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Omfattning 
§§ 1- 36 

 

 

Beslutande 
 

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

  
 
 

 

 

  
Tjänstgörande ersättare 
 Jaana Ben Maaouia (S) för  Cecilia Kochan (S) §§ 1-36 
  

 
 

Närvarande ersättare 
Tobias Eng-Strömberg (S) 
Tomas Fernfelt (S) 
Alexander Andersson (C) 
Matti Oinas (MP) 
Sofia Sandänger (M) 
Jessica Bjurén (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (KD) 

Ledamöter som meddelat förhinder 
Cecilia Kochan (S) 

  

Tjänstemän och övriga 
 

Miljöchef Agneta Sander §§ 1 -36 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 1 -36 
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 1 -36 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 1 -12 
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 1 -36 
Avdelningschef Karin Öhman §§ 1 -36 
IT-samordnare Andreas Zalewski §§ 1 - 9 

Kommunbiolog Matilda Chocron §§ 1 -6 
Miljöinspektör Lina Löfqvist §§ 1 -7 
Miljöinspektör Ilse Postma  §§ 1 -7 
Energisamordnare Peter Rydberg §§ 1 -8 
Nämndsekreterare Marlene Andersson §§ 1 -36 
Nämndadministratör Anette Bergqvist    §§ 1 -36 
Två Kommuninnevånare §§ 1 - 5 

Justering 
 

Katrine Andersson (M) utses att justera och Jan-Åke Carlsson (S) utses till justerarens ersättare.  
Protokollet justeras 2019-01-31 på Miljöförvaltningens expedition.  
 
 
 

 

Nämndsekreterare Marlene Andersson  

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Katrine Andersson (M)  

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 

Justering tillkännages genom anslag den 2019-02-01 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 
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§ 1 

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 – KF-beslut angående öppettider alkoholservering 
6.2 Introduktion för nämnden 
6.3 Initiativärende. ”Halla 1:1” information och handlingar 
6.4 Strandskyddsärende Påholmen 1:14 
6.5 MIFO inventeringar 
6.6 Användning av medel från klimatkompensationskontot 
6.7 Ciceron introduktion 
6.8 Presentation av budget samt de olika avdelningarna inom miljöförvaltningen 
6.9 Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning 
6.10 Dom från mark- och miljödomstolen, Asklanda 1:14 
7.1 *Strandskyddsdispens för byggnation av bostadshus och komplementbyggnad,  
        Viared 8:106 
7.2 *Strandskyddsdispens för komplementbyggnad, Mjöshult 1:30 
7.3 *Strandskyddsdispens för byggnation av bastubyggnad, trädäck och brygga,  
        Vatthult 1:12 
7.4 *Strandskyddsdispens för bostadshus (försenat) samt tillbyggnad av bostadshus,  
        Påholmen 1:14 
9.1  Åtgärd mot serveringstillstånd    
9.2  Åtgärd mot serveringstillstånd 
9.3  Nya riktlinjer för alkoholservering 
10.1 Detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12, Glesvingen 17 m.fl. 
10.2 Utbyggnadsstrategi, mer stad längs Viskan    

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Sölebo 6:4 
11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Riddarebolet 1:5 
11.3 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Arta 1:18 
12.1 Budget 2019 
12.2 Attesträtt 2019 
12.3 Användning av medel från klimatkompensationskontot 
12.4 Revidering av miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning 
12.5 Revidering av miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 
12.6 Rättelse av protokoll från 2018-12-11, § 249 
12.7 Fastställa datum och tider för nämndmöten 2019 
13.1 Kurser och konferenser 
14.1 Delegeringsbeslut december 2018 
14.2 Inkomna skrivelser   
15.1 Personalärenden 
15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Initiativärenden 
Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde.  
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§ 3 
    

 

 
 

 

Information – KF beslut angående öppettider 
alkoholservering 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden skickar ärendet på remiss till polismyndigheten och 
miljötillsyn.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog 19-20 december 2018 ett beslut angående att Borås Stads 
riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att serverings som längst medges till 
klockan 02.30. 
Då kommunfullmäktige lämnat dessa ärenden på delegation till miljöförvaltningen så 
måste miljö- och konsumentnämnden besluta hur ärendet ska behandlas. 
 

 

 

 
 

Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Marlene Tenbrink redovisar för nämnden över 
vilka aspekter man tar hänsyn till vid handläggande av alkoholtillstånd, 
skyddslagstiftning, social hänsyn, riktlinjer inom kommunen etc. 

Biträdande chef Lpo Borås, Kommissarie Stefan Gustafsson informerar nämnden om 
polisens erfarenheter angående ändrade öppettider och hur det kan påverka deras 
arbetssituation. 
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§ 4 
              

 

 

 

 

 
  

Information – Introduktion för nämnden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens förvaltningsjurist Marlene Andersson informerar nämnden om 
diverse lagar, regler, rättighet, skyldigheter, jäv, straffansvar etc. som styr nämndens 
arbete 
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§ 5 
 

 

 

 

 

  

Initiativärendet: ”Halla 1:1” information och handlingar 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden angående 
turerna kring strandskyddsärendet på fastigheten Halla 1:1.   
Sökande har överklagat nämndens beslut så Länsstyrelsens kommer att granska ärendet. 
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§ 6 

Information – Strandskyddsärende Påholmen 1:14 

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

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden angående 
strandskyddsärendet på fastigheten Påholmen 1:14.   
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§ 7 
              

 

 

 

 

Information – MIFO inventeringar (en undersökningsmetod 
för förorenade områden från Naturvårdsverket) 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens miljöinspektör Ilse Postma informerar nämnden angående det 
pågående arbetet med att inventera förorenade områden inom Borås Stad. 
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Information – Användning av medel från 
klimatkompensationskontot 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens energisamordnare Peter Rydberg informerar nämnden angående 
klimatkompensationskontot och rekommenderar att pengarna som finns på kontot ska 
investeras i ett projekt där man skall försöka öka användandet av virtuella möten för att 
minska på resandet med bil och flyg.  
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§ 9 
 

 

 

 

 

 

Information – Ciceron introduktion 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens kvalitets- och IT-samordnare Andreas Zalewski informerar om att 
förvaltningen kommer att nyttja ärendehanteringssystemet Ciceron för nämndärenden 
fr.o.m. februari 2019. 
Nämndledamöterna fick en presentation av programmet och demonstration angående 
hur man loggar in och använder systemet. 
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§ 10 
 

 

 

 

 

Information – Presentation av budget samt de olika 
avdelningarna inom miljöförvaltningen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Avdelningschef Niclas Björkström, Zygmunt Cieslak, Mirjam Keskifrantti, Karin 
Öhman och Annelie Johansson presenterade sina respektive avdelningar inom 
miljöförvaltningen. 
Avdelningschef Annelie Johansson avvaktar med budgetpresentationen till ärendet 
senare på föredragningslistan (§25) 
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§ 11 
 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens förvaltningsjurist Marlene Andersson informerar nämnden 
angående miljöförvaltningens delegeringsordning och förslag till ny delegeringsordning. 
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Information - Dom från mark- och miljödomstolen,  
Asklanda 1:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens förvaltningsjurist Marlene Andersson informerar nämnden 
angående den dom från mark- och miljödomstolen angående strandskyddsärende 
Asklanda 1:14 som inkommit.  
Ärendet är överklagat av sökande. 
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§ 13                    Dnr: 2018-3232
  

Ansökan om strandskyddsdispens för byggnation av 
bostadshus och komplementbyggnad, Viared 8:106  

 

 
 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lämna dispens för uppförande av ett nytt 
bostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten Viared 8:106. 

Villkor komplementbyggnad 
• Fönstersättning får endast ske på gavlarna mot väster och norr, och fönstrens 

storlek ska vara densamma som nuvarande fönster på befintlig friggebod. 

