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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-09-29 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 29 September 2020, kl. 17:00 – 19.55, KS stora sal, Kungsgatan 55, våning 3,5 
Ajour 18.35 –19.00 
Omfattning §§ 204 – 234 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1e vice ordförande   
Lena Sänd (S)  2e vice ordförande  
Jan-Åke Carlsson (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) via Teams 
Elvira Löwenadler (M)    

Tjänstgörande ersättare 
Tobias Eng-Strömberg (S) för Cecilia Kochan (S) 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD) 

Närvarande ersättare  
Tobias Eng-Strömberg (S)   Sofia Sandänger (M) via Teams 
Jaana ben Maaouia (S)   Lars Lyborg (KD) 
Harry Kettil (S) via Teams   Lars-Erik Johansson (SD)  
Alexander Andersson (C)    

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 204- 234 
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 204- 212 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti §§ 204- 212 
Avdelningschef Elin Johnsson §§ 204- 234 
Avdelningschef Annelie Johansson¤ §§ 204- 212 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak §§ 204- 212 
Avdelningschef Linda Gustafsson §§ 204- 212 
Controller Kristina Reinholdsson        §§ 204- 212 
¤ Via Teams 

Förvaltningsjurist Johanna Bäckström §§ 204- 234 
Kommunbiolog Anna Ljungberg           §§ 204- 207 
Tillståndshandläggare Sofia Lindberg¤     §§ 209     
Tillståndshandläggare Katarina Andrén¤  §§ 209 
Miljöinspektör Johannes Stolt                §§ 204- 208 
Kvalitets- och IT-samordnare  
Andreas Zalewski¤   §§ 204- 211 
Miljöutredare Dennis Sako §§ 204- 212 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist      §§ 204- 234 

 

Justering  
Catherine Tynes Kjellbergh (L) utses att justera och Jan-Åke Carlsson (S) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2020-10-01 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 
 
 
Justerande Catherine Tynes Kjellbergh 

Justering tillkännages genom anslag den 2020-10-02 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Upphandling för ekologisk analys av Gröna stråk inom Borås Stad 
6.2  Information – Förslag till Borås Stads cykelstrategi 
6.3  Information – Avfallsföreskrifter 2021 
6.4  Information – Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror 
6.5  Information – Tertial 2 2020 
6.6  Information – Rutiner vid föreläggande om åtgärdskrav rörande energitillsynen 
6.7  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1  Strandskyddsdispens Komlösa 5:6 
7.2  Strandskyddsdispens Viared 8:101 
7.3  Strandskyddsdispens Hedared 5:2 
7.4  Avfallsföreskrifter 2021 
7.5  Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.2  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.3  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen   

9.1 * Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror 

10.1 Miljörapport T2 2020 

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Osdal 2:70 

12.1 Förslag till Borås Stad cykelstrategi 
12.2 Svar på stadsrevisionens granskning av ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
12.3 Ärendeberedningsprocess för Miljö- och konsumentnämnden 
12.4 Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget T2 2020 
12.5 Tertialrapport 2 2020 
12.6 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
12.7 Samverkansavtal mellan Borås Stad och Svenljunga kommun 
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12.8 Förändring i organisationen inom Livsmedelskontroll och tillstånd 
12.9 Förlängd tillfällig utökning av serveringstillstånd på uteserveringar i Borås Stad 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut augusti 2020 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 204 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) med Jan-Åke Carlsson (S) som ersättare. 
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§ 205 

Initiativärenden 

Pågående 

2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 
2020-05-01. 

- 2020-04-28, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2020-10-01 

- 2020-09-29, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2021-01-31 
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§ 206    

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
med följande ändringar 
 
Ärende 6 2, Informationsärende – plockas bort från mötet 
Ärende 12 1, Förslag till Borås Stad cykelstrategi – flyttas till kommande nämndmöte i 
oktober 
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§ 207 

Information – Upphandling för ekologisk analys av Gröna 
stråk inom Borås Stad 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Ljungberg informerar om Upphandling för 
ekologisk analys av Gröna Stråk inom Borås Stad. 

