2.  Under förutsättning 
att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att tillbyggnaden inte kommer att utöka det område som 
kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte 
att tas i anspråk genom att den planerade tillbyggnaden uppförs. Försvarets riksintresse kommer inte 
att påverkas av planerad tillbyggnation. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter 
utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
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På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av någon av tillbyggnaderna. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 

För att förhindra att utbyggnaden med skärmtak mot norr utökar den upplevda tomtplatsen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor att 
tomtplatsen skall markeras med staket, mur, häck eller motsvarande för att förtydliga för 
allmänheten vart tomtplatsen upphör.  
 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden med skärmtak är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken. 
Området är riksintresseområde för försvarsmakten enligt 3 kap miljöbalken.  
 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förlag. 
 
 

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan och tomtplatsavgränsning  
4. Fotodokumentation 

 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

22 (65) 
2019-08-27 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 222 forts.                    Dnr: 2019-2438 
 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 223                    Dnr: 2019-2247
   

Strandskyddsdispens för ersättningshus, Sjögabo 1:6 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett nytt hus, på fastigheten Sjögabo 1:6, 
Borås Stad.  
 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa beslutsförslag. 
 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva ett 

gammalt fritidshus och bygga ett nytt, bygga två nya komplementbyggnader samt en 
brygga på fastigheten Sjögabo 1:6. Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 juni 
2019 besökt platsen. Fastigheten består av skog med främst uppväxta höga granar. På 
fastigheten finns en liten sommarstuga som är förfallen och där altanen har rasat. Som 
särskilda skäl för dispens anger sökande att, området är ianspråktaget på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Varken fritidshuset eller någon annan del av fastigheten upplevs idag ha någon 
hemfridszon. Huset upplevs som övergivet och allemansrätten har återinträtt på 
fastigheten. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får 
beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte 
medges för byggnaderna. 
 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva ett 

gammalt fritidshus och bygga ett nytt, bygga två nya komplementbyggnader samt en 
brygga på fastigheten Sjögabo 1:6. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 31 maj 2019. Situationsplan har bifogats 
ansökan. Det befintliga fritidshuset ligger ca 30 meter från sjön.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 juni 2019 besökt platsen. Fastigheten 
består av skog med främst uppväxta höga granar. På fastigheten finns en liten 
sommarstuga som är förfallen och där altanen har rasat. På fastigheten finns även ett 
garage som har rasat och ett fundament till en flaggstång. Vid stranden finns en förfallen  
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brygga och ett rasat litet förråd. Kring huset växer träd väldigt nära byggnaderna och 
ingen del av fastigheten har skötts som trädgård genom gräsklippning på mycket länge.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  

Bestämmelser 
Platsen för det planerade huset ligger inom Sävsjöns strandskyddsområde som är 100 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras 
byggnader eller anordningar eller anläggningar uppföras om de avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där de tidigare kunnat färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- 
och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 
18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet. 
 
 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 

Varken fritidshuset eller någon annan del av fastigheten upplevs idag ha någon 
hemfridszon. Huset upplevs som övergivet och allemansrätten har återinträtt på 
fastigheten. Det här ärendet går att jämföra med en dom från mark och 
miljööverdomstolen M 5811-16 från 2016. I domen nämns att ”Byggnadens yttre ger ett 
tydligt intryck av att vara förfallet. Att byggnadens inre delvis är i gott skick kan vid sådant 
förhållande inte tillmätas någon betydelse. Mark- och miljööverdomstolen bedömer, i likhet med 
länsstyrelsen, att det befintliga huset har förfallit i sådan utsträckning att det inte längre kan anses ha 
någon hemfridszon. Det aktuella området kan därför inte anses vara ianspråktaget på det sätt som 
avses i 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken.”  
 

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

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

http://www.strandskyddsdomar.se/media/m-5811-16-dom-2016-10-13.pdf
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Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna och bryggan inte är förenlig med kraven på 
en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges 
i 3 och 4 kap miljöbalken.  
 
 

Beslutsgång 
 

Förslag till beslut från SD 
Bevilja dispens med följande villkor: 
Vid byggnation/markarbeten ta hänsyn till djur och växtliv på fastigheten, samt att det inte sker 
under fåglars häckningssäsong. Tomten ska även markeras med staket/häck eller annan lämplig 
markering. 
 
Motivering: 
Då det utan rimligt tvivel finns byggnader på fastigheten Sjögabo 1:6, så finner vi att marken är 
att betrakta som ianspråktagen, samt att ägare finns till ovan nämnda fastighet. En 
nybyggnation har enligt vår uppfattning endast en positiv verkan på fastigheten. Nya byggnader 
har allt som oftast ett lägre energibehov. En förfallen/övergiven fastighet behöver även den 
avskärmas från allmänheten då ökad skaderisk förekommer för den/de som olovligen kan 
komma att nyttja/beträda fastigheten. I regeringsformen, stadgas det i 2 kap. 18 § att varje 
medborgares egendom är tryggad mot diverser ingrepp från det allmänna. Denna rättighet är 
däremot inte absolut. I samma mening i samma lagrum framgår det nämligen att 
inskränkningar kan ske om "det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen." Vad 
som utgör angelägna allmänna intressen framgår inte direkt i regeringsformen tyvärr. Så en 
tolkning kan fritt 0göras. I Miljöbalkens 7 kap. 13 § framgår det att ett strandskydd ska finnas 
vilket enligt 15 § samma kapitel medför vissa inskränkningar i ägarens möjligheter att utnyttja 
sin egendom. Däremot får inte strandskyddet vara för omfattande utan viss hänsyn ska tas till 
den enskildes rätt enligt Miljöbalken 7 kap. 25 §. Att helt neka dispans är inte att inskränka, det 
är att helt neka till nyttjanderätten av sin egendom. Äganderätten är av alla de rätta skälen 
garanterad i den svenska regeringsformen samt även i Europakonventionen och i olika delar av 
det som kan beskrivas som EU:s författning. Detta breda skydd finns för att äganderätten är, 
vad man kan kalla en fundamental rättighet. Staten ska inte anse sig kunna påbjuda att 
äganderätten överförs från ett privaträttsligt subjekt till det offentliga, eller ytterligare 
inskränka i ägarens förfoganderätt för att styrka nyttjanderättshavarens rättigheter ytterligare. 
Det är ytterst viktigt att vi respekterar äganderätten som en fundamental rättighet. Utan stor 
respekt för äganderätten finns risk för att systemet och den överbyggande konstruktion vi idag 
kallar västvärlden, att skadas på sikt. 
 
