
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-20 1 (29) 
TID OCH PLA TS 
Tisdagen den 20 november 2018, kl. 14:00 – 16.20, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 15.10-15.40 
 
Omfattning 
§§ 237- 252. 
 

 

 
Beslutande 

 

Anita Persson (V) Ordförande  
Karl-Eric Nilsson (C)         Förste vice ordförande   
Lasse Jutemar (MP)             Andre vice ordförande 
Per Månsson (M) 
Soroush Rezai (L)  

 

Jan-Åke Carlsson (S)  
 

 

  
Tjänstgörande ersättare 
Magnus Sjödahl (KD) för Irwing Thorstenson (SD)  §§ 237-252 
Katrine Andersson (M) för Inga-Britt Olsson (M) §§ 237-252 
Burair Mahmood (S) för Magnus Persson (S) §§ 237-252 

 
 

 
 

Närvarande ersättare 
Cecilia Kochan (S) 
Joel Carlberg-Torsell (V) 
Alexander Andersson (C) 
Sofia Sandänger (M) 
 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Inga-Britt Olsson (M) 
Magnus Persson (S)  
Irving Thorstenson (SD) 
Sumeyya Gencoglu (MP) 
Susanne Karlsson (SD) 
 

  

Tjänstemän och övriga  

Miljöchef Agneta Sander §§ 237 -252 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 237 -252 
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 237 -252 
Avdelningschef Karin Öhman §§ 237 -252 
Kommunbiolog Anna Karlsson §§ 211 -249 
  

Kommunbiolog Matilda Chocron §§ 211 -248 
Praktikant Ida Sundholm §§ 211 -249 
 
Nämndsekreterare Marlene Andersson §§ 237 -252 
Nämndadministratör Anette Bergqvist §§ 237 - 252   
   
 

 

 

Justering 
 

Lasse Jutemar (MP) utses att justera. Protokollet justeras 2018-11-22 på Miljöförvaltningens expedition.  
 
 
 

 

Nämndsekreterare Marlene Andersson   
 
 
 

 

Ordförande Anita Persson  
  

 
Justerande Lasse Jutemar    

Justering tillkännages genom anslag den 2018-11-23 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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§ 237 
 

 

 

 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt följande: 

1. Sammanträdets öppnande  

2. Närvaro  

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  

4. Initiativärenden  

5. Fastställande av föredragningslista  

6.1 Information – redovisning av överprövade strandskyddsdispenser 

6.2 Information om naturvårdsfonden 
   

 

 

7.1 *Strandskyddsdispens för bostadshus och garage, Gränd 2:12 

7.2 *Strandskyddsdispens för tillbyggnad fritidshus, Sjögabo 1:26 

7.3 *Strandskyddsdispens för grävning i strandkanten vid Fårhagen/udden i Näsaviken, 
        Frisjön, Halla 1:1 

11.1 Ansökan om bidrag naturvårdsfond, Äspered 3:3 

12.1 Månadsuppföljning oktober 2018 

12.2 Byta tid för mötet den 11e december till kl. 16.00 

12.3 Datum för nämndmöten 2019, förslag  

12.4 Samla in iPads den 11e december kl. 17.30–18-00 

12.5 Information angående revidering av nämndens reglemente 
 

 
  

13.1 Kurser och konferenser 
 

 

 

14.1 Delegeringsbeslut oktober 2018 

14.2 Inkomna skrivelser   

15.1 Personalärenden    

15.2 Övrig information från förvaltningen 

16.   Övriga ärenden   
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§ 238 
 

 

 

 

 

Redovisning av överprövade strandskyddsdispenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens Kommunbiolog Anna Karlsson redovisar för nämnden om de 
strandskyddsärenden som överprövats, överklagats eller avgjorts av länsstyrelsen under 
perioden maj-oktober. 
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§ 239                    
  

 

 

 

 

Information om naturvårdsfonden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens Kommunbiolog Matilda Chocron redovisar för nämnden om dom  
medel som finns i Naturvårdsfonden och var de kommer ifrån.  
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§ 240                    Dnr: 2018-2521 
 

 

 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och 
garage, Gränd 2:12  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lämna dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för alternativ 2, den längst från stranden belägna platsen, 
för Bostadshus med komplementbyggnad, på fastigheten Gränd 2:12, Borås stad. 