Bakgrund och syfte 
• Fördjupad inventering av grönstrukturen 
• Behov av kvalitetssäkrat underlagsmaterial till fysisk planering 
• Grönområdesplan ska uppdateras 
• LONA 50% Byggbonus 50% 
• Underlag för strategiskt naturvårdsarbete 

Exempel på frågor man önskar svar på 
• Mer detalj med fältarbete i stråk klass 1: Viskan, Lillån, Kvarnbäcken-

Viaredssjön och stråket längs Öresjö 
• Brott/barriärer 
• Ligger de rätt? Finns andra viktigare? 
• Funktionell minsta bredd 
• Klassning i 3-gradig skala 
• Var behövs förstärkning 
• Vilka stråk kan samförläggas med gång/cykel 
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§ 208 

Information – Avfallsföreskrifter 2021 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Johannes Stolt informerar om Avfallsföreskrifter 
2021 
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§ 209 

Information – Ansökan om försäljningstillstånd av 
tobaksvaror 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens tillståndshandläggare Sofia Lindberg och Katarina Andrén 
informerar nämnden om ärendet Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror 
tillsammans med förvaltningsjurist Johanna Bäckström. 
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§ 210 

Information – Tertial 2 2020 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens controller Kristina Reinholdsson informerar om Tertial 2 2020. 
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§ 211 

Information – Rutiner vid föreläggande om åtgärdskrav 
rörande energitillsynen 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Mirjam Keskifrantti informerar nämnden om rutiner 
vid föreläggande om åtgärdskrav rörande energitillsyn. 

Bakgrund till energitillsyn 

• Miljötillsyn inspirerades av Energimyndighetens och Länsstyrelsens projekt 
”Incitament för energieffektivisering av små och medelstora företag” 

• Lst – utbildning i december hos Miljötillsyn 
• Kickoff januari – Miljötillsyn och MSAs energirådgivare 
• Fokus ligger på att kontrollera lagefterlevnad av energifrågor  
• Efter en avslutad inspektion får Energi- och Klimatrådgivarna vår checklista 

samt kontaktuppgifter till företaget. EKR uppdrag är att hjälpa företaget vidare 
för en minskad energiförbrukning. 

Tema energitillsyn 

Ställt låga krav på företagen: 

Alla vi besökt hittills har klarat energitillsynen - förutom 1  

Föreläggandet avser: 

• Ansvarsfördelning (ansvarig person för energifrågor) 
• Energianvändning (hur mycket förbrukas) 
• Riskanalys (vilka moment/processer drar mycket energi, energitjuvar) 
• Åtgärdsplan (vad avser företaget att göra och när) 

Energitillsyn effekter 

• Företagen spar pengar och miljön mår bättre 
• EKR energi och klimatrådgivare får kundunderlag 
• Länsstyrelsen imponerade av vår energitillsyn, de kommer sprida vidare vårt 

arbete till andra kommuner 
• Länsstyrelsen har också efterfrågat om vi kan komma och ha en dragning vid 

deras kommande nätverksträff/seminarium 
• Sprider goda exempel till andra kommuner  
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§ 212 

Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19 (från och med 2020-
04-28)  

75 klagomål 
256 besök inklusive uppföljningar 
79 övriga kontakter 
17 anmärkningar trängsel 
12 åtgärdade anmärkningar 

Personal 
• Rekrytering 

- Miljöutredare, Dennis Sako börjat 7e september 
- Ersättare BUS – Katarina Andren (från Tillståndsenheten) 

• Pågår 
- miljöinspektör, vik miljöinspektör, snart också MIFO-handläggare 

• Påbörjas efter kompetensinventering (en del  i Organisationsutredning) på 
Tillstånd och Livsmedelskontroll: 

- Ersättare administratör Verksamhetsstöd 
 

Personal –  Avdelningen Tillstånd och Livsmedelskontroll 

• Grupputveckling – möten 3+3+2 inplanerade v 37-45 (7 sept – 6 nov) 

• Organisationsutredning 
- kompetensinventering klar (en tjänst tas bort, medarbetare erbjudits och tackat ja 
till tjänst på BUS) 
- MBL avslutas 6 okt 

• Översyn Tillståndsenheten (MKN)/ 
Effektivitetsutredning alkoholtillsyn (KF)  
- förarbete påbörjat av handläggarna 
- ingår delvis inom grupputveckling 
- upphandling pågår 
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§ 213    Dnr: 2020-1638 