 
Sofia Bohlin (S) bifaller förvaltningens förslag för socialdemokraterna, centerpartiet och 
liberalerna räkning 
 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller förvaltningens förslag. 
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Votering begärs.  
 
 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förvaltningens förslag, bifallet av Sofia Bohlin (S) 
Nej-röst för förslaget från sverigedemokraterna 
 
 
Omröstningsresultat:  
 

 Ja-röst Nej-röst 
Per Månsson (M) X  
Sofia Bohlin (S) X  
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Katrine Andersson (M) X  
 Elvira Löwenadler (M) X  
Robert Skånberg (SD)  X 
Jaana Ben Maaouia (S) X  
Alexander Andersson (C) X  
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 8 1 

 
 
Miljö- och konsumentnämnden har med åtta röster mot en beslutat att tillstyrka 
miljöförvaltningens förslag. 
 
 

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12 
2. Översiktskarta 
3. Fotobilaga 
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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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Strandskyddsdispens för anläggande av väg,  
Bredareds-Gravryd 1:29 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för väg, på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:29 och 
Bredareds-Gravryd 1:30, Borås Stad.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa beslutsförslag. 
 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 

väg på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:29 och Bredareds-Gravryd 1:30. Vägen som 
planeras är ca 40 meter lång och ska gå rakt över ett brant område med stora block där 
det växer bland annat hassel och bok. Platsen för den planerade vägen ingår även i ett 
område i kommunens naturdatabas som är klassat som klass två, mycket högt 
naturvärde.  beskriver att han har fått artros i knäna och eftersom 
den lilla grusvägen är helt avgörande för om han ska kunna behålla sitt hus i Almenäs 
och att han enbart köpte grannstugan för att kunna anlägga en liten grusväg är detta av 
ovärderlig vikt för honom. För att ge en dispens ska det förutom att det finns ett särskilt 
skäl göras en avvägning mellan den enskildes intresse i en väg till sitt hus och det 
allmännas intresse i att bevara naturmiljön och naturvärdena.  
 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att de allmännas intresse i att bevara Öresjös 
västra strandområden så intakt som möjligt, väger tyngre än den enskildes intresse i att 
anlägga en väg. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 

väg på fastigheten Bredareds-Gravryd 1:29 och Bredareds-Gravryd 1:30. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 6 maj. Karta har bifogats ansökan. 
Mellan naturreservatet Rya Åsar och ett biotopskyddsområde för rasbrant ligger några 
gamla små sommarstugor insprängda i den blockrika ädellövskogen. Vägen som 
planeras är ca 40 meter lång och ska gå rakt över ett brant område med stora block där 
 det växer bland annat hassel och bok. Vägen ska gå direkt bakom huset på fastigheten 
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Bredareds-Gravryd 1:30 och nedanför den stig som används för att gå över Bredareds-
Gravryd 1:30 fram till Bredareds-Gravryd 1:29. Platsen för den  planerade vägen ingår 
även i ett område i kommunens naturdatabas som är klassat som klass två, mycket högt 
naturvärde. ”Kraftig rasbrant av geologiskt intresse och särpräglad landskapsbild.  Lokal 
för sällsynta landsnäckor.” (Skyddsvärd natur i Borås Stad, 2000. Läs mer i bilaga 3.) 
 

 beskriver att han har fått artros i knäna och eftersom den lilla 
grusvägen är helt avgörande för om han ska kunna behålla sitt hus i Almenäs och att 
han enbart köpte grannstugan för att kunna anlägga en liten grusväg är detta av 
ovärderlig vikt för honom.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 21 maj besökt platsen. Vägen som planeras 
ska gå över en stödmur och genom en blockig brant med hassel och små bokträd. En 
lite större ek står även intill den planerade vägen. I omgivningarna kring stugorna på 
berörda fastigheter hittades liljekonvaljer och gräset bergslok. Bergslok och liljekonvalj 
är typiska arter i natura 2000 naturtypen Näringsfattig boreal ekskog.  
 

Flera stugor i området saknar körväg fram. Längs stora delar av Öresjös västra sida råder 
områdesbestämmelser. De reglerar hur stora hus som får byggas, men syftet med 
områdesbestämmelserna är att bibehålla områdets användning för fritidsboende. 
Motiven är dels att området är svårt att försörja med kommunal service av olika slag vid 
utökat permanentboende och dels en önskan att i möjligaste mån skydda Öresjö som 
vattentäkt från ytterligare belastning av föroreningar av ett utökat boende.  
 

Underlag för beslut 
Ansökan inkommen 2019-05-06 
Komplettering av ansökan inkommen 2019-05-23 
Platsbesök, se foton 2019-05-21 
Komplettering: inspiration och dåliga exempel inkommen 2019-06-02 
Skyddsvärd natur i Borås Stad, rapport.  
Områdesbestämmelser för Öresjös västra strandområden 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  

Bestämmelser 
Platsen för den planerade vägen ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, 
anordningar eller anläggningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt, åtgärder får heller inte vidtas 
som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur och växtarter. (7 kap 15 § miljöbalken). 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot 
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strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Vägen är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten. 
 

Området kan inte anses vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Blockrik terräng med hassel och bok är en naturmiljö som har 
höga naturvärden. Det är även sammantaget en del av ett större område som i sin helhet 
utgör en viktig livsmiljö för bland annat sällsynta landsnäckor. Om en bedömning görs i 
detta fall att det inte är en åtgärd som strider mot strandskyddets syften så ska det ställas 
i relation till att alla de sommarstugor som finns i området skulle vilja anlägga vägar i 
den känsliga naturtypen som finns i Öresjös västra strandområden. En enskild väg 
kanske inte gör så stor skada, men om samma bedömning skulle göras på alla platser där 
väg saknas så skulle det leda till att biotopen minskar och fragmenteras. Med hänvisning 
till syftet med områdesbestämmelserna för Västra Öresjös strandområden är det också 
en risk att med fler vägar i området så kommer det att bli mer permanentboenden.  
 