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

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 18c p1 §  

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett nytt bostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten Viared 8:106.  
Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer placeras på naturmark utanför 
ianspråktagen tomtplats. Det saknas därmed särskilt skäl för att bevilja dispens för 
byggnaden. Då komplementbyggnaden ska ersätta befintlig friggebod bedömer 
Miljöförvaltningen att komplementbyggnaden kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. För att minska risken att en ny byggnad utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor 
om att fönstersättning och fönsteryta inte får utökas jämfört med den på befintlig 
friggebod. 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett nytt 1½-planshus samt ersätta befintlig komplementbyggnad med ett nytt på 
fastigheten Viared 8:106. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 14 november 2018. Ritning och karta har bifogats ansökan. 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 22 november 2018 besökt platsen.  
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-01-29 
 15 (73) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 13 forts.                   Dnr: 2018-3232 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Viaredssjöns strandskyddsområde 
som är 200 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 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.   
Fastigheten Viared 8:106 ligger vid Viaredssjöns södra strand, i sjöns östra del. På 
fastigheten, som utgörs av ca 5780 m2, finns ett bostadshus och tre 
komplementbyggnader; ett garage, en gäststuga och en friggebod. Bostadshuset, 
gäststugan och garaget ligger uppe på en höjd. Norr om bostadshuset sluttar marken 
brant ner mot en platå där friggeboden är belägen ca 9 meter från sjön. Fastigheten 
gränsar till naturmark i sydväst, syd och öst, till Viaredssjön i norr och en annan 
bebyggd fastighet i nordväst.  
 

 

 

Komplementbyggnad 
Nere vid sjön finns en äldre komplementbyggnad/friggebod på ca 20 m2. Friggeboden 
står på plintarna som har börjat ge vika, vilket gör att byggnaden håller på att rasa ner. 

 vill därför ersätta friggeboden med en ny. Den nya byggnaden 
kommer uppföras på samma plats som befintlig byggnad står på idag och ha 
motsvarande storlek. Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden kommer 
att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.  
Friggeboden ligger skild från övriga byggnader som är placerade uppe vid bostadshuset 
och omfattas inte av bostadshusets hemfridszon. En komplementbyggnad utanför 
tomtplatsen har i sig ingen egen hemfridszon utan får endast uppta den yta den står på. 

Den byggnad som finns på platsen idag är enkelt utformad med mindre fönster åt norr 
och väst. Enligt de ritningar som inkommit till Miljöförvaltningen planeras stora 
fönsterpartier på den nya komplementbyggnaden. För att minska risken att en ny 
byggnad utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att 
förena dispensen med villkor om fönstersättning och fönsteryta på den nya byggnaden 
så att fönsterytan inte utökas jämfört med den på befintlig friggebod (se bilaga 3). Under  
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förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden 
inte kommer utöka den upplevda hemfridszonen.  
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
komplementbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden 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.  

Bostadshus 
2013 söktes strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på motsvarande plats, 
mellan garaget och gäststugan, ca 5 meter från fastighetsgränsen. Miljöförvaltningen 
ansåg att marken utgjordes av naturmark med buskar och enstaka träd, belägen på höjd 
bakom garage och gäststuga. Denna del av fastigheten bedömdes inte utgöra 
ianspråktagen tomtplats. Miljöförvaltningen ansåg att särskilt skäl för dispens saknades 
och Kommunstyrelsen avslog ansökan (dnr 2013/KS0587). 
I den nu aktuella ansökan har bostadshusets placering flyttats in ca 10 meter. Platsen 
utgörs dock fortfarande av naturmark i utkanten av den hemfridszon som får anses gälla 
kring det befintliga huset (se bilaga 4). Den planerade 1½-plans villan skulle även vara 
placerad högre upp i slänten än befintliga byggnader (garage och gäststuga). 
Miljöförvaltningen bedömer att den nya byggnadens placering och utformning skulle 
leda till att hemfridszonen utvidgas.   
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 ett 
nytt bostadshus. 
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. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet  
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla. 
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Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas. 

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

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

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

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 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  

Sofia Bohlin (S) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag.  

Per Månsson (M), Katrin Andersson (M) och Elvira Löwenadler (M) föreslår ett 
alternativt förslag som redovisas nedan:  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för uppförande av ett nytt bostadshus och en 
komplementbyggnad på fastigheten Viared 8:106 
 

 
 
 
 
 
 
 

Motivering : 
Eftersom fastigheten Viared 8:106 är väl avgränsad med skogsridå samt markant höjdskillnad gör det 
att den tilltänkta placeringen på det nya bostadshuset väl ligger inom deras hemfridszon och att den inte 
kommer att utökas beroende på dess tilltänkta placering 
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 Ja-röst Nej-röst 
Per Månsson (M)  X 
Sofia Bohlin (S) X  
Jan-Åke Carlsson (S) X  
Jaana Ben Maaouia (S) X  
Soroush Rezei (L)   X 
Katrin Andersson (M)  X 
Elvira Löwenadler (M)  X 
Robert Skånberg (SD)   X 
Karl-Eric Nilsson (C) X  
Summa 4 5 

Ordföranden ställer förslagen på bifall dels till Sofia Bohlin (S) yrkande och dels till Per 
Månsson (M), Katrin Andersson (M) och Elvira Löwenadlers (M) förslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.   

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
”Den som bifaller Sofia Bohlins (S) yrkande röstar ja den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Per Månsson (M), Katrin Andersson (M) och 
Elvira Löwenadlers (M) förslag”.  

Omröstningsresultat:  

 

 

 

 

 
 

Miljö- och konsumentnämnden har med fem röster mot fyra beslutat att tillstyrka 
Per Månsson (M), Katrine Andersson (M) och Elvira Löwenadlers (M) förslag till beslut. 

Reservationer 
Sofia Bohlin (S), Jan-Åke Carlsson (S) och Jaana Ben Maaouia (S)  
reserverar sig följande skriftliga reservation:  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Sofia Bohlins (S) yrkande 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 
4. Fotobilaga, fönstersättning komplementbyggnad 
5. Fotobilaga, ansökt placering bostadshus 
6. Hur man överklagar 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

  

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 14                    Dnr: 2019-34 
  

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad, 
Mjöshult 1:30 
 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad på 15 m2 på fastigheten Mjöshult 1:30 vid Säven, Borås kommun.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

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

 

 

 

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

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en komplementbyggnad på fastigheten Mjöshult 1:30. Miljöförvaltningen bedömer att 
komplementbyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen 
och att särskilt skäl därmed föreligger. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen 
går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om 
tomtplatsavgränsning i väst. 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en komplementbyggnad på 15 m2 fastigheten Mjöshult 1:30. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 8 januari 2019. Karta har bifogats ansökan. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

strandskyddets syften. 

Mjöshult 1:30 ligger vid Sävens södra strand. I norr gränsar fastigheten till bebyggelse, i 
öst och söder till en mindre väg och i väst till naturmark. Komplementbyggnaden 
kommer att uppföras 4,5 meter från fastighetsgränsen i väst och placeras på gräsmatta. 
Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden kommer att uppföras på en 
plats som redan är ianspråktagen.  

För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning i väst, enligt bilaga 2.  
Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för 
dispens föreligger.  

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

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

 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-08 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 
4. Hur man överklagar 

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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§ 15                    Dnr: 2018-3738
   

Ansökan om strandskyddsdispens för bastubyggnad, 
trädäck och brygga, Vatthult 1:12 
 

 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bastubyggnad, trädäck samt brygga med mått enligt sökandes ansökan på fastigheten 
Vatthult 1:12 i Borås Stad. 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bastubyggnad, med måtten 5,9 x 3 meter och trädäck med måtten 5,2 x 2,5 meter, på 
fastigheten Vatthult 1:12 vid Vatthulta sjö, Borås kommun.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska även fortsättningsvis vara markerad med staket, häck, mur eller 
motsvarande åt väst, norr och öst, enligt bilaga 2,  

 

 

 
 
 
 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 18c p3 §  

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för bastubyggnad, 

trädäck och brygga på fastigheten Vatthult 1:12. Miljöförvaltningen bedömer att 
bastubyggnaden och trädäcket kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen. Under förutsättning att tomtplatsen även fortsättningsvis är markerad 
med staket eller motsvarande bedöms åtgärderna inte utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Vid en avvägning mellan  behov av en brygga 
och bryggans påverkan på strandskyddets syften bedömer Miljöförvaltningen att det 
saknas särskilt skäl för att bevilja dispens för bryggan.  
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Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för bastubyggnad, 

trädäck och brygga på fastigheten Vatthult 1:12. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 20 december 2018. Ritning och karta har 
bifogats ansökan. 
 

 

 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 10 januari 2019 besökt platsen.  

Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Vatthulta sjös strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha 
fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall 
ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § 
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 
26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. 

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

 

 

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

strandskyddets syften. 

Vatthult 1:12 ligger utmed Vatthulta sjös norra strand. I väst, norr och öst gränsar 
fastigheten till naturmark, och i syd mot Vatthulta sjö. Fastigheten är i dagsläget 
avgränsad med staket i väst, norr och öst. På fastigheten finns ett fritidshus och två 
komplementbyggnader. Söder om huset sluttar marken ner mot sjön. Hela fastigheten 
på 1460 m2 bedöms som ianspråktagen, även om vissa mindre delar mer har 
naturmarkskaraktär med risvegetation.  

Bastubyggnad 
 har sökt dispens för en bastu, med måtten 4,4 x 3 meter, samt tillhörande 

trädäck i öst, med måtten 1,5 x 3 meter. Ansökt placering är i nivå med befintligt 
fritidshus, ca 13 meter från huset och ca 5 meter från strandlinjen. Miljöförvaltningen 
bedömer att bastubyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen.  
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För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen även fortsättningsvis ska 
vara markerad i väst, norr och öst, enligt bilaga 2.   

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

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

Trädäck 
Ansökan omfattar även ett trädäck, med måtten 5,2 x 2,5 meter. Trädäcket kommer 
placeras i direkt anslutning till befintlig gäststuga, utmed gäststugans västra gavel.  
Miljöförvaltningen bedömer att trädäcket kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen. Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer 
Miljöförvaltningen att trädäcket inte kommer att utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon.  

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

 

 

 

 

Miljöförvaltningen bedömer att trädäcket 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.  

Brygga 
 har även sökt dispens för en flytbrygga med måtten 2 x 4 meter. En brygga 

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

Miljöförvaltningen konstaterar att  inte är beroende av en brygga för att ta 
sig till eller från sin fastighet. Enligt  ska bryggan användas som badbrygga 
samt för förtöjning av en liten roddbåt. 

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

Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet 
inom vattenområdet i bryggans närhet. 
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För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som 
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha 
en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl att 
dispens kan medges.  

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

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. 

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

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

 

 

 

 

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

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

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

Sofia Bohlin (S) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag.  

Per Månsson (M), Katrin Andersson (M) och Elvira Löwenadler (M) föreslår ett 
alternativt förslag som redovisas nedan:  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för bastubyggnad, 
trädäck samt brygga med mått enligt sökandes ansökan på fastigheten Vatthult 1:12 i Borås Stad. 

Motivering gällande bryggan: 
De i tjänsteskrivelsen Dnr 2018-3738 framförda synpunkterna gällande bryggans avhållande effekt på 
det rörliga friluftsliv inom vattenområdet i bryggans närhet anser vi överdrivna för denna sjö. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Sofia Bohlin (S) yrkande och dels till 
Per Månsson (M), Katrin Andersson (M) och Elvira Löwenadlers (M) förslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.   

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
”Den som bifaller Sofia Bohlins (S) yrkande röstar ja den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Per Månsson (M), Katrin Andersson (M) och 
Elvira Löwenadlers (M) förslag”.  
 
Omröstningsresultat:  
 Ja-röst  

  

Nej-röst
Per Månsson (M)  X 
Sofia Bohlin (S) X  
Jan-Åke Carlsson (S) 

 

X  
Jaana Ben Maaouia (S) X  
Soroush Rezei (L)  X 
Katrin Andersson (M)  X 

  
Elvira Löwenadler (M)  X 
Robert Skånberg (SD)  X
Karl-Eric Nilsson (C)  X 
Summa 3 6 

 

 
 
 
 
 

Miljö- och konsumentnämnden har med sex röster mot tre beslutat att tillstyrka 
Per Månsson (M), Katrine Andersson (M )och Elvira Löwenadler (M) yrkande till 
beslut. 
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Reservationer 
Sofia Bohlin (S), Jan-Åke Carlsson (S) och Jaana Ben Maaouia (S)  
reserverar sig följande skriftliga reservation:  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Sofia Bohlins (S) yrkande 

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-11 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan  
4. Hur man överklagar 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus (försenat) 
samt tillbyggnad av bostadshus, Påholmen 1:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus i efterhand på ca 130 kvadratmeter och nya tillbyggnader på ca 25+25 
kvadratmeter, på fastigheten Påholmen 1:14 samt dispens i efterhand för anlagd 
trädgård på fastigheten Påholmen 1:16 vid Frisjön, Borås kommun.  

Hela fastigheten Påholmen 1:14 får tas i anspråk som tomtplats samt det område på 
Påholmen 1:16 som markerats på bifogad karta.  

Villkor 

1. Tomtplatsen ska åt väster, enligt bilaga 3, markeras med staket, häck, mur, större
stenar eller motsvarande som tydliggör gränsen.

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

Sammanfattning 
 ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

bostadshus. Vid granskning av ärendet visar det sig att någon dispens inte finns för 
huset som byggdes 2008. Det finns därför inte heller någon beslutad 
tomtplatsavgränsning som visar hur stor den privata zonen kring huset får vara. Huset 
som byggdes 2008 byggdes på en fastighet där det tidigare fanns en mindre 
sommarstuga. Det nya huset byggdes mycket nära fastighetsgränsen och därför har yta 
utanför den för ändamålet avsedda fastigheten ianspråktagits som tomtplats. Dispens 
ges för nya tillbyggnaderna samt för bostadshuset i efterhand. Dispens ges även för 
anläggande av trädgård i efterhand, men inte för hela den yta som idag är ianspråktagen. 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

göra tillbyggnader på gavlarna med ca 25 kvadrat på varje och 6 kvadratmeter på den  
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utstickande delen av fasaden mot sjön, på fastigheten Påholmen 1:14. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 november 2018. Ritning och 
karta har bifogats ansökan. Huset ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 
meter från strandkanten. Huset är placerat ca 130 meter från strandlinjen.  

Vid granskning av ärendet uppdagades det att huset som byggdes 2008 inte har någon 
strandskyddsdispens. Paret anger att de hade gett hela uppdraget med byggnationen och 
att ordna med alla tillstånd till Västkuststugan. De trodde därmed att allt var i sin 
ordning. Borås stad har därmed gett bygglov för huset utan att det fanns en 
strandskyddsdispens eller någon beslutad tomtplats. Det nya huset som byggdes 2008 
placerades med fasaden endast 0,5 meter från fastighetsgränsen och sedan har en 
stensatt yta runt huset anlagts utanför det. Därefter har paret anlagt trädgård på 
grannfastigheten Påholmen 1:16 som de också äger. På marken på Påholmen 1:16 var 
det tidigare lite mer träd och marken var typ som åkermark innan paret började klippa 
med trimmer och sedan med gräsklippare.  

Efter begäran om komplettering har  inkommit med en 
komplettering av sin ansökan där de också söker dispens i efterhand för bostadshuset 
samt för den yta som de anser sig behöva som trädgård på Påholmen 1:16. Paret söker 
dispens för 400 kvadratmeter av Påholmen 1:16 som de anlagt trädgård på och som de 
anser att de behöver ha framför huset för att vistas på med barn och barnbarn.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 10 december besökt platsen. Huset ligger på 
en höjd som på ena sidan sluttar ner mot sjön och på andra sidan sluttar ner mot 
infarten till huset. Delar av fastigheten Påholmen 1:16, marken mellan huset och sjön, 
används idag som hästhage. Tillbyggnaderna upplevs inte ytterligare utöka den privata 
zonen.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Huset ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen. 
Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, anordningar eller 
anläggningar utföras om de avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle fått färdas fritt eller åtgärder 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 (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. 
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Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  

Som särskilt skäl för dispens anger sökande att bostadshuset och tillbyggnaderna ligger 
inom redan etablerad tomtplats som tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaderna 
kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.  
Bostadshusets placering och utseende samt den stenlagda ytan runt huset gör att mark 
utanför fastigheten Påholmen 1:14 upplevs ianspråktagen. Vid en dispensprövning som 
borde ha skett 2008 hade troligen huset fått strandskyddsdispens för en placering lite 
längre in från fastighetsgränsen och en tomtplats hade beslutats till att gälla hela 
Påholmen 1:14 men inget utanför. Det är idag inte skäligt att ändra husets placering 
eller utseende, utan en tomtplats bestäms utifrån det hus som står på platsen idag.   