Strandskyddsdispens för sjöbod, väg, garage, attefallshus 
och tomtplats på fastigheten, Komlösa 5:6 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ett garage med yttermåtten ca 4 x 9 meter och högsta höjd ca 3,2 meter, samt för en 
attefallsbyggnad med en högsta totalarea på 30 m2 och högsta höjd på 4 meter, på 
fastigheten Komlösa 5:6 vid Öresjö, Borås kommun.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens för utökad tomtplats, för 
befintlig väg samt för ändring av sjöbod på fastigheten Komlösa 5:6 vid Öresjö, Borås 
kommun.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 § 
 Miljöbalken 7 kap. 18b §  

Sammanfattning 
 har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för 

att ändra en befintlig sjöbod, ett befintligt garage, för en väg ner till sjöboden, samt för 
att utöka befintlig tomtplatsavgränsning. Han söker också dispens för ett nytt 
attefallshus.   

Miljöförvaltningen bedömer att det går att bevilja dispens för garage och attefallshus då 
de två byggnaderna är placerade inom beslutad tomtplats.  

Miljöförvaltningen bedömer att det inte går att bevilja dispens för utökad tomtplats, 
tomtplatsen har beslutats i tidigare beslut från 2018 där marken har bedömts vara 
allmänrättslig tillgänglig och inte vara ianspråktagen. Miljöförvaltningen bedömer att det 
inte går att bevilja dispens för ändring av sjöboden då de ansökta åtgärderna ger ett 
mycket mer privatiserande intryck samt ger möjlighet till ändrad användning av 
byggnaden. Miljöförvaltningen bedömer att det inte går att bevilja dispens i efterhand 
för vägen ner till sjön då det inte bedöms skäligt att ta i anspråk naturmarken.  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att renovera 

befintlig sjöbod samt för befintlig väg på fastigheten Komlösa 5:6. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 4 maj 2020. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. 2 juni 2020 inkom  med information om storlek och dimensionering på 
sjöboden.  
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§ 213 forts.                    Dnr: 2020-1638 

 har en befintlig dispens med tomtplatsavgränsning beslutad 2018  
(2018-2307). I det beslutet har han fått dispens för nytt hus och för att göra en 
framfartsväg till huset och fram till Komlösa 5:15. Han har även fått veta att 
renoveringar i form av ny träpanel och nytt tak av papp på fastighetens 
komplementbyggnader inte kräver dispens. Han har även angett att ett par träd i 
anslutning till båthuset kommer behövas tas ner. Ett fåtal träd kan tas ner utan att 
dispens krävs om det inte bedöms vara en förbjuden åtgärd. 

16 juni 2020 fick  information om att dispens inte kan ges för det förslag till sjöbod 
han sökt för innefattande isolering, ändrat och högre tak och utökad fönsterarea med 
bland annat fönster på hela kortsidan mot sjön,  fick information om att han kan 
ändra sin ansökan.  har inte inkommit med en uppdaterad ansökan kring sjöboden. 

 inkom 25 juni 2020 med en komplettering till ansökan gällande utvidgning av 
tomtplats så den även ska innefatta området med bryggan och sjöboden. 12 augusti 
2020 kompletterade  sin ansökan med en attefallsbyggnad och 31 augusti 2020 med 
garage i efterhand.  

Fastigheten Komlösa 5:6 är totalt ca 6 400 m2 stor, av detta är 1 800 m2 den beslutade 
tomtplatsen (dnr 2018-2307), bilaga 2. Västra delen av fastigheten består idag av 
kalhygge, mellersta delen består av tomtplats och på östra delen finns sjöboden, bryggan 
och mark som tidigare varit naturmark men som till viss del, utan dispens, har rensats på 
vegetation. 