Lagstöd: 
7 kap. 18c§ p2 MB 

Sammanfattning 
 ansöker om strandskyddsdispens för ett enbostadshus med 

komplementbyggnad på fastigheten Gränd 2:12. Sökanden har angett två olika alternativ 
intill varandra. Som särskilt skäl har sökanden angett att platsen är väl avskild från 
stranden genom bebyggelse. Utifrån en dom från Mark- och miljööverdomstolen (M 
9723-15) bedömer Miljöförvaltningen att bebyggelsen kring de sökta placeringarna inte 
kan anses väl avskiljande från strandlinjen.  
 

 

 
 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

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

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

Beskrivning av platsen 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 28 september besökt platsen. 
Platsen för det nya bostadshuset ligger på en skogsmark som är nyligen slutavverkad. 
Placeringen är alldeles intill kommungränsen mot Svenljunga kommun. I östlig, nordlig 
och sydlig riktning omgärdas placeringen av villor och tomtmark. I väster och sydväst 
finns den nyligen avverkade skogen. Nedanför grusvägen mot sjön är skogen inte 
avverkad. På Svenljunga kommuns sida av kommungränsen är området detaljplanelagt. 
Mellan den sökta placeringen och sjön finns två bebyggda tomter.    
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§ 240 forts.                    Dnr: 2018-2521 
 

 

 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade bostadshuset ligger inom Lysjöns strandskyddsområde som är 
300 meter inom Borås stad och 200 meter inom Svenljunga kommun. Sjön delas i 
mitten mellan kommunerna. Den planerade placeringen för bostadshuset är i alternativ 1 
ca 70, och i alternativ 2, ca 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får 
inte nya byggnader uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om 
det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b 
och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. 

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 
- Placeringen genom bebyggelse är väl avskild från området närmast strandlinjen.  
 

 

 

 

 
 

I en dom från Mark och miljööverdomstolen 2016 (M9723-15) har en liknande placering 
prövats. Miljöförvaltningen bedömer att den domen går att jämföra med det här 
ärendet. I och med att det från den nya bostadsbyggnaden i västlig riktning är öppen 
natur ner till sjön har Miljöförvaltningen bedömt att placeringen inte kan anses väl 
avskild genom bebyggelse. Detta gäller både för alternativ 1 och 2. Även om alternativ 2 
ligger längre från sjön och har två bebyggda tomter mellan sig och sjön så kan det 
utifrån ovan nämnda dom platsen inte anses vara väl avskild från området närmast 
strandlinjen.  

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 byggnaderna inte är förenliga 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. 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-20 
 7 (29) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 240 forts.                    Dnr: 2018-2521 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 2018. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas.  
 

 

 

 

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

Beslutsgång 
Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M), Katrin Andersson (M), Sofia Sandänger (M) 
och Magnus Sjödahl (KD) föreslår ett alternativt förslag som redovisas nedan:  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
Bostadshus med komplementbyggnad, på fastigheten Gränd 2:12, Borås stad. 

Motivering : 
 ansöker om strandskyddsdispens för ett enbostadshus med komplementbyggnad 

på fastigheten 2:12. Sökande har angett två olika alternativ intill varandra som förslag till placering. 
Som särskilt skäl har sökanden angett att platsen är väl avskild från stranden genom bebyggelse. 
 

Av de två placeringarna bedöms alternativ 2, den längst från stranden belägna platsen föga påverka 
allmänhet/djurlivs tillgång till sjön varför dispens kan ges. 
 

 

 

 

Eftersom skogen på det aktuella området nyligen avverkats anses hela den tilltänkta tomten vara 
föremål för den sökandes hemfridszon.  

Lagstöd: 
7 kap. 18c§ p2 MB 

Ordförande ställer ordförandes förslag mot Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M), 
Katrin Andersson (M), Sofia Sandänger (M) och Magnus Sjödahl (KD) förslag och 
finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Karl-Eric Nilsson (C) begär omröstning.  
 