Som särskilt skäl för dispens för anläggning av trädgård bedömer Miljöförvaltningen att 
det är en åtgärd som för sin funktion måste ligga inom strandskyddat område och som 
inte kan tillgodoses utanför området. Miljöförvaltningen anser att det kan vara skäligt 
med 5 meter från fasad för att sköta huset och kunna röra sig runt det. Den totala 
tomtplatsen blir då 1460 kvadratmeter varav 1360 kvadratmeter är på Påholmen 1:14 
och 100 kvadratmeter av Påholmen 1:16.  

För att förtydliga 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 i väster, enligt bilaga 3 ska markeras.   

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

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

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

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
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En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför 
den i detta beslut meddelade tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn och leda till 
föreläggande om återställning, om inte det byggda däcket tagits bort och gräset slutat 
klippas. För att undvika tillsyn kan ni skicka in foton när återställningen är genomförd.  

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.  

Inom strandskyddat område får ej mer än några enstaka mindre träd tas ned utan 
dispens.  

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 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 2019-01-14
2. Översiktskarta
3. Situationsplan
4. Tomtplatsavgränsning
5. Fotodokumentation
6. Hur man överklagar
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas 

Beslutet skickas till 
  

Länsstyrelsen,vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-01-29 
 42 (73) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 19     Dnr: 2019-267 
 
 

 

 

 

   

Nya riktlinjer för alkoholservering 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ärendet remitteras till polisen samt att 
synpunkter inhämtas från miljöförvaltningens avdelning för miljötillsyn innan beslut tas 
om utökade serveringstider.  

Ärendet  
Kommunfullmäktige har den 19-20 december 2018 fattat beslut om att Borås Stads 
riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering som längst medges till kl. 
02.30. De nya riktlinjerna ersätter kommunens tidigare antagna riktlinjer för 
alkoholservering.   

Enligt miljö- och konsumentnämndens reglemente är det nämnden som ska fullgöra 
kommunens uppgifter enligt alkohollagen vilket inkluderar ändrade riktlinjer för 
serveringstid. Eftersom det finns intresse för att se över tiden för alkoholservering 
föreslår miljöförvaltningen att ärendet remitteras till polisen samt miljöförvaltningens 
avdelning för miljötillsyn innan beslut tas om utökade serveringstider. 

 

 

 
 
 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) tillhandahålla information om 
vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för 
tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 

Eftersom alkohollagen är en speciallag (som har företräde framför allmän lag) så har 
alkohollagen företräde framför kommunallagen och därför ska vägledning i frågan om 
uppgiftsfördelning sökas i alkohollagen och inte i kommunallagen. I 9 kap. 5 § 
alkohollagen finns en reglering om att uppgifter enligt alkohollagen ska fullgöras av den 
eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Till dessa uppgifter hör bl.a. att 
anta riktlinjer för serveringstillstånd och att anta tillsynsplan. Lagstiftaren har därmed 
pekat ut att dessa uppgifter ska ligga på en kommunal nämnd.  
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Serveringstider  

Enligt de gällande riktlinjerna för alkoholservering, se bilaga 2, får servering av 
alkoholdrycker inte börja tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre än till kl. 01.00, om 
inte kommunen beslutar annat. Borås Stad kan i nuläget även bevilja utsträckt tid för  
servering längst till kl. 02.00. Detta under förutsättning att polismyndigheten och miljö- 
och konsumentnämnden tillstyrker en sådan förfrågan. 

Om det är politikens önskan att utöka serveringstiden för alkohol så anser 
miljöförvaltningen att det är av vikt att ärendet först remitteras till polismyndigheten och 
att synpunkter inhämtas från miljöförvaltningens avdelning för miljötillsyn. Förlängda 
serveringstider resulterar troligtvis i att människor dröjer sig kvar längre på 
serveringsställena. Detta behöver konsekvensbeskrivas utifrån miljöbalkens krav så att 
beslutet inte medför olägenheter eller hälsorisker för boenden i berörda områden. Det 
är även av vikt att polisen får yttra sig om det kan uppstå olägenheter när det gäller 
ordning och nykterhet eller särskilda risker för människors hälsa.  

Utöver konsekvensbeskrivning vad gäller människors hälsa så resulterar även ett beslut 
om förlängd serveringstid till förlängd arbetstid med 5-6 timmar/år för förvaltningens 
tillsynspersonal.  

Bilaga  
1. Miljö- och konsumentnämndens reglemente  
2. Riktlinjer för alkoholservering  

 

 
 

Beslut skickas till  
Kommunfullmäktige  
Miljö- och konsumentnämndens diarium  
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Detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12, Glesvingen 17 
m.fl.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under förutsättning 
att förvaltningens synpunkter beaktas.  

 

 

 

Sammanfattning  
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom 
fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. 
Initialt avses 100 studentlägenheter uppföras. Planen medger komplettering av befintlig 
bebyggelse i norr respektive söder inom de båda fastigheterna. Planområdet ligger intill 
Älvsborgsbanan.  

Miljöförvaltningen ser positivt på att utredningar kring buller, risk och vibrationer 
genomförts. Planen innebär att Herrljungagatans nuvarande utformning förändras för 
att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan.  

Ytterligare frågor kvarstår dock att reda ut och att reglera för att säkerställa en hälsosam 
livsmiljö för framtida boende i området.  
 

 

 

 

Plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse och/eller information om att 
skydd mot bullerstörning krävs, även om vissa åtgärder indikeras i planhandlingarna. En 
bättre ljudklass än minimikraven från BBR:s allmänna råd bör krävas och en uteplats 
behöver formas som uppmuntrar till vistelse. För att utesluta föroreningar i mark och 
byggnad behöver en historisk inventering och enkel riskbedömning göras eftersom 
industriell verksamhet bedrivits inom området. Bestämmelserna i plankartan om villkor 
för lov är bra och behöver stå kvar.  

Ärendet  
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom 
fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. 
Initialt avses 100 studentlägenheter uppföras. Planen medger komplettering av befintlig 
bebyggelse i norr respektive söder inom de båda fastigheterna.  

Älvsborgsbanan går på en banvall belägen på 1,3 till 2,0 höjd ovan den intilliggande 
Herrljungagatan. Planområdets läge intill Älvsborgsbanan innebär att risk, vibrationer 
samt buller har utretts. Planförslaget i sig innebär att trafiken inom och från området i 
viss mån ökar men endast marginellt. Bostäderna som vetter mot järnvägen har ingen  
tyst sida och de högsta nivåerna av buller överstiger 80 dBA vilket innebär en hög 
ljudnivå och risk för att ljudkvalitetskrav inomhus kan överskridas. 
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Planen innebär att Herrljungagatans nuvarande utformning förändras för att ge plats åt 
ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Urspårningsskyddet kan utformas som en 
skyddsvall med en vertikal platta av betong närmast spåret och resterande del i jord eller 
andra fyllnadsmassor. Vallen ska ha ett tvärsnitt på minst 6,3 m2 om avståndet från vall 
till spårmitt är minst 5,0 m och 5,7 m2 om avståndet till spårmitt är minst 7,0 m. Om 
byggnader uppförs på kortare avstånd än 20 m till vallens bortre kant (mot spårområdet) 
ska fasaden uppföras brandskyddad. 

I övrigt ska friskluftsintag placeras högt, minst 8 m ovan mark. Byggnader bör förses 
med mekanisk till- och frånluft med avstängningsmöjlighet åtkomlig för boende. Vidare 
ska byggnaderna vara möjliga att utrymma i västlig riktning. 

Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor för Götalandsbanan. Röd och gul 
korridor har förespråkats av Borås Stad i tidigare remissyttranden. Det är oklart hur 
planområdet kommer att påverkas utifrån buller, vibrationer och stomljud från den nya 
järnvägen. Det är idag inte känt hur Trafikverket går vidare med 
lokaliseringsutredningen enligt planhandlingarna.  

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen ser positivt på att utredningar kring buller, risk och vibrationer 
genomförts. Ytterligare frågor kvarstår dock att reda ut och att reglera för att säkerställa 
en hälsosam livsmiljö för framtida boende i området. 
 

 

 

 

 

Buller 
Plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse och/eller information om att 
skydd mot bullerstörning krävs, även om vissa åtgärder indikeras i planhandlingarna.  