Sjöboden var tidigare en traditionell sjöbod, bilaga 3, men åtgärder på byggnaden har 
påbörjats utan dispens och byggnaden är idag högre och har isolering och gjuten platta. 
Även vegetationen runt sjöboden har rensats och inger ett mer privatiserande intryck. 
Dessa åtgärder hanteras i ett separat tillsynsärende, dnr 2019-3449.  har inkommit 
med information om att sjöboden endast har renoverats, men de åtgärder som utförts 
på sjöboden bedöms inte som renoveringar utan som ny byggnad. Tidigare fanns det 
rälsar som ledde från sjön upp till sjöboden. Rälsarna har använts till att föra in båtar till 
sjöboden, dessa har tagits bort. Samtliga ändringarna har gjort att byggnaden har fått 
ändrad användning och bedöms inte längre utgöra en traditionell sjöbod, bilaga 3. I sin 
ansökan om dispens i augusti 2018 anger  att han vill renovera sjöboden genom att 
byta panel och byta takbeklädnaden. Han får då i sitt beslut om strandskyddsdispens 
veta att den typen av renovering inte kräver en dispens. I april 2020 inkom  med 
förfrågningar kring om ändrad storlek och placering av fönster på sjöboden är 
dispenspliktigt eller ej. Han fick information om att fönster med samma area som 
tidigare och som bara till viss del bytt placering bedöms vara ok utan dispens, däremot 
får inte byggnaden vara större, högre eller byta placering utan dispens.  

 fick den 24 februari 2018 svar på frågan om han får lägga lite nytt grus på 
stigen så den inte är så lerig. Han fick då svaret att om åtgärden han ville göra var att 
bara lägga ut små mängder grus på de blöta ställena så krävs ingen dispens men 
om stigen breddas till något som liknar en väg så krävs dispens. (2018-3048)Vägen ner 
till sjöboden har anlagts utan dispens där det tidigare var en stig ner till sjöboden och 
stranden, bilaga 3. Stigen var tillgänglig för allmänheten. Vägen som är anlagd utgår 
dock från tomtplatsen och inte från den plats som stigen utgår från.  Detta gör att vägen 
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§ 213 forts.                    Dnr: 2020-1638 

upplevs privat, vegetation runt vägen har även rensats bort vilket bidrar till det 
privatiserade intrycket. Även detta hanteras i tillsynsärende med dnr 2019-3449.   

På fastigheten finns även ett bostadshus. Detta ska rivas och ersättas med ett nytt 
närmare sjön (dnr 2018-2307).   

Kommunicering inför förslag till beslut gjordes 14 juli och 16 juli 2020. Sökanden 
inkom med synpunkter 15 juli, bilaga 4. Synpunkterna ändrade inte Miljöförvaltningens 
bedömning. Bemötande av inkomna synpunkter finns i bilaga 5.  Kommunicering 
angående ändrad bedömning av väg gjordes 16 juli 2020.  inkom med synpunkter 
17 juli 2020 om att närmsta båtiläggningsplats enligt deras vetskap är Almenäs vilket är 
över 3 km bort, samt att den aktuella byggnaden som vägen leder till har ett behov av en 
tillfartsväg för transport och underhåll.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för vägen, sjöboden, garaget, attefallsbyggnaden och tomtplatsen ligger inom 
Öresjö strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat 
område får inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras 
eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. 
Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller 
anordningar samt åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter får heller inte vidtas (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 

- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

- platsen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området 
Miljöförvaltningen bedömer att dispens kan beviljas för garaget och attefallsbyggnaden 
då de kommer uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Dispens kan ges 
förutsatt att det går att få bygglov för åtgärderna och det inte strider mot gällande 
områdesbestämmelser. På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden.  
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Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till 
strandområdet försämras inte av tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets 
syfte.  

Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns särskilt skäl för att bevilja dispens för 
ändring av sjöboden. Byggnaden medför negativ påverkan på allmänhetens tillgänglighet 
till området. En ändring enligt ansökan medför andra användningsmöjligheter vilket 
strider mot strandskyddet. I dom 2006 M-7488 från Mark- och miljööverdomstolen 
beskrivs bland annat isolering och helglasade dörrar vara sådant som förknippas med 
fritidsboenden och inte för byggnader för förrådsändamål, samt att glasdörrarna utgör 
en avhållande verkan på allmänhetens benägenhet att vistas i närheten av byggnaden. 