I dom MÖD M 3795-16 så resoneras det kring om en väg är en sådan anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vatten. Mark och miljööverdomstolen gör bedömningen 
att en väg är en sådan anläggning. Det får därför anses finnas ett särskilt skäl för dispens. 
För att ge en dispens ska det förutom att det finns ett särskilt skäl göras en avvägning 
mellan den enskildes intresse i en väg till sitt hus och det allmännas intresse i att bevara 
naturmiljön och naturvärdena.  
 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att de allmännas intresse i att bevara Öresjös 
västra strandområden så intakt som möjligt, väger tyngre än den enskildes intresse i att 
anlägga en väg. En miljö med storblockig terräng på rik mark med ädellövträd, och som 
möjlig lokal för sällsynta landlevande snäckor.  
 

Dispens kan därför inte medges för vägen. 
 

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

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från allmän 
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. 
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Beslutsgång 
 

Förslag till beslut från M och KD 
Miljö och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för väg, på 
fastigheterna Bredared-Gravryd 1:29 samt Bredared-Gravryd 1:30 , Borås Stad. 
 
Sammanfattning 
Sökanden har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en väg på fastigheterna 
Bredared-Gravryd 1:29 samt Bredared-Gravryd 1:30. 
Anledningen till ansökan är att den sökande beskriver att han fått artros i knäna och därmed ser det 
helt avgörande för honom att kunna behålla sitt hus i Almenäs till vilken han köpte grannfastigheten 
för att kunna anlägga en liten grusväg upp till sina fastigheter. 
Almenäs är ett område avsett för fritidsboende där det råder områdesbestämmelser om bland annat 
husstorlek. Det är ett mycket kuperat område där mindre vägar/stigar finns fram till husen. Området 
består även av mycket stenblock och skog, företrädesvis löv men även av mycket slybetonad beväxtning. 
Till fastigheterna Bredared-Gravryd 1:29 samt Bredared-Gravryd 1:30 finns en vägstump fram till 
fastigheterna men sedan är det en relativt brant liten stig upp till själva husen.  
Vägen, som kommer att ligga på sökandes mark, innebär inga inskränkningar, eller skador på 
områdets karaktär. Det kommer ej påverka lövskogskaraktären i området då det endast är mindre 
träd/buskar av sly karaktär som måste röjas samt att i det stenblocksrika området viss stenröjning 
ske. Allt sker på den sökandes fastigheter.  
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § om det 
finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2.  
 

Förslag till beslut från SD 
Bevilja dispens med följande villkor 
Att vid vägbyggnation, i den mån det är möjligt inte ta ner Hassel och Bokträd med en stamdiameter 
på över 25cm, samt att tillgodose möjligheten till vidare självsådd av känsliga växtarter i form av 
bland annat jordtäckta dikeskanter. Att vägen följer naturen i bästa möjliga mån. 
 
Motivering: 
Att den enskilde skall ha rätt till en väg till sitt hem. 
Fastigherna Bredareds Gravryd 1:29 och 1:30, tillfartsväg behövs enl ansökan på medicinska 
grunder, finner vi att detta inte är skäl nog att neka dispens. 
I regeringsformen, grundlagen stadgas det i 2 kap. 18 § att varje medborgares egendom är 
tryggad mot diverser ingrepp från det allmänna. Denna rättighet är däremot inte absolut. I 
samma mening i samma lagrum framgår det nämligen att inskränkningar kan ske om "det 
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen." Vad som utgör angelägna allmänna 
intressen framgår inte i regeringsformen. I Miljöbalkens 7 kap. 13 § framgår det att ett 
strandskydd ska finnas vilket enligt 15 § samma kapitel medför vissa inskränkningar i ägarens 
möjligheter att utnyttja sin egendom. Däremot får inte strandskyddet vara för omfattande utan 
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viss hänsyn ska tas till den enskildes rätt enligt Miljöbalken 7 kap. 25 §. Att helt neka dispans är 
att helt neka till nyttjande rätten av sin egendom. Äganderätten är av alla de rätta skälen 
garanterad i den svenska regeringsformen Samt även i Europakonventionen och i olika delar av 
det som kan beskrivas som EU:s författning. Detta breda skydd finns för att äganderätten är, 
vad man kan kalla en fundamental rättighet. Staten ska inte anse sig kunna påbjuda att 
äganderätten överförs från ett privaträttsligt subjekt till det offentliga, eller ytterligare 
inskränka i ägarens förfoganderätt för att styrka nyttjanderättshavarens rättigheter ytterligare. 
Det är ytterst viktigt att vi respekterar äganderätten som en fundamental rättighet. Utan stor 
respekt för äganderätten finns risk för att systemet och den överbyggande konstruktion vi idag 
kallar västvärlden, skadas på sikt. 
 
Sofia Bohlin (S) bifaller förvaltningens förslag för socialdemokraterna, centerpartiet och 
liberalerna räkning 
 
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller förvaltningens förslag. 
 

Votering begärs.  
 

Ordföranden beslutar att förvaltningens förslag är huvudförslag och ställer förslaget från 
sverigedemokraterna mot förslaget från moderaterna och kristdemokraternas för att utse 
motförslag till huvudförslaget. 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller moderaternas och 
kristdemokraternas förslag. 
 

Votering begärs.  
 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från moderaterna och kristdemokraterna 
Nej-röst för förslaget från sverigedemokraterna 
 
Omröstningsresultat:  
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Per Månsson (M) X   
Sofia Bohlin (S)   X 
Jan-Åke Carlsson (S)   X 
Katrine Andersson (M) X   
 Elvira Löwenadler (M) X   
Robert Skånberg (SD)  X  
Jaana Ben Maaouia (S)   X 
Alexander Andersson (C)   X 
Karl-Eric Nilsson (C)   X 
Summa 3 1 5 
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Miljö- och konsumentnämnden har med tre röster mot en beslutat att  
förslaget från moderaterna och kristdemokraterna skall vara motförslag till 
huvudförslaget. 
 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot moderaterna och kristdemokraternas 
förslag och finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs.  
 