Bostäderna som vetter mot järnvägen har ingen tyst sida och de högsta nivåerna av 
buller överstiger 80 dBA vilket innebär en hög ljudnivå och risk för att ljudkvalitetskrav 
inomhus kan överskridas. Därför anser vi att det bör finnas planbestämmelser för 
störningsskydd som innebär att en bättre ljudklass än kraven i klass C (dvs. samhällets 
minimikrav från BBR allmänna råd) ska krävas.  Det är bra att en uteplats ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. Då gäller utöver 70 dBA maximal ljudnivå att även 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå bör klaras. Det är viktigt att kvaliteten på uteplatsen utformas så att 
den uppmuntrar vistelse.  

På Glesvingen 12 bör lägenheterna också vara genomgående för att skapa en god 
ljudmiljö.   
Skydd mot avåkning från Älvsborgsbanan medför sannolikt en bullerreducering från 
järnvägen. Hur stor är omfattningen av bullerreduceringen? Den bullerutredning som 
gjorts omfattar inte avåkningsskyddet/vallen.  

Miljöförvaltningen har inte tittat närmre på eller bedömt vibrations- och 
riskutredningarna då det ligger utanför vårt kompetensområde.  
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Markföroreningar 
Som planhandlingarna anger och som Miljöförvaltningen kommunicerat under 
planarbetet behöver en historisk inventering och en enkel riskbedömning göras. 
Lokalerna och marken kan vara förorenad. Industriell verksamhet har bedrivits inom 
området.  

Bestämmelserna i plankartan om villkor för lov är bra och behöver stå kvar.  

Trafik 
Parkeringsreglerna reglerar uppförande av antal parkeringsplatser för bil och cykel. 
Närmaste busshållplats kommer att flyttas så att den ligger på ca 560 m avstånd. I detta 
läge blir därför åtgärder för att gynna cykling viktiga då cykeln kommer vara snabbare än 
bussen till några viktiga målpunkter.  

 

 

 

Beslutsgång  
 Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag   

Bilaga  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-21 

Planhandlingar  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/alidebergglesvingen17.5.3cc917c815870
110c12a150d.html  
 

  

Beslut skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden   

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/alidebergglesvingen17.5.3cc917c815870110c12a150d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/alidebergglesvingen17.5.3cc917c815870110c12a150d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/alidebergglesvingen17.5.3cc917c815870110c12a150d.html
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Utbyggnadsstrategi, mer stad längs Viskan  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Utbyggnadsstrategi, mer stad 
längs viskan under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 

Sammanfattning  
Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur och var staden vill 
utvecklas långsiktigt. Den är ett underlag för prioriteringar och stärker förutsättningarna 
för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Tidsaspekten är något 
optimistisk eftersom vi känner till mycket om förutsättningarna på Gässlösa. Texten 
behöver kompletteras med att den gröna funktionen behöver förstärkas i det blåa 
stråket (Viskan). Strategin behöver förtydliga hur långt utbyggnadsområdet sträcker sig 
söderut. Avsnittet om uppföljning är generellt hållen och det är svårt att utläsa 
metodiken för uppföljning som omtalas. 

Ärendet  
Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur och var staden vill 
utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens syn på planering och utbyggnad av 
centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för 
prioriteringar och stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service 
och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som vill vara med och utveckla 
Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig 
stadsutveckling och hjälper oss att uppnå Vision 2025. 
 

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt 
Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till 
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att 
möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en levande 
och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. 
Urbana kvaliteter som handel, kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga 
delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av 
människor och aktiviteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har 
förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med 
bostäder, arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en 
stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av 
bostadstillskottet koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför  
att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och  
byggande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen  
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har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen innerstad. 
Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska 
möjliggöras här. 
Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra 
aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. 
Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att genomföra 
projekt i de utpekade områdena. 
 

 

 

 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  

Miljöförvaltningen ser positivt på att en utbyggnadsstrategi tas fram som kan utgöra 
verktyg för framtida prioritering i planarbetet. Utbyggnadsstrategin är ett verktyg som 
utgår från och konkretiserar ambitionerna i översiktsplanen.  Dokumentet ska ha en 
visionär karaktär men innehåller samtidigt ganska konkreta aspekter som påverkar 
samhällsutbyggnaden på en mer detaljerad nivå. På s. 11 i förslaget till 
utbyggnadsstrategi står det att utbyggnadsstrategin inte tar ställning till innehållet i de 
utpekade områdena utan visar på möjligheter. Planeringsarbetet i de utpekade områdena 
börjar dock inte utan förkunskaper. För att verktyget ska bli användbart önskar 
Miljöförvaltningen därför några ändringar av dokumentet. 

• Tidsaspekten är något optimistisk eftersom vi känner till mycket om 
förutsättningarna på Gässlösa. Inför tävlingen Europan 15 har dessutom 
samtliga förvaltningar ombetts att innan årsskiftet leverera underlag om området 
till Stadsledningskansliet som arkitekterna behöver inför att rita på olika förslag 
för området. Det pågår också provtagningar av den så kallade slamlagunen, som 
återfunnits i området och som är förorenad. Det förorenade området påverkar 
troligen omliggande mark och kommer troligen att utredas och åtgärdas en tid 
framöver. Området klassificeras också idag som klass 1 enligt MIFO 
(inventering av förorenade områden.) Läs mer om MIFO här: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-
omraden/ . Miljöförvaltningen påbörjar också en MIFO inventering under 2019 
i Borås. Inventeringen beräknas pågå omkring 4 år, men är idag finansierat för 
ett år framöver. När en inventering är gjord kommer en prioritering göras av 
vilka objekt som ska åtgärdas. Tidsplanen i utbyggnadsstrategin kan dock 
innebära att staden inte drar nytta av detta arbete utan att separata utredningar 
får bekostas för exploatering av utvecklingsområdena.  

Texten behöver kompletteras med att den gröna funktionen behöver förstärkas i det 
blåa stråket (Viskan). Det innebär att en parkkänsla utmed Viskan inte räcker  

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden/


 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-01-29 
 49 (73) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 21 forts.     Dnr: 2018-3654  
 

 
 
 

• för att skapa ett bra förhållande för växter och djur längs Viskan. Det behöver 
framgå att den biologiska mångfalden längs Viskan ska stärkas vilket ställer höga 
krav på utformningen. Viskan genom Borås är klassad som grönstråk klass 1 i 
Grönområdesplanen. Under 2019 kommer de ekologiska funktionerna i 
grönstråken utredas av konsult. 

• Strategin behöver förtydliga hur långt utbyggnadsområdet sträcker sig söderut. 
Tänker man sig utbyggnadsområden utanför cirklarna på s. 9? Det finns höga 
naturvärden samt strandskydd söder om utmarkerat område. 

• Avsnittet om uppföljning är generellt hållen och det är svårt att utläsa metodiken 
för uppföljning som omtalas.  

Beslutsgång   
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag   
 
 

 

 
 

Beslutsunderlag  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08 

Utbyggnadsstrategi, mer stad längs Viskan 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen (ks.diarum@boras.se) 
  

https://www.boras.se/download/18.757333ff166e48f9d60b3cfa/1542893282829/Utbyggnadsstrategi%20-%20Mer%20stad%20l%C3%A4ngs%20Viskan.pdf
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Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Sölebo 6:4 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan 
med 81 000 kronor för anläggning av två dammar.  

Beslutet är förenat med följande villkor 
• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
• En skyddszon på minst 6 meter ska lämnas runt dammen. Skyddszonen ska vara 

bevuxen. Så gärna in fröblandning som gynnar insekter. Skyddszonen får inte 
gödslas eller besprutas med växtskyddsmedel. 