 
 
 
 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång:  
- Tillstyrka Anita Perssons (V) yrkande att besluta enligt ordförandes förslag besvaras 

med Ja.   
Tillstyrka Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M), Katrin Andersson (M), Sofia 
Sandänger (M) och Magnus Sjödahl (KD) yrkande besvaras med ett Nej.  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-20 
 8 (29) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 

 

 

§ 240 forts.                    Dnr: 2018-2521 

Omröstningsresultat:  

 Ja-röst Nej-röst 
Karl-Eric Nilsson (C)  X 
Lasse Jutemar (MP) X  
Per Månsson (M)  X 
Katrin Andersson (M)  X 
Soroush Rezei (L)   X 
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Burair Mahmood (S) X  
Magnus Sjödahl (KD)   X 
Anita Persson (V) X  
Summa 4 5 

 
 

 

 
 

Miljö- och konsumentnämnden har med fem röster mot fyra beslutat att tillstyrka 
Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M) och Katrine Andersson (M), Sofia Sandänger 
(M) och Magnus Sjödahl (KD) yrkande till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16 
2. Ansökningar 
3. Bilder från besök 

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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§ 241                    Dnr: 2018-2876
  

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus, Sjögabo 1:26 
 

 

   

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av fritidshus med måtten 6,4 x 4,5 meter, på fastigheten Sjögabo 1:26 vid 
Sävsjön, Borås stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta, bilaga 2, får tas i anspråk som 
tomtplats. 

Villkor  
 

 

 

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

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

Sammanfattning  
 söker strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt fritidshus. Huset 

ligger vid Sävsjön. Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen.  
Delar av fastigheten närmast sjön är av naturtomtskaraktär.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

fritidshus på fastigheten Sjögabo 1:26. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 10 oktober 2018. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. 
 

 

På fastigheten finns ett gammalt fritidshus på ca 30 kvadratmeter. Ansökan rör en 
tillbyggnad som fördubblar husets storlek till 60 kvadratmeter.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 23 oktober besökt platsen. Inom fastigheten 
hade flera träd och buskar tagits ner. Tomten var uppgrävd på grund av att en 
avloppsanläggning med sluten tank och infiltration höll på att anläggas. Fastigheten 
sluttade ner mot sjön och den del av fastigheten som var närmast sjön bestod i  
naturtomt. I sluttningen kunde man se en stenmur parallellt med stranden. Det fanns 
även terrasseringar med stenar.  
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom Sävsjöns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller byggnader ändras så att de hindrar allmänheten från att beträda ett 
område som tidigare varit allmänt tillgängligt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om 
det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är 
förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet. 

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

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

strandskyddets syften 
 

 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen 
tomtmark och att tomtplatsen i och med utbyggnaden inte kommer utökas. För att 
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större byggnad 
utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras med staket, mur eller liknande 
parallellt med sjöns strand, 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.  

Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 

 
 
 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
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§ 241 forts.                    Dnr: 2018-2876 
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla. 
 

 

 

 

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

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

Det är förbjudet att inom strandskyddat område göra åtgärder som förändrar 
förutsättningarna för djur– och växtlivet. Något enstaka träd får tas ned men man får 
inte påverka naturen.  

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). 
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 Samhällsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

 

Beslutsgång 
Per Månsson (M) föreslår ett alternativt förslag för villkorsskrivelsen som redovisas 
nedan:  

Villkor 
Tomtplatsen ska mot sjön enligt bilaga 2 markeras med en gräns som är tydlig 

Ordförande ställer ordförandes förslag mot Per Månssons (M) förslag och finner att 
Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Karl-Eric Nilsson (C) begär omröstning.  

Miljö- och konsumentnämnden godkänner följande beslutsgång:  
- Tillstyrka Anita Perssons (V) yrkande att besluta enligt ordförandes förslag besvaras 

med Ja.   
Tillstyrka Per Månsson (M) yrkande besvaras med ett Nej.  
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Omröstningsresultat:  

 Ja-röst Nej-röst 
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Lasse Jutemar (MP) X  
Per Månsson (M)  X 
Katrine Andersson (M)  X 
Soroush Rezei (L)  X  
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Burair Mahmood (S) X  
Magnus Sjödahl (KD)   X 
Anita Persson (V) X  
Summa 6 3 

 
 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden har med sex röster mot tre beslutat att tillstyrka 
ordförandes förslag angående villkoret. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 2018. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-30 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta med tomtplatsavgränsning 
4. Fotodokumentation från platsbesöket 
5. Hur man överklagar 

 

 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
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Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

  

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 242                    Dnr: 2018-2791
   

Ansökan om strandskyddsdispens för grävning i 
strandkanten vid Fårhagen/udden i Näsaviken, Frisjön,  
Halla 1:1 
 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för rensning av stenar och block utmed den aktuella 
sträckningen, se bilaga 3, på fastigheten Halla 1:1, Borås stad.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för båtiläggningsplats enligt placering i Bilaga 3 på 
fastigheten Halla 1:1 Borås stad.  