 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förvaltningens förslag 
Nej-röst för förslaget från moderaternas och kristdemokraternas  
 
Omröstningsresultat:  
 

 Ja-röst Nej-röst 
Per Månsson (M)  X 
Sofia Bohlin (S) X  
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Katrine Andersson (M)  X 
 Elvira Löwenadler (M)  X 
Robert Skånberg (SD)  X 
Jaana Ben Maaouia (S) X  
Alexander Andersson (C) X  
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 5 4 

 
Miljö- och konsumentnämnden har med fem röster mot fyra beslutat att tillstyrka 
miljöförvaltningens förslag. 
 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
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Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10 
2. Översiktskarta 
3. Fotobilaga 
4. Information om naturvärdena i området 

 
 
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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Strandskyddsdispens för byggnation av två bostadshus, 
Påholmen 1:10 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av bostadshus, på fastigheten Påholmen 
1:10, Borås Stad.  

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt bostadshus på fastigheten Påholmen  1:10. Två alternativa placeringar fanns med i 
ansökan. Båda placeringsalternativen för huset ligger långt ifrån den gård som har mark 
runt sig som upplevs som ianspråktagen. Den gamla jordbruksmarken upplevs 
allemansrättsligt tillgänglig på de platser som sökanden sökt dispens för. Inget särskilt 
skäl bedöms vara uppfyllt för de sökta placeringarna. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt bostadshus på fastigheten Påholmen  1:10. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 maj. Karta har bifogats ansökan.  har 
därefter fått information om lagstiftningen och domar samt givits möjlighet att lägga till 
ytterligare ett placeringsalternativ. Den 12 augusti meddelade  att de inte har något 
annat alternativ i dagsläget.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 17 juni besökt platsen. Båda de föreslagna 
placeringarna ligger på jordbruksmark som brukats för odling av vall eller bete.  
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Miljöförvaltningens synpunkter  

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

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

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

strandskyddets syften.  
 

Båda placeringsalternativen för huset ligger långt ifrån den gård som har mark runt sig 
som upplevs som ianspråktagen. Den gamla jordbruksmarken upplevs allemansrättsligt 
tillgänglig på de platser som sökanden sökt dispens för.  
 

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

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

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen.  
 
 

Beslutsgång 
Förslag till beslut från SD 
Bevilja dispens för alternativ 2 i ansökan med följande villkor: 
Att markarbeten och byggnation görs med hänsyn till naturens karaktär i området, samt att 
djurlivet beaktas så att inte boplatser och häckningsplatser störs i onödan. Byggnation och 
markarbeten bör inte göras under häckningssäsong. 
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Motivering: 
Då jordbruksmarken idag verkar helt oanvänd för det ändamål som anges för att neka dispens, 
avser vi att dispens skall beviljas, då det saknas underlag för vad en byggnation på marken 
skulle inskränka på. I regeringsformen stadgas det i 2 kap. 18 § att varje medborgares egendom 
är tryggad mot diverse ingrepp från det allmänna. Denna rättighet är däremot inte absolut. I 
samma mening i samma lagrum framgår det nämligen att inskränkningar kan ske om "det 
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen." Vad som utgör angelägna allmänna 
intressen framgår inte i regeringsformen. I Miljöbalkens 7 kap. 13 § framgår det att ett 
strandskydd ska finnas vilket enligt 15 § samma kapitel medför vissa inskränkningar i ägarens 
möjligheter att utnyttja sin egendom. Däremot får inte strandskyddet vara för omfattande utan 
viss hänsyn ska tas till den enskildes rätt enligt Miljöbalken 7 kap. 25 §. 
Att helt neka dispens är inte att inskränka, det är att helt neka till nyttjande av sin egendom. 
 

Äganderätten är av alla de rätta skälen garanterad i den svenska regeringsformen, samt 
även i Europakonventionen och i olika delar av det som kan beskrivas som EU:s 
författning. Detta breda skydd finns för att äganderätten är, vad man kan kalla en 
fundamental rättighet. Staten ska inte anse sig kunna påbjuda att äganderätten överförs 
från ett privaträttsligt subjekt till det offentliga, eller ytterligare inskränka i ägarens 
förfoganderätt för att styrka nyttjanderättshavarens rättigheter ytterligare. Det är ytterst 
viktigt att vi respekterar äganderätten som en fundamental rättighet. Utan stor respekt 
för äganderätten finns risk för at systemet och den överbyggande konstruktion vi idag 
kallar västvärlden, att skadas på sikt. 
 
Sofia Bohlin (S) bifaller förvaltningens förslag för socialdemokraterna, centerpartiet och 
liberalerna räkning 
 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs.  
 
 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förvaltningens förslag, bifallet av Sofia Bohlin (S) 
Nej-röst för förslaget från sverigedemokraterna 
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Omröstningsresultat:  
 

 Ja-röst Nej-röst 
Per Månsson (M) X  
Sofia Bohlin (S) X  
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Katrine Andersson (M) X  
 Elvira Löwenadler (M) X  
Robert Skånberg (SD)  X 
Jaana Ben Maaouia (S) X  
Alexander Andersson (C) X  
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 8 1 

 
Miljö- och konsumentnämnden har med åtta röster mot en beslutat att tillstyrka 
miljöförvaltningens förslag. 
 

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12 
2. Översiktskarta 
3. Fotobilaga 

 
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
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Beslutet skickas till  
 

 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Remiss – Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från 
industriell verksamhet och annan verksamhet m.m. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden avser att yttra sig över Boverkets förslag till allmänna 
råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med 
likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m. 
 

Miljö- och konsumentnämnden anser att 
• I förslaget framkommer det att Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 

2014:13) för buller inomhus ska gälla trots avsteg från högre ljudnivåer vid fasad. 
Det bör framgå tydligare att det inte är tillåtet att göra några avsteg gällande 
buller inomhus. Riktvärdet för buller inomhus bör finnas med i de tabeller som 
visar vilka ljudnivåer som ska gälla för olika tider under dygnet.  

 

• Tillsynsmyndigheten kan tidigare ha fattat beslut om vilka krav som en 
verksamhet ska följa med avseende på buller. Det innebär att dessa bullerkrav 
måste upphävas om det beslutas i plan- och byggärendet att högre ljudnivåer får 
gälla. Detta kommer att medföra högre arbetsbelastning för handläggare som 
arbetar med tillsyn enligt Miljöbalken.   

 

• Intresset för byggande av bostäder i attraktiva men dock bullerutsatta områden 
bör inte överväga mot konsekvenserna som buller kan utgöra på människors 
hälsa. Tyngdpunkten i förslaget ska ligga i att minimera risken för olägenhet och 
ohälsa. Därför bör det finnas ytterst begränsade möjligheter om inga alls att 
använda sig av ”särskilda skäl” för att kunna bygga där högsta ljudnivån 
överskrids i Zon C enligt förslaget.  