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen och 
Miljöförvaltningen. 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 60 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 21 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur 

naturvårdsfonden för anläggning av två dammar på fastigheten Sölebo 6:4.  
 ansöker om ett bidrag på 81 000 kronor. Arbetsgruppen för 

naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan. 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur 

naturvårdsfonden för anläggning av två dammar på fastigheten Sölebo 6:4.  
Dammar kommer anläggas på jordbruksmark som är för sank för att brukas med dagens 
maskiner. Dammarna anläggs vid tjäle genom schaktning och beräknas bli ca 200 m2 
respektive 1200 m2. Schaktmassorna sprids ut på omgivande åkermark. Arbetet kommer 
att utföras av Borgstena Dumpertransport AB. Total kostnad är beräknad till 131 000 
kronor exkl. moms.  
Anmälan om vattenverksamhet/anläggning av småvatten är beviljad av Länsstyrelsen. 
Tillstånd för schaktning inom Öresjös vattenskyddsområde är sökt hos 
Miljöförvaltningen.  
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Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella fastigheten ligger i utkanten av 
huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. I närområdet 
återfinns stenmurar och lövskog som utgör bra landmiljöer för arten. Dammarna 
kommer att utformas för att gynna arten med t.ex. flacka kanter och vara fisk och 
kräftfria. LONA-projektet kommer delfinansiera anläggandet med 50 000 kronor. 
Resterande belopp, 81 000 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 81 000 kronor för anläggning av två dammar.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Karta 
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-13 

Beslut skickas till  
 

 
  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Riddarebolet 1:5 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 5000 kronor för 
inköp av bisamhällen och utrustning för biodling.  
 

 

 

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

Av bidraget betalas 3000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 2000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart och projektslut 
till miljöförvaltningen. 

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

på fastigheten Riddarebolet 1:5 i Kinnarumma.  ansöker om ett bidrag 
på 5000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan. 
 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Riddarebolet 1:5.  söker bidrag på 5000 kronor.  
 

 

 

 

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

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  

Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 5000 kronor för uppstart av biodling.  
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 

 

 
 
  

Beslutsunderlag 
1. Karta 
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09 

Beslut skickas till  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Arta 1:18 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 4000 kronor 
för inköp av bisamhällen och utrustning för biodling.  
 

 

 

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

Av bidraget betalas 2000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 2000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart och projektslut 
till miljöförvaltningen. 

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

biodling på fastigheten Arta 1:18.  ansöker om ett bidrag på 4000 
kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan. 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Arta 1:18.  söker bidrag på 4000 kronor.  
 

 

 

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

Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  

Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 4000 kronor för uppstart av biodling.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
1. Karta 
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-28 
 

 

  

Beslut skickas till  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Budget 2019  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2019 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.  

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2019 disponera 2018 års överskott av 
tilldelad byggbonus motsvarande 1 250 tkr. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2019 disponera 2017 och 2018 års 
överskott av klimatkompensationsmedel motsvarande 460 tkr. 

 

 

 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, 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 2017 och 2018. Nämnden har även flera år i rad uppvisat ett negativt 
resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. Sedan 2014 har förvaltningen haft en 
mycket hög personalomsättning på 12-20 %, vilket oundvikligen påverkar både 
verksamhet, kostnader och intäkter mycket negativt. 
 

Nämndens budgetförslag innehöll ett äskande på 4 860 tkr utöver tilldelad budgetram. 
Kommunfullmäktige beslutade inför 2019 om förstärkt kommunbidrag med 2 500 tkr 
för medverkan i kommunens planarbete och för att förstärka förvaltningens 
stödresurser inom ekonomi och personal samt ett effektiviseringskrav på 100 tkr. 
Ökningen av kommunbidraget tillsammans med några omdisponeringar gör att 
nämnden ges bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag under 2019.  
 

För att klara kommande års effektiviseringskrav så behöver nämnden arbeta med 
prioriteringar och effektiviseringar av sin verksamhet 

Ärendet 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett 
antal globala utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och 
geopolitiska tyngdpunkter samt höjd levnadsstandard. Befolkningsökning medför behov 
av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår de närmaste åren. 
 

De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig 
utgångspunkt för hållbar utveckling och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Miljö-  
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och konsumentnämnden har en viktig roll i det arbetet och bidrar genom sin tillsyn, 
kontroll, miljöövervakning, miljöstrategiska arbete och sina rådgivningsverksamheter. 
 

Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, 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 2017 och 2018. Nämnden har även flera år i rad uppvisat ett negativt 
resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 
 

Borås Stads myndighetsutövning och tillsynsarbete behöver prioriteras och utvecklas i 
syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar 
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för verksamhetsutövare i Borås samt 
för att motverka brottslighet. 
 

Sedan 2014 har förvaltningen haft en mycket hög personalomsättning på 12-20 %, vilket 
oundvikligen påverkar både verksamhet, kostnader och intäkter mycket negativt. 
 

I budgetförslaget för 2019 hade förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och 
kommit fram till samma slutsats. För att klara hela uppdraget behövde den tilldelade 
ramen öka markant - inte för att 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 och för att vara 
en attraktiv arbetsgivare begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning av 
budgetramen med 4 860 tkr.  
 

Kommunfullmäktige beslutade om ett förstärkt kommunbidrag med 2 500 tkr för 
medverkan i kommunens planarbete och för att förstärka förvaltningens stödresurser 
inom ekonomi och personal. Det betyder att nämnden ges utökade och bättre 
förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Även om samtliga äskningar inte gick igenom 
kan vissa ändå helt eller delvis genomföras. Miljöhandläggaren som ska inventera 
miljöfarliga områden finansieras under 2019 med byggbonusmedel, hyran till Nornan 
och delar av kompetensutvecklingsbehovet har kunnat tillgodoses genom att nya 
tjänster inte budgeterats på helårsbasis utan med en fördröjd effekt. Resurser för 
tobakstillsyn och livsmedelskontroll som äskades, men som inte beviljades kommer 
medföra bortprioriteringar av viss tillsyn och kontroll. Extra medel för att fortsätta 
arbetet med att marknadsanpassa lönerna hoppas nämnden kunna erhålla via 2019 års 
lönerevision.  
 

För att klara kommande års effektiviseringskrav så behöver nämnden arbeta med 
prioriteringar och effektiviseringar av sin verksamhet. Möjligheterna för cheferna att 
arbeta med detta ser bättre ut under 2019 då det administrativa stödet har förstärkts. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Budget facknämnder 2019 – Miljö- och konsumentnämnden 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Attesträtt 2019  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordföranden och vice ordförandena var för 
sig utses till attestanter för samtliga ansvarsområden.  

Miljöförvaltningens förvaltningschef utses till attestant för förvaltningens 
ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt 
kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda 
attestanter. 

Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
 

 

 

 

- Förvaltningschef kan attestera upp till sex basbelopp 
- Avdelningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 

Ärendet 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande av 
eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar 
över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef delegera rätten att 
utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen skall anmälas i nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Revisionen 
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Användning av medel från klimatkompensationskontot 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

460 000 kronor från klimatkompenseringskontot används till att driva ett projekt kring 
virtuella möten i syfte att minska resor med bil och flyg. Pengarna betalas ut till 
Strategisk IT på Stadsledningskansliet och används till inköp, utbildning, stöd och 
eventuella utredningar och utvärderingar. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har den 4 februari 2013, § 43, beslutat att kommunala 
nämnder/förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina resor med bil och flyg från 
och med budget 2014. Bakgrunden är att Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 
organisation.  
Nämnder/förvaltningar och bolag ska genomföra miljöåtgärder för en kostnad som 
minst motsvarar klimatkompenseringsavgiften. I de fall avgiften inte har används eller 
har används till icke godkända åtgärder krävs avgiften in av Miljöförvaltningen. Medlen 
sätts in på ett centralt klimatkompensationskonto och används till åtgärder för att 
minska Borås Stads koldioxidutsläpp. Åtgärderna behöver då inte vara knutna till den 
förvaltning som klimatavgiftsberäkningen avser. 
 

 

 

Klimatkompensationskontot 
I dagslägen finns det 460 000 kr på klimatkompensationskontot. Ytterligare medel 
kommer sannolikt debiteras förvaltningar och bolag under 2019. Medlen i fonden 
kommer även i fortsättning kunna användas till gemensamma eller specifika satsningar. 