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

Sammanfattning  
Efter ett tips från en närboende gjorde företrädare för Miljöförvaltningen ett 
tillsynsbesök på fastigheten Halla 1:1. På en sträcka av 60-70 meter har stranden rensats 
på block och stenar som lagts upp i pirar. Precis i strandkanten där marken övergår från 
sand till gräsbevuxen mark växer den fridlysta arten klockgentiana.  

 söker nu dispens i efterhand för de utförda 
åtgärderna som bestod i att rensa stranden från stenar och block samt att lägga upp 
dessa i pirar. De söker också dispens i efterhand för en båtiläggningsplats som 
upptäcktes vid tillsynsbesöket och som inte sökts dispens för tidigare.  

Ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens har inkommit efter det att ett tillsynsärende för de nu 
sökta åtgärderna startats.  

 söker dispens i efterhand för anläggande av sandstrand för 
hundägare och med möjlighet att lägga upp båtar på stranden. De söker också dispens 
för en båtiläggningsplats.  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att med grävmaskin plocka bort stenar och block och jämna till stranden på en 
sträcka av ca 60-70 meter strand på fastigheten Halla 1:1. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 september 2018.  
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De redan utförda åtgärderna är att föreningen med grävmaskin rensat stranden från 
stenar och block och samlat dessa i pir-liknande formationer på stranden. De har 
därefter jämnat till stranden så att de gropar stenarna legat i plattats till. De har även 
under 2016 anlagt en båtiläggningsplats; väg ner i sjön samt muddring i vattenområdet 
utan tillstånd från 11 kapitlet vattenverksamhet eller dispens från strandskydd.  

På fastigheten Halla 1:51 har grävning av strandkant genomförts någon gång mellan 
2006-2009. Stenar har lagts upp som en strandskoning.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 20 augusti 2018 besökt platsen. Platsen var 
då nyligen rensad, grävmaskinens spår syntes i sanden, gropar där stenar legat syntes i 
sjön, men på stranden hade hela stranden jämnats till. Många klockgentianor sågs i 
strandkanten där den bevuxna stranden möter sandstranden. Grävning och uppläggning 
av stenar kan inte uteslutas ha skadat plantor. Sommaren 2018 hade sjön väldigt lågt 
vattenstånd, så även på besöksdatumet. Frisjön är en sjö som är reglerad på grund av att 
den är magasin för vattenkraft. Sjöns vattennivå kan därför variera mycket.  

Länsstyrelsen har på förfrågan från Miljöförvaltningen beskrivit den naturliga strandens 
värde för klockgentianornas livsmiljö och möjlighet att frö-så sig på platsen. 
Klockgentianan behöver lagom med störning så att jord blottas och frön kan få 
grogrund. Den bästa störningen är tramp från betesdjur, men när de inte finns kan 
vatten och is-skrap skapa, blottad mark ovanför strandkanten. En förutsättning för att 
den störningen ska vara positiv är att den inte blir allt för påtaglig eller konstant. Den 
erosion som vatten och is skapar sker på ett betydligt skonsammare sätt i 
strandområden där bottnen har ett större inslag av större stenar då både strömhastighet 
och isens skrapande effekt i regel bromsas ner. Läs mer i bilaga 2. 
 

 har 2012 fått dispens för en båtiläggningsplats på ett annat ställe 
på samma fastighet. Miljöförvaltningen har bett föreningen komplettera med en 
förklaring till varför det behövs ytterligare en båtiläggningsplats på samma fastighet och 
i samma sjö. Svaret är att platsen som nu har iordningställts utan dispens alltid använts 
som båtiläggningsplats. Av flygbilder från tidigare år syns ingen större påverkan på 
stranden av bilar eller tunga fordon.  Att förändra stranden är inte tillåtet bara för att 
man alltid använt platsen som iläggningsplats. Föreningen får använda platsen på det 
sätt de gjort före år 2016.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 

Bestämmelser 
Platsen där åtgärderna utförts ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen, på land och ut i vattnet. Inom strandskyddat område får inte 
grävarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar, åtgärder får inte vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur-  
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eller växt-arter. (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 
- Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses på någon annan plats 
- En pågående verksamhet behöver utvidgas och utvidgningen kan inte genomföras 

på annan plats 
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse och 

behovet kan inte tillgodoses på annan plats.  
 