 
 

Sammanfattning 
Syftet med Boverkets förslag till allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller från 
industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning 
och bygglovsprövning av bostäder m.m. är att underlätta planering och byggande av 
bostäder i bullerutsatta miljöer. Några exempel på Boverkets förslag är:  

• Möjligheter att göra undantag från riktvärden för omgivningsbuller från 
industriellt verksamhet och ökade möjligheter att förtäta städer och tätorter.  

• För ny bostadsbebyggelse görs olägenhetsbedömningen i plan- eller 
bygglovsskedet. Tillsyn enligt miljöbalken utgår sedan från de värden som 
fastställts i den bedömningen av en bostad.  
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Ärendet 
Boverket har i april 2015 publicerat en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (Rapport 2015:21). 
Delar av vägledningen har legat till grund för förslaget till Boverkets allmänna råd (BFS 
2019:xx) om omgivningsbuller från industriell verksamhet eller annan verksamhet med 
likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m. 
Vägledningen i sig har remissbehandlats. 
 

Med de föreslagna allmänna råden (BFS 2019:xx) vill Boverket öka förutsägbarheten i 
den ikraftträdda lagstiftningen och förenkla planläggning och bygglovsprövning av nya 
bostäder i områden som är exponerade för industri- eller annat verksamhetsbuller, t ex 
hamnar. De allmänna råden ger möjlighet att inom givna ramar, planera för nya bostäder 
i områden där de allmänna rådens grundvärden överskrids på byggnadens ena sida 
förutsatt att den andra sidan uppfyller de kravnivåer som ställs på en ljuddämpad sida 
(kompensationsåtgärder). Dessutom ställs krav på ljudnivåer på uteplats samt på lek- 
och andra utevistelseytor i markplan. 
 

Allmänna råd utgör rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla 
de bindande regler som måste följas. Allmänna råd beskriver hur någon kan, eller bör, 
göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt råd 
är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Den som väljer att inte 
göra på det sätt som anges i allmänna råd ska därför kunna visa att de bindande reglerna 
ändå uppfylls. 
  

Miljö- och konsumentnämnden yttrar sig utifrån aspekten hur förslaget kan påverka 
människors hälsa och tillsynen enligt miljöbalken. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Enligt Boverkets förslag till allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller från 
industriell verksamhet är det endast högre ljudnivåer vid byggnadens fasad som kan 
medges för att underlätta bostadsbyggande. Det bör framgå tydligare att det inte är 
tillåtet att göra några avsteg gällande buller inomhus. Informationen bör finnas med i de 
tabeller som visar vilka ljudnivåer som ska gälla för vilka tider under dygnet. För buller 
inomhus gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller 
inomhus. Där finns det riktvärden och vägledning för bedömning av buller inomhus, 
inklusive riktvärden för lågfrekvent buller.  
 

Har en viss bullerpåverkan accepterats genom beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
kan tillsynsmyndigheten inte vid en senare tillsyn enligt Miljöbalken besluta om 
föreläggande eller förbud mot den som genererar störningen så länge bullernivåerna § 
ligger inom den gräns som accepterades i PBL ärendet (gäller endast detaljplan, bygglov 
eller förhandsbesked som påbörjats efter den 2 januari 2015). Det finns dock ett visst 
utrymme men begränsat att ingripa om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl kan 
vara en väsentlig felaktighet i bullerberäkningen eller antaganden/bedömningar gjorda  
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utifrån den beräkning som har utgjort underlag för PBL ärendet och vars felaktighet 
innebär en betydande olägenhet för de boendes hälsa, trots att verksamheten håller sig 
inom de beräknade bullervärdena. Det är därför viktigt att det i PBL ärendet tas fram så 
 

 korrekt underlag som möjligt. För miljöbalkstillsynen får detta följden att har 
tillsynsmyndigheten sedan tidigare fattat beslut om vilka krav som verksamheten ska 
följa med avseende på buller måste de upphävas. Merparten av de anmälningspliktiga 
verksamheterna har anmält sin verksamhet till tillsynsmyndigheten och har bullerkrav att 
följa enligt Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industrier vid bostäder, 
undervisningslokaler och vårdlokaler. Verksamhetsutövaren får inte straffas om 
verksamheten överskrider bullerkrav vid nya bostäder under förutsättning att de 
bullervärden som angivits i planbeskrivningar till detaljplan eller bygglov inte överskrids. 
Det innebär att nya beslut måste fattas för verksamheten. Samtidigt kan det innebära att 
störningsgraden ökar och därmed kan mängden störningsklagomål öka ifall de boende 
inte förstått att högre ljudnivåer gäller för just deras boenden. Allt detta kommer 
innebära högre arbetsbelastning för handläggare som arbetar med miljöbalkstillsyn. 
 

Intresset för byggande av bostäder i attraktiva men dock bullerutsatta områden bör inte 
överväga mot konsekvenserna som buller kan utgöra på människors hälsa. 
Tyngdpunkten i förslaget ska ligga i att minimera risken för olägenhet och ohälsa.  
Därför bör det finnas ytterst begränsade möjligheter om inga alls att använda sig av 
”särskilda skäl” för att kunna bygga där högsta ljudnivån överskrids i Zon C enligt 
förslaget (Zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att området 
ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accepteras). I 
sådana ärenden ska alla möjligheter utredas för att kunna sträva efter bästa lokalisering 
eller bästa utformning och placering av bostäderna än att tillåta högre ljudnivåer. 

I fall det ska finnas möjligheter att göra undantag/avvikelser krävs det att förslaget 
preciserar vad som är ”särskilda skäl”. Tydlig vägledning behövs för när det är möjligt 
att göra undantag eller avsteg för att tillåta högre bullervärden. Det är viktigt att det 
finns mer handläggarstöd tillgängligt när lagförslaget och de nya reglerna börjar gälla. 
Detta för att nå målet med en likriktad praxis i hela landet, samt för att motverka att 
”särskilda skäl” används slentrianmässigt vilket kan bidra till att folkhälsan försämras 
med avseende på buller. En annan konsekvens som kan uppstå är att störningarna kan 
öka vilket kan medför att det blir konflikter mellan boende och industriverksamheter. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-08-23 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Remiss: Vägledning om överlåtelse av tillsyn 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig över remissen av 
Naturvårdsverkets förslag till vägledning om överlåtelse av tillsyn. 
 