Förslag på användning av medel i klimatkompensationsfonden 
Miljöförvaltningen har gjort en undersökning av vad medlen kan användas till. Områden 
som undersöktes var solceller, laddinfrastruktur, cykelvänlig arbetsplats och virtuella 
möten. Solceller installeras redan idag på Lokalförsörjningsförvaltningens tak och det 
finns extra medel avsatt till det. Insatserna verkar inte kräva ett ytterligare tillskott av 
pengar. Laddning av elbilar på kommunens fastigheter har inte kommit så långt att 
pengarna direkt kan gå in där men det är en sannolik satsning för framtida medel. 
Cykelvänlig arbetsplats är ett intressant koncept som idag saknar en central samordning 
vilket gör det svårt med en samlad insats. Miljöförvaltningen kommer rekommendera 
satsningar åt det hållet i sitt årliga utskick avseende klimatkompensationen. Idén att göra 
en satsning på virtuella möten fick mycket positiv respons av stadens IT-styrgrupp och 
idén har presenterats på deras möte den 18 december. IT-styrgruppen har efter mötet 
beslutat att en satsning på digitala möten ska inledas förutsatt att miljö- och 
konsumentnämnden beslutar om tilldelande av medlen.  
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It-styrgruppen består av: 
• kommunchefen,  
• ekonomichefen,  
• IT-strateg,  
• E-strateg,  
• avdelningschef administration och dataservice  
• förvaltningschefer från  

o Lokalförsörjningsförvaltningen  
o Förskoleförvaltning  
o Samhällsbyggnadsförvaltning  
o Tekniska förvaltningen  
o Grundskoleförvaltning 
o Social omsorgsförvaltning,  
o Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning 
o Vård- och äldreförvaltning 

Projektet har som syfte att ersätta resor med digitala mötesformer. Potentialen bedöms 
vara stor eftersom Borås Stad börjar från en rätt låg nivå och det finns exempel på 
organisationer som har lyckats bra med att implementera digitala mötesformer. 
Satsningen kommer bestå av inköp av teknik, utbildning, stöd och utredningar och 
utvärderingar. Projektet förslås börja med en undersökning av nuläget, både avseende 
den tekniska utrustningen och potentialen att ersätta fysiska resor. Utöver den 
uppenbara potentialen såsom resor till möten och konferenser kan det också finnas mer 
dold potential som till exempel resor för tillsynsbesök. Projektet kommer drivas av 
Strategisk IT (under avdelningen Ekonomistyrning på Stadsledningskansliet) i 
samverkan med miljöförvaltningen. 
 

 
 
 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08 
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Revidering av miljö- och konsumentnämndens 
delegeringsordning 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning som ska gälla från 
och med 1 februari 2019, förutom då det gäller strandskydd, där man behåller 
delegeringen utan ändringar från föregående mandatperiod. 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning på grund av bland annat ny lagstiftning som 
har tillkommit sedan delegeringsordningen uppdaterades under 2017. I samband med 
revideringen har redaktionella och språkliga förändringar utförts för att dokumentet ska 
vara tydligt. 
 

 

 

Föreslagna förändringar 

Ny lagstiftning  

Ny kommunallag och förvaltningslag  
 

 

 

 

Med anledning av den nya kommunallagen samt den nya förvaltningslagen som trädde i 
kraft under 2018 har dokumentet uppdaterats utefter nya paragrafnummer.  

Dataskyddsförordningen (GDPR)  

Dataskyddsförordningen som trädde i kraft under 2018 ersätter personuppgiftslagen 
(PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur 
personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter 
förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt 
sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) missköter sina 
uppgifter. I Borås Stad är respektive nämnd personuppgiftsansvarig (PuA) för sina 
verksamhetsområden. Miljö- och konsumentnämnden är således personuppgiftsansvarig 
för de verksamheter som omfattas av nämnden. Behandling omfattar insamling, 
registrering, lagring, bearbetning och utplåning av personuppgifter.  

Med anledning av detta har delegeringsordningen uppdaterats med ett eget avsnitt för 
dataskyddsförordningen (se bilaga 1 s.19).   
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Lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

Efter att nuvarande delegeringsordning antogs har Miljö- och konsumentnämnden 
tilldelats tillsynsansvar enligt lag om (2017:425) e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
Lagen gäller alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med undantag för de e-cigaretter 
utan nikotin som ej går att fylla på. 

Delegeringsordningen har uppdaterats så att även denna lagstiftning finns med under 
avsnittet för tillståndsenheten (se bilaga 1 s.17). 

Uppdatering av lagstiftning  
 

 

 

 

 

Miljöbalken kap. 6  

Under 2018 började ett nytt kapitel 6 i miljöbalken att gälla. Stora omarbetningar gjordes 
varför hela kapitel 6 ersattes med ett nytt kapitel och därför behöver även 
delegeringsordningen uppdateras med de nya paragraferna (se bilaga 1 s.10).  

Anledningen till de stora omarbetningar beror på förändringar i EU-direktiv som 
påverkar miljöbalken. Ändringarna syftar till att förbättra miljöskyddet, öka kvaliteten på 
miljökonsekvensbedömningsprocessen, resurseffektivisera och stödja en hållbar tillväxt.  

Förslag på punkter som ska strykas i nuvarande delgeringsordning   
Avsnitt 3.3 Tillsyn, tillstånd, kontroll, allmänt inom alla lagområden som Miljö- 
och konsumentnämnden ansvar för  

p.16 
En tillsynsmyndighet har en skyldighet att utan dröjsmål göra en åtalsanmälan vid 
misstanke om brott. Det gäller oavsett om brottet sker uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Att göra en anmälan till polis eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott betraktas 
dock som en verkställighet och är därför inget delegeringsbeslut. Med anledning av detta 
föreslår förvaltningen att p. 16 stryks i nuvarande delegeringsordning (se bilaga 1).  
 

 

p. 28-29  
Möjligheten att besluta om erinran och varning finns endast i alkohollagen, tobakslagen 
samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljöförvaltningen 
föreslår därav att punkten om erinran flyttas från det allmänna avsnittet till det avsnitt 
som reglera tillståndsenheten (se bilaga 1). Vad gäller punkten om varning så föreslår 
förvaltningen att nämnden fattar beslut om varning då den punkten är en strängare form 
av påpekande.  

p. 39   
Att avge yttranden i ärenden om strandskyddsdispens syftar på när nämnden endast var 
remissinstans för dessa frågor. Punkten används inte varför förvaltningen föreslår att 
den stryks (se bilaga 1).  
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Avsnitt 3.4.3 Skydd av områden 

p.47 
Miljöförvaltningen föreslår att p.47 stryks i nuvarande delegeringsordning då den ej 
används på grund av samma anledning som redovisades för p. 39 ovan (se bilaga 1).  

Avsnitt 3.5.1 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter   

p.117 
Miljöförvaltningen föreslår att p.117 stryks i nuvarande delegeringsordning då denna 
uppgift ligger på livsmedelsverket(se bilaga 1).  
 

 

 
 

 

 

Avsnitt 3.6 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  

p.144 
Miljöförvaltningen föreslår att p. 144 stryks då detta är att betrakta som verkställighet (se 
bilaga 1).  

Strandskydd  
Enligt nuvarande delegeringsordning har förvaltningen endast delegation på att fatta 
gynnande beslut i strandskyddsärenden. Alla avslag samt gynnande beslut med villkor 
ska beslutas av nämnden. Förvaltningen noterar att övriga områden som nämnden 
ansvarar för inom bland annat miljöbalkstillsynen inte behandlas på samma sätt. Det är 
viktigt för förvaltningen att alla ärenden handläggs så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningen föreslår 
därav följande två alternativ på ändring i delegeringsordningen:  

1. Att delegeringsordningen ändras så att förvaltningschefen får delegation på att 
fatta gynnande beslut med eller utan villkor samt avslagsbeslut, eller  
 

 

2. Att delegeringsordningen ändras så att förvaltningschefen får delegation på att 
fatta gynnande beslut med eller utan villkor.  

Att ge förvaltningen delegation att fatta gynnande beslut med eller utan villkor samt 
avslagsbeslut skulle leda till en mer effektiv handläggning av ärendet där sökanden inte 
behöver vänta lika länge på beslut. Det skulle även innebära ett mer kostnadseffektivt 
sätt för förvaltningen då handläggare inte behöver lägga tid på att bereda ärendet till 
nämnden. Alla strandskyddsdispenser som beviljas granskas av länsstyrelsen som också  
kan välja att överpröva kommunens beslut, det finns därför redan ett kontrollsystem vad 
gäller dessa frågor. Vidare har en sökande som fått avslag möjlighet att överklaga 
förvaltningens beslut. Slutligen får nämnden via nämndhandlingarna en månadsvis 
uppföljning av alla delegeringsbeslut som tas på förvaltningsnivå. Förvaltningen önskar 
därav att nämnden beslutar att ge förvaltningen delegation på gynnande beslut med eller 
utan villkor samt avslagsbeslut.  
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Övrig information  

Livsmedelsanktionsavgift (LSA)  

Riksdagen har beslutat att från den 1 januari 2019 införa en sanktionsavgift för de 
verksamheter som inte registrerar sin livsmedelsverksamhet innan start eller vid 
ägarbyte. Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen föregående år, 
men som lägst 5 000 kr och högst 75 000 kr för privata företag. För landsting, statliga 
eller kommunala verksamheter är avgiften alltid 40 000 kr.  