 

 

 

 

 

 

På fastigheten Halla 1:1 har  redan en iordningställd badstrand som är ca 60 
meter lång på fastigheten Halla 1:1. Ytterligare en anordnad och rensad badstrand 
bedöms inte behövas inom  fastighet.  har också redan en 
båtiläggningsplats, se bilaga 1.  

 söker dispens för åtgärderna på stranden för att de på sin redan 
befintliga strand har beslutat att den ska var hund- och båtfri. Miljöförvaltningen anser 
att en badplats för hundar inte är ett så stort allmänt intresse att det står högre än det 
allmänna intresse som en naturlig och orörd natur utgör.  

 menar att de behöver lägga upp båtar på stranden och att det inte går att 
lägga dem på någon annan plats. Miljöförvaltningen anser att de som äger båtarna kan 
förvara sina båtar på egen tomtplats när de inte ligger i vattnet, eller att  
skapar en plats utanför strandskyddat område.  

 menar att båtiläggningsplatsen är en lättillgänglig i- och upptagningsplats. 
Det finns redan en iordningställd båtiläggningsplats på fastigheten och som dessutom 
redan har dispens, det borde räcka för behovet.  

 hänvisar till att vissa fastigheter i området har servitut på fastigheten Halla 
1:1. Miljöförvaltningen informerar om att ett servitut inte ger någon rättighet gentemot 
strandskyddslagen.  Åtgärder måste prövas mot strandskyddslagen och därmed måste en 
dispens sökas för alla åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område.  
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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 
åtgärderna. 

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.   

Upplysningar 
Ett föreläggande om återställning av redan genomförda åtgärder kommer i ett separat 
beslut. Till föreläggandet kommer en beskrivning av hur återställningen ska göras, ingen 
återställning får göras innan dess.  

Se alltid till att ha tillräckligt med kunskap om strandskyddslagen och andra 
lagstiftningar inom arbete i mark och vatten. Fler utförda åtgärder inom fastigheten 
Halla 1:1 kan komma att bli ärende för tillsyn. All muddring och grävning i 
vattenområde kräver anmälan eller tillstånd enligt 11 kapitlet om Vattenverksamhet.   
 

 

 

 
 
 

En anmälan eller dispens gäller bara för den i ärendet beskrivna åtgärden och på den 
utpekade platsen.   

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 2018. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
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Beslutsunderlag  
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05 
2. Översiktskarta 
3. Info från Lst om Klockgentiana 
4. Detaljkarta 
5. Hur man överklagar 

 

 

 

  
 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslut skickas till 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 243                    Dnr: 2018-2028
   

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Äspered 3:3 
 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med ett reducerat 
belopp på 25 000 kronor för restaurering av damm och närmiljö.  

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

Projektet ska utföras i enlighet med beskrivning i bilaga 2. 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 15 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 10 0000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart och 
projektslut till miljöförvaltningen. 

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

restaurering av damm på fastigheten Äspered 3:3.  ansöker om ett bidrag 
på 35 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med ett reducerat belopp på 25 000 kronor. 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

urgrävning av damm på fastigheten Äspered 3:3. Dammen på ca 100 m2 kommer grävas 
ur till ursprunglig djup samtidigt som flacka stränder skapas mot betesmarken i sydväst. 
Granar kommer att tas bort i syd för att öka solinstrålningen och minska försurningen. 
Även en al, som står nära dammen, kommer tas bort för att minska förnaansamlingen i 
dammen. Träd och buskage i norr sparas. I nordväst finns en stenmur som röjas fram. 
Se även beskrivning av åtgärder och foton i bilaga 2. 

 ansöker om ett bidrag på 35 000 kronor. Som egen insats i projektet 
kommer  själv jämna ut massorna från dammen, ta hand om sly och grenar samt ta 
ner och sätta upp staket/fårstängsel i hagen vid dammen.  
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Borås Stad har ett pågående LONA-projekt som syftar till att anlägga och restaurera 
dammar för att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella 
dammen ligger i utkanten av huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i 
kommunen. Restaurering av dammen och närmiljön har anpassats efter arten och skulle 
kunna bli mycket värdefulla för artens långsiktiga fortlevnad i kommunen. LONA-
projektet kommer därför stå för 10 000 kronor. Resterande bidrag, 25 000 kronor, söks 
ur naturvårdsfonden.  
 