Sammanfattning 
Borås Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till 
vägledning om överlåtelse av tillsyn. Vägledningsdokumentet är relevant för Borås Stad 
då Miljöförvaltningen idag bedriver tillsyn över miljöförliga verksamheter som överlåtits 
av länsstyrelsen. Miljöförvaltningen har dock inga synpunkter på innehållet eller 
utformningen av dokumentet och avstår därför från att yttra sig. 
 
 

Ärendet 
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till vägledning om överlåtelse av tillsyn som 
ett stöd för länsstyrelser och kommuner vid frågor kring överlåtelse och återkallande av 
tillsyn. Vägledningens syfte är att ge tolkningsstöd för de bedömningar som ska göras i 
samband med överlåtelse och återkallande av tillsyn samt att främja en bra dialog mellan 
länsstyrelser och kommuner kring en ändamålsenlig tillsyn. Exempel på tillsyn som kan 
överlåtas till en kommun är tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (A och B-
verksamheter), tillsyn enligt Sevesolagstiftning (åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor) och tillsyn över förorenade områden. 
 
Möjligheten att överlåta operativ tillsyn från länsstyrelse till kommun har funnits sedan 
1969. Enligt Naturvårdsverket har detta i stort fungerat väl, lett till en effektivisering av 
tillsynen och gett kommuner möjlighet att bredda sin kompetensbas för tillsynsarbete. 
Då många beslut om överlåtelse är gamla samtidigt som lagstiftning och krav har 
ändrats kan dessa beslut behöva ses över.  
 
Överlåtelser och återtagande av tillsyn regleras i miljöbalken 26 kap. 3-4 §§ och i 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18-22. 
 
Vägledningen ger en bakgrund i frågan, beskriver hur en god dialog mellan kommun 
och länsstyrelse för effektiv tillsyn kan uppnås, vad som bör vara utgångspunkter för 
prövning om överlåtelse, när och hur överlåten tillsyn kan återkallas samt hur 
handläggning av en begäran av överlåtelse bör gå till. 
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Miljöförvaltningen synpunkter 
Miljöförvaltningen bedriver sedan många år tillbaka tillsyn på miljöfarliga verksamheter 
som övertagits från länsstyrelsen. Det rör sig framför allt om tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter i form av B-verksamheter (till exempel Parker Hannifin, Stena 
Recycling och Brenntag) och en A-verksamhet (Sobackens avfallsanläggning). 
Vägledningen är relevant för Miljöförvaltningen och kommer att användas i 
verksamheten framöver. Miljöförvaltningen har dock inga synpunkter på innehållet eller 
utformningen av själva vägledningsdokumentet. 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21 
 

 

Beslut skickas till 
Naturvårdsverket 
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Remiss: Naturvårdsverkets förslag till Vägledning om BAT-
slutsatser, kemisk sektor 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig över remissen av 
Naturvårdsverkets vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av 
avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC). 
 

Ärendet 
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till vägledning om BAT-slutsatser för rening 
och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn. Borås Stad har 
fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 

Miljöförvaltningen synpunkter 
I kommunen finns idag ingen verksamhet som omfattas av BAT-slutsatser för rening 
och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn. 
Miljöförvaltningen avstår därför från att yttra sig över vägledningen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-21 
 

 

Beslut skickas till 
Naturvårdsverket 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

50 (65) 
2019-08-27 
 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 231     Dnr: 2017-3311 
               

Remiss – Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stads  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Riktlinjer för trädvårdsarbete med vissa 
önskningar om förtydliganden.  
 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete, som skickats på samråd till 
Miljö- och konsumentnämnden. Miljöförvaltningen har sedan tidigare ställt sig positiv 
till att riktlinjer tas fram. Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget till Riktlinjer för 
trädvårdsarbete men önskar vissa förtydligande. Till exempel bör det gemensamma 
ansvaret för träd och trädmiljöer framgå tydligare, samt att kontakt ska tas både med 
Parkavdelningen och Miljöförvaltningen om åtgärder planeras som påverkar större träd 
eller trädmiljöer.  
 

Ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ansvara för att 
styrdokument om träd tas fram. Tekniska nämnden har därför tagit fram Riktlinjer för 
trädvårdsarbete, som sändes ut på samråd i december 2017. De synpunkter som inkom 
under samrådet har beaktats. Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle 
att yttra sig har Tekniska nämnden skickat ut det omarbetade förslaget på samråd 2 till 
samtliga berörda nämnder och styrelser.  
 

Miljöförvaltningen har i första yttrandet ställt sig positiv till att riktlinjer för 
trädvårdsarbete i Borås Stad tas fram och att arbetet med en trädvårdsplan påbörjas. För 
att få ett samlat dokument bör riktlinjerna ta hänsyn både till parkskötsel och naturvård.  
  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen konstaterar att dokumentet är väldigt allmänt hållet och genomsyras 
av ”bör”, vilket redan är underförstått eftersom det är riktlinjer och inte regler. Under 
”Exempel trädmiljöer är” saknas miljöer längst Viskan, till exempel Bård av lövträd 
längs Viskan genom stadsdelen Göta och mellan Armbåga och Knalleland.  Det 
gemensamma ansvaret bör framgå tydligare. Det är inte bara när Park- och 
skogsavdelningen eller Miljöförvaltningen upptäcker något som man ska ta hänsyn till 
träden. Ett nytt stycke om kompensationsåtgärder har lagts till, vilket är bra. Det kan 
dock förtydligas att om man planerar för något som påverkar större träd eller 
trädmiljöer ska kontakt tas med både Parkavdelningen och Miljöförvaltningen.  
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Under stycket Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord anges tillräckligt 
utrymme är droppzon+2 meter. I en urban miljö kan inte detta tillämpas om man vill 
värna om träden. För många träd är marken runt dem hårt exploaterad och om de då 
har grönyta bara åt ett håll bör skyddszonen åt det hållet vara längre. Man behöver 
studera varje träd och dess förutsättningar att må bra på varje plats för att se vilken 
metod som bäst skyddar träden. 
 