En sanktionsavgift är en avgift som tas ut vid mindre allvarliga överträdelser. Avgiften 
bygger på ett s.k. strikt eller objektivt ansvar, dvs. avgiftsskyldigheten beror inte av om 
överträdelsen har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. En tillsynsmyndighet måste 
besluta om sanktionsavgift om en överträdelse har skett annars kan man bli åtalad för 
tjänstefel.  
 

 
 
 

I dagsläget har miljöförvaltningen delegation på att besluta om miljösanktionsavgifter 
men förvaltningen vill i nuläget inte ha delegation på att besluta om 
livsmedelsanktionsavgifter då det rör sig om ett nytt sanktionssystem med höga 
avgiftsbelopp.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, med undantag för 
strandskyddsdelegeringen där man behåller delegeringsordningen oförändrad sedan 
tidigare mandatperiod. 
 
 
 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljö- och konsumentnämndens nuvarande delegeringsordning med synliga 

förslag på ändringar.  
2. Förslag på reviderad delegeringsordning  

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningens diarium  
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Revidering av miljö- och konsumentnämndens 
arbetsinstruktion 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens arbetsordning som ska gälla från och 
med 1 februari 2019.  

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion är ett komplement till nämndens 
delegeringsordning. Här anges vilka ansvarsområden inom den löpande förvaltningen 
som åligger förvaltningschefen. Arbetsinstruktionen är inte uttömmande.  

De åtgärder som vidtas i enlighet med denna ordning betraktas som löpande 
förvaltningsåtgärder samt verkställighetsåtgärder och ska inte anmälas till nämnden 
förutom beslut om anställningar.  
 

 

 

 
 

Föreslagna förändringar 

Förvaltningen föreslår att avsnittet ”Instruktion för avdelningschefer” tas bort då dokumentet 
är en instruktion för förvaltningschefen. Vidare har det lagts till en punkt där det 
framgår att förvaltningschefen ska fastställa attestanvisningar för förvaltningen (se bilaga 
1 p. 3.3.8.7). Dokumentet har även uppdaterats så att det nu står 
dataskyddsförordningen i stället för personuppgiftslagen (se bilaga 1 avsnitt 3.1.9). I 
övrigt har redaktionella och språkliga förändringar utförts för att dokumentet ska vara 
tydligt (se bilaga 1).  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 
 
Beslutsunderlag 

1. Miljö- och konsumentnämndens nuvarande arbetsordning med synliga förslag 
på ändringar.  

2. Förslag på reviderad arbetsordning 

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningens diarium  
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Rättelse av protokoll från 2018-12-11, § 249 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  

- tillstyrka planförslaget samt skicka med miljöförvaltningens synpunkter med 
tillägg av nämndens tilläggsyrkande: I detaljplanen ska hänsyn tas till ridsällskapet så 
att bebyggelse sker med ett rimligt säkerhetsavstånd  från hästverksamheten 

- rätta den felaktiga fastighetsbeteckningen från Brämhult 1:1 till Brämhult 11:1 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden fattade beslut om detaljplan för Norra Brämhult 11:1 
2018-12-11 med följande beslutsmening:  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget och skickar med miljöförvaltningens synpunkter 
med tillägg av:  

• Eventuella krav på åtgärder som kan komma att riktas mot rid-sällskapets djurhållning från 
boende i nu aktuell detaljplan ska inte bekostas av verksamhetsutövaren. 

 

 

Det framgick dock inte av protokollet att yrkandet var skrivet av Magnus Sjödahl (KD) 
och inlämnat av Per Månsson (M). D 
Vidare skrevs det in fel fastighetsbeteckning, det ska vara Brämhult 11:1 och inte 
Brämhult 1:1.  
Förvaltningen föreslår därav att nämnden rättar protokollet.  

Beslutsgång  
Förvaltningschefen belyser att en tillsynsmyndighet inte kan ta hänsyn till 
nämndens  tilläggsyrkande vid ett tillsynsärende. Om det inkommer klagomål från 
boende i närheten på grund av lukt eller allergier så kan myndigheten komma att fatta 
beslut om förelägganden alternativ föreläggande förenat med vite mot 
verksamhetsutövaren. Om kommunen ersätter ridklubben för dessa kostnader så 
motverkar det hela syftet med miljöbalkens påtryckningsmedel. Om det skulle vara så att 
verksamhetsutövaren inte vill rätta sig efter eventuella förelägganden så kommer 
troligtvis verksamhetsutövaren heller inte att rätta sig efter myndighetens beslut vid vite 
eftersom det inte drabbar verksamheten ekonomiskt då kommunen skulle stå den 
kostnaden.  
Vidare är det tveksamt om förslaget är i enlighet med likhetsprincipen. 
Karl-Eric Nilsson (C) föreslår att nämnden ändrar det tidigare tilläggsyrkandet till 
följande:  

• I detaljplanen ska hänsyn tas till ridsällskapet så att bebyggelse sker med ett rimligt 
säkerhetsavstånd  från hästverksamheten 

Förslaget ställs mot varandra och ordförande finner att nämnden beslutar enligt Karl-
Eric Nilssons(C) förslag.  
Ordförande finner även att nämnden beslutar att rätta den felaktiga 
fastighetsbeteckningen men i övrigt kvarstår nämndens tidigare beslut.  
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Fastställa datum och tider för nämndmöten 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
sammanträdestider för Miljö- och konsumentnämnden 2019. 

Ärendet 
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden håller sina 
sammanträden vid följande datum 2019: 
 

 

 

 

 

 

Tisdag 2019-01-29  kl 17.00 

Tisdag 2019-02-26  kl 17.00 

Tisdag 2019-03-26 kl 15.00 

Tisdag 2019-04-23  kl 13.30 

Tisdag 2019-05-14  kl 15.00 

Tisdag  2019-06-18  kl 13.30 
 

 

 

 

Tisdag 2019-08-27  kl 17.00 

Tisdag 2019-09-24  kl 13.30 

Tisdag 2019-10-22  kl 17.00 

Tisdag 2019-11-26  kl 17.00 
 

 

 

Tisdag 2019-12-17  kl 15.00 

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden hålls i Nornan, konferensrum 
206, plan 1, Stora Brogatan 45, Borås 

Beslutsgång 
 

 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från nämndadministratör från 2019-01-22 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-01-29 
 69 (73) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 32     

 

 

 

 

 

 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson 
(M) och Sofia Bohlin (S) till presidiedagarna som äger rum 1-2 april 2019.    

Ärendet 

Presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder är en årligen återkommande 
konferens där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor inom era ansvarsområden. Här 
samlar vi medverkande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), berörda 
departement, kommuner och andra intressanta aktörer för att informera, samtala och 
inspirera kring aktuella ämnen. Presidiedagarna är också ett tillfälle att träffa kollegor 
från hela landet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar att skicka Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson 
(M) och Sofia Bohlin (S) till presidiedagarna som äger rum 1-2 april 2019.    
 

 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium  
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 70 (73) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 33      
 

 

 

 

Delegeringsbeslut december 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 december 2018. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 34      
 

 

 

 

 

Inkomna skrivelser 

Nämnden får ta del av en insändare som en kommuninnevånare skickat till Borås 
Tidning angående det planerade skyttecentret vid Ängen/Kranshult (söder om Bråt). 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 35 
 

 

  

Personalärenden 

Förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om att rekrytering av en person 
till miljöstrategiska avdelningen samt en person till tillståndsenheten har påbörjats. 
Detta är ersättningar för personer som har eller ska sluta sin anställning 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 36 

Övrig information från förvaltningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen övrig information presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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