 

 

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

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 25 000 kronor för restaurering av damm och närmiljö.  

Övrigt 
Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap 
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte andra 
bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna innebär 
vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. Sökande ansvarar själv 
för att samråd med Länsstyrelsen hålls och eventuellt tillstånd erhålls innan restaurering 
av damm påbörjas.  

 

 

 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31 
2. Översiktskarta 
3. Beskrivning av åtgärderna 

Beslut skickas till  
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Månadsuppföljning oktober 2018  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

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

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

 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning oktober 2018 
 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Byta tid för Miljö- och konsumentnämndens möte den 11e 
december 2018 till kl. 16.00  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att flytta starttiden för nämndens möte den 11e 
december till kl. 16.00 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att nämndens möte den 11e december skall starta kl. 16.00 istället 
för 17.00 då man planerar en julavslutning för förvaltningen och nämnden i samband 
med mötet. 
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Datum för Miljö- och konsumentnämndens möten 2019, 
förslag 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag på datum för januari 
och februari 2019. Man väljer att överlåta åt den nya nämnden att fastställa övriga datum 
för 2019. 

Sammanfattning 
Två datum fastställdes för 2019 
29e januari kl. 17.00 
19e februari kl. 14.00 

Bilagor 
Förslag på datum för Miljö- och konsumentnämndens möten under 2019. 
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Samla in iPads på Miljö- och konsumentnämndens möte den 
11e december kl 17.30 – 18.00 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner insamling av iPads för de ledamöter som ej 
skall sitta i någon nämnd under 2019 kommer att samlas in på Miljö- och 
konsumentnämndens möte den 11e december kl. 17.30-18.00 

Sammanfattning 
IT-service avdelningen på miljöförvaltningen kommer till Miljö- och 
konsumentnämndens möte den 11e december för att samla in iPads från de ledamöter 
som inte kommer att arbeta som ledamot under 2019. 

 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-20 
 25 (29) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 248      
 

 

 

 
 

 

 

 

Remiss – översyn av samtliga nämndreglementen i samband 
med ny mandatperiod 

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

Sammanfattning 
Förvaltningschef Agneta Sander presenterar en remiss som inkommit angående översyn 
av samtliga nämndregementen, tjänsteskrivelse skulle vara inkommen till 
Kommunstyrelsen den 19e  november, men förvaltningen har fått godkänt att skicka in 
tjänsteskrivelse den 23e november samt att få ta upp ärendet på Miljö- och 
konsumentnämndens möte i december. 
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Kurser och konferenser 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
Karl-Eric Nilsson (C) och Cecilia Kochan (S) informerar om höstkonferens med 
Sveriges Miljökommuner som de deltagit på i Jönköping i oktober månad. 

Alexander Andersson (C) informerar om en inbjudan han fått till en utbildning den 9e 
april 2019 om ”Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de 
Globala målen”  

 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-20 
 27 (29) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 250     

Delegeringsbeslut oktober 2018  
 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

Ärende 

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

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut oktober 2018. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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Personalärenden 

Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om förvaltnings-dagen som 
genomfördes den 8e november, där man bl.a. diskuterade OSA-mål. 

Avdelningschef Niclas Björkström informerar om att en ny administratör på 
verksamhetsstöd börjat sin tjänst den 12e november samt att vi har en praktikant som 
kommer att vara 4 veckor på miljöstrategiska avdelningen samt 4 veckor på miljötillsyn. 
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Övrig information från förvaltningen 

Information från avdelningschef Niclas Björkström angående julavslutning som är 
planerad för ledamöter och förvaltning i samband med Miljö- och konsumentnämndens 
möte i december. 
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