Miljöförvaltningen anser att det redan idag finns kunskap i kommunen för att kunna 
uppfylla dessa riktlinjer. Om målet med dem verkligen ska nås är det viktigt att alla 
förvaltningar känner till dem och känner sig berörda. Det bör till dessa riktlinjer tas fram 
rutiner och i vissa frågor kanske det till och med behöver finns ett regeldokument som 
styr så att skyddet för träden och dess miljöer verkligen uppfylls.  
 

Ett stort problem är när olika politiska visioner ställs mot varandra, ofta exploatering av 
vägar och områden mot bevarande av träd och trädmiljöer. Det är då viktigt att ansvarig 
för projektet kan visa upp vilken utredning och avvägning som föreligger att stora träd 
eller viktiga trädmiljöer tas ned. Om olika förvaltningar är oense om att träden verkligen 
behöver tas ned ska de olika förslagen presenteras för politiken som tar beslut i frågan. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse från 2019-08-13 
 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 
  

mailto:TEK.diarium@boras.se
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Ansökan bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Boden 1:2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10 000 kronor 
för anläggning av damm på fastigheten Boden 1:2.  
 
Beslutet är förenat med följande villkor 

• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen ska 
erhållas innan arbetet påbörjas. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. 
Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet 
föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  
 

Av bidraget betalas 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

anläggning av damm på fastigheten Boden 1:2.  ansöker om ett bidrag 
på 40 220 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor, resterande belopp, 30 220 
kronor, finansieras av Miljöförvaltningens LONA-projekt om större vattensalamander. 
 

Ärendet  
Dammen är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella fastigheten ligger i 
huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. I denna del av 
huvudstråket är avståndet långt mellan lämpliga dammar. Dammen kommer att 
utformas för att gynna biologisk mångfald, bland annat genom flacka kanter, 
oregelbunden form och vara fisk- och kräftfri. I närområdet återfinns stenmurar som 
utgör bra övervintringsmiljöer för arten. LONA-projektet kommer delfinansiera 
anläggandet med 30 220 kronor. Resterande belopp, 10 000 kronor söks ur 
naturvårdsfonden. 
Marken utgörs idag av sank, svårbrukad jordbruksmark. Dammen kommer bli ca 800 
m2. För att skapa bättre cirkulation i dammen kommer ett dike att ledas om. För att 
möjliggöra hävd av jordbruksmarkerna runtomkring kommer delar av dikena  
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kulverteras. En gammal kulvert på ca 70 meter kommer att tas bort och istället ersättas 
med ett öppet dike. Se beskrivning i bilaga 2. Med anläggningen av damm finns 
förhoppningar att markerna runt omkring blir torrare så att får kan börja beta markerna 
igen. Dammen anläggs genom schaktning och dämning. Tillrinning och utlopp sker via 
diken. Arbetet kommer att utföras av AGAB Aplareds Gräv AB. Total kostnad är 
beräknad till 40 220 kr exkl. moms. 

Anmälan om vattenverksamhet/anläggning av småvatten är godkänd av Länsstyrelsen 
och dispens från biotopskyddet beviljat för att lägg igen samt kulvertera dikena. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor för anläggning av damm.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-07
2. Översiktskarta
3. Detaljkarta

Beslut skickas till 
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Månadsuppföljning juli 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för juli 2019 med 
helårsprognos. 
 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Förslag till budget 2020:1 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2020:1 inklusive äskande om ytterligare 3 140 tkr och överlämnar detta till 
Kommunstyrelsen.  
 
Miljö- och konsumentnämnden ger miljöförvaltningen ett uppdrag ”Företagande växer 
genom samverkan” med tillhörande indikatorer för mätning av NKI.  
 
Deltar ej i beslutet: 
Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – deltar inte beslutet om budget 
2020:1. I stället avser vi återkomma med våra politiska värderingar i samband med 
behandlingen av nämndens budget 2020:2.   
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet, då vi har för avsikt att 
återkomma med egna förslag vid senare budget. 
 

Sammanfattning 
 

Miljö- och konsumentnämnden har i flera år haft en ansträngd ekonomi och haft en hög 
personalomsättning. Konsekvensen har blivit att nämnden inte klarat av att genomföra 
all verksamhet den är ålagd. Detta har lyfts flera år i rad inom ramen för stadens 
budgetprocess.  
 

Nämndens budgetförslag innehåller ett äskande på 3 140 tkr för att klara av tilldelat 
grunduppdrag och för att kunna följa de lagar, förordningar och riktlinjer som 
verksamheterna lyder under.  
 

Miljö- och konsumentnämnden har flera utmaningar inom sina verksamheter 
kommande år. Nämnden har en viktig roll i stadens arbete med hållbarhet och bidrar 
genom sin tillsyn, kontroll, miljöövervakning, miljöstrategiskt arbete och 
rådgivningsverksamheter. Dessa ansvarsområden behöver prioriteras och utvecklas. 
Inom myndighetsverksamhet enligt Miljöbalken behöver åtgärder vidtas för att 
säkerställa resurser och uppföljning av verksamheten. Ett viktigt arbete är att arbeta för 
att bibehålla och utveckla medarbetarna, sänka personalomsättningen och öka 
attraktiviteten som arbetsgivare.   
 

Vidare förutsätter Borås Stads tillväxt ökat företagande och samverkan mellan näringsliv 
och kommun. Miljö- och konsumentnämnden ger därför ett särskilt uppdrag med 
indikatorer till förvaltningen att arbeta för att öka nöjdheten hos företagarna.  
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Ärendet 
 
Nämndernas budgetförslag för 2020 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 23 
augusti. Budgetförslagen ska vara utformade enligt anvisningar och mallar i 
rapporteringssystemet STRATSYS.  
 
Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsens preliminärt tilldelats en 
budgetram på 26 400 tkr för 2020. Ramen utgår från 2019 års tilldelade kommunbidrag 
på 25 875 tkr med tillägg för en generell prisuppräkning på 650 tkr (löner 2,7 % och 
övriga kostnader 1,8 %) samt ett effektiviseringskrav på 130 tkr. Det är obligatoriskt att 
avsätta 1 % till oförutsedda kostnader.  
 
Nämndens samtliga taxor för 2020, förutom alkoholtaxan, kommer att räknas upp med 
index. En ny alkoholtaxa för 2020 kommer att tas fram under hösten 2019 som 
nämnden och sedermera fullmäktige behöver ta beslut om, då den nuvarande bara gäller 
för 2019.  
 
Nämndens budgetförslag summerar sig till 29 540 tkr och innehåller ett äskande om 
3 140 tkr. Nämndens buffert uppgår till 265 tkr. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig 
utgångspunkt och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Klimatstrategiskt arbete för att 
minska klimatpåverkan, klimatanpassning av hela samhället samt biologisk mångfald 
inklusive arbete med invasiva arter är högaktuella och nödvändiga delar av Borås arbete 
för hållbar utveckling och som måste intensifieras. Miljö- och konsumentnämnden har 
en viktig roll i det arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll, miljöövervakning, 
miljöstrategiskt arbete och rådgivningsverksamheter. Dessa ansvarsområden behöver 
prioriteras och utvecklas i syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv 
och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås samt 
för att motverka brottslighet. 
 
Länsstyrelsen genomförde i mars 2019 en uppföljning av Borås Stads 
myndighetsverksamhet enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen uppmärksammade både 
positiva förhållanden, brister och risker samt lämnade rekommendationer. Åtgärder 
behöver vidtas för att resurserna för tillsyn ska motsvara behovet, kopplingen mellan 
övergripande mål och tillsynens prioriteringar behöver tydliggöras samt att uppföljning 
och utvärdering behöver vidareutvecklas. 
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Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande och samverkan mellan näringsliv och 
kommun. Staden följder detta bland annat genom Nöjd Kund Index (NKI) där  
Miljöförvaltningens verksamheter bidrar med en stor andel av stadens data. Miljö- och 
konsumentnämnden ger därför ett särskilt uppdrag till förvaltningen att arbeta för att 
öka nöjdheten hos företagarna och därmed värdet på NKI. 
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare, för att förebygga sjukfrånvaro och sänka 
personalomsättningen arbetar nämnden med ledarskap, medarbetarskap och 
grupputveckling, utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och med resultaten 
från medarbetarenkäten. 
 
Nämnden har de senaste åren både haft en ansträngd ekonomi och en hög 
personalomsättning, vilket gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att 
genomföra all den verksamhet som de är ålagda. Detta har lyfts vid flera tillfällen inom 
ramen för stadens budgetprocess de senaste åren. Nämnden har även flera år i rad 
uppvisat ett negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 
 
I budgetförslaget för 2020 har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och 
kommit fram till samma slutsats som tidigare - för att klara hela uppdraget behöver den 
tilldelade ramen öka. Inte för att nämnden ska öka ambitionsnivån, utan för att klara av 
tilldelat grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer som 
verksamheterna lyder under. 
 
För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen, vara en attraktiv 
arbetsgivare och för att på ett bra sätt arbeta med lagstiftning och ökade behov begär 
Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen med totalt 3 140 tkr för 
verksamhetsåret 2020. 

 

• 350 tkr ökade hyreskostnader för Nornan 
• 300 tkr kompensation för ökat PO-pålägg 
• 300 tkr kompetensutveckling, grupputveckling m.m. 
• 730 tkr för 1,0 miljöhandläggare rökfria miljöer pga ny tobakslag  
• 730 tkr för 1,0 miljöutredare klimatanpassning, CO2-budget och åtgärder, 

agenda 2030, invasiva arter mm  
• 730 tkr 1,0 miljöhandläggare förorenade områden (MIFO) 

 

Merparten av det som nämnden begär utökat kommunbidrag för kan inte finansieras på 
annat vis då det avser de delar av nämndens verksamhet som är 
kommunbidragsfinansierad. Byggbonus skulle kunna användas för att finansiera arbetet 
med förorenad mark (MIFO).  Enbart delar av hyreskostnaden för Nornan,  delar av 
kompetensutvecklingen och delar av det ökade PO-pålägget kan finansieras med  
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taxehöjningar, men först 2021 då det är möjligt att justera taxan för annat än 
prisuppräkning. Det betyder att om inte nämnden tilldelas medlen ovan kommer inte all 
verksamhet som nämnden är ålagd att kunna genomföras. 

Effektiviseringskraven för 2019 och 2020 har hanterats genom att inte räkna upp 
samtliga kostnader, t.ex. kompetensutveckling och inköp. Vidare har förvaltningen varit 
tvungen att se över och justera vissa tjänsters tjänstgöringsgrad för att spara pengar. Det 
är aningen riskfyllt då personerna kan välja att gå upp i tid, men förvaltningen ser inte 
några andra möjligheter att hantera effektiviseringen då förvaltningen samtidigt saknar 
resurser för att klara delar av sitt grunduppdrag. Nytt ärendehanteringssystem och 
utökade stödfunktioner kommer under 2020 succesivt medföra effektivisering av 
ärenden genom att handläggare kan lägga mindre tid på administration. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-19 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  (15 exemplar (hålade) samt ett elektroniskt)   
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Intern kontrollplan + riskanalys 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga riskanalysen till handlingarna 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 
2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag 
ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för 
denna.  
 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det 
interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. 
Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden 
och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera 
att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika 
kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden 
utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband 
med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
 

Miljö- och konsumentnämnden genomför riskanalys inför intern kontrollplan 2020 vid 
sammanträdet den 27 augusti 2019. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar ordförandes förslag.  
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Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 236 
 

Kurser och konferenser 
 

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

Ärendet 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson (C) och förvaltningschef Agneta Sander delgav önskemål 
om att gemensamt försöka hitta datum för strategidagar samt miljöutbildning för 
nämndledamöter. Nämndens medlemmar kommer att få förslag på datum skickade till 
sig för att kunna meddela ”lediga” dagar och försöka hitta datum där så många 
ledamöter som möjligt kan deltaga. 
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§ 237    
 

Delegeringsbeslut juni-juli 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

 

Ärende 
 

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

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut juni-juli 2019. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 238    
 

Inkomna skrivelser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Nämnden har fått ta del av ”Rapport och utlåtande från Länsstyrelsens granskning av 
miljöbalkstillsynen i Borås Stad”. 
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§ 239 
 

Personalärenden 
 
Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 
 

- Ekonom/Controller, HR-specialist och ny konsumentvägledare har nu påbörjat 
sina anställningar. 

- Miljöjurist tillträder sin tjänst i september. 
- Vikarie till tjänsten som miljöbiolog är anställd, vikariatet påbörjas i oktober. 
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Övrig information från förvaltningen 
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Ingen övrig information presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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