Att anlägga väg är inte alltid dispenspliktigt, det beror på vilken miljö den planeras 
anläggas i. Denna väg bedöms vara dispenspliktig då den har anlagts i naturmiljö med 
mycket träd och buskage. Miljöförvaltningen bedömer att det inte är skäligt att kunna 
komma fram med bil till sjökanten för att bland annat kunna forsla tunga föremål eller 
att lägga i båtar vid det som tidigare var en sjöbod. Det som refereras till sjöbod bedöms 
heller inte vara sjöbod efter de åtgärder som utförts utan dispens. Bedömningen är att 
det inte finns någon sjöbod på platsen och därför bedöms det heller inte motiverat att 
kunna föra fram båtar till denna byggnad. Det finns även befintliga platser runt sjön 
som används av de boende i området för båtiläggning, därför bedöms en ny plats inte 
vara skäligt. Tidigare har det funnits mycket vegetation i området som vuxit fritt och 
stigen var allmänt tillgänglig. Vägen bedöms ta mark i anspråk där växt- och djurliv ska 
kunna leva fritt. Det enskilda intresset för vägen bedöms inte väga tyngre än 
strandskyddets syften att bevara/återfå naturvärdena. Dispens för vägen är inte förenligt 
med strandskyddets syfte.   

Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns särskilt skäl för att bevilja dispens för 
utökad tomtplats. En utökad tomtplats skulle medföra en negativ påverkan på 
allmänhetens tillgänglighet till området samt en negativ påverkan på växt- och djurliv. I 
besluten från 2018 beskrivs området som allemansrättsligt tillgängligt och samma 
bedömning görs idag. Om området för många år sedan varit ianspråktaget har i så fall 
det privata förfallit och det allmänna återinträtt då det inte hållits privatiserat 
kontinuerligt över tid.   

Miljöförvaltningen bedömer att sjöboden, vägen och tomtplatsen inte är förenligt med 
gällande översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken.  

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).  
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Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan 
4. Fotobilaga 
5. Inkomna synpunkter 
6. Bemötande av inkomna synpunkter  

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

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

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-6),   

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (inkl. bilagor 1-5), vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Viared 8:101 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för brygga, på fastigheten Viared 8:101, Borås kommun.  

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för befintlig 

flytbrygga på 6 x 2 meter på fastigheten Viared 8:101. 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 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 kunna nyttja fastigheten. Något annat behov av 
brygga har  inte redovisat. 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. 
Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl att dispens 
kan medges. 

Ärendet  
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 14 augusti besökt  och 
fastigheten Viared 8:101 i ett annat ärende (dnr 2017-2117). Vid platsbesöket noterades 
att en brygga uppförts, se foto i bilaga 2.  informerades då om att  
bryggor kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna och uppgav att han ville söka 
dispens i efterhand.   

 har den 18 augusti 2020 inkommit med en ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för flytbrygga på 6 x 2 meter på fastigheten Viared 8:101. 
Situationsplan har bifogats ansökan. 

Miljöförvaltningen har den 21 augusti 2020 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

 har den 4 september 2020 meddelat att han motsäger sig förslaget att avslå 
ansökan då han menar att särskilda skäl för dispens föreligger. Den aktuella fastigheten 
ligger vid östra delen av Viaredssjön som är exploaterad och ger ett intryck av att vara  
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tätbebyggt villaområde snarare än orörd natur. Skälet för att bosätta sig på fastigheten 
var till övervägande del dess strandnära läge med möjlighet till båt, bad och fiske. Den 
nu aktuella flytbryggan är avsedd för, och anpassad till, att användas för dessa ändamål. 
Strandkanten består av stora stenar och medför att det inte går att lägga till en båt samt 
svårigheter att bada. Bryggan kommer att tas in under vinterhalvåret. Flertalet fastigheter 
i närområdet har enskilda bryggor vilket i praktiken innebär att området redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att den nu aktuella bryggan inte skulle medföra någon 
ytterligare avhållande effekt på det rörliga friluftslivet inom vattenområdet i bryggans 
närhet.   

Miljöförvaltningens bedömning 

Bestämmelser  
Platsen för bryggan ligger inom Viaredssjön strandskyddsområde som är 200 meter från 
strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle 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 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området 

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 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. 

Områdets värde för friluftsliv och för växt- och djurlivet får alltså vägas mot bland 
annat behovet av bryggan.   
För att dispens ska kunna 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 konstaterar att  inte är beroende av en 
brygga för att kunna nyttja fastigheten. Bryggan är endast avsedd för   
och hans familj. Vattenområdet ska normalt sett anses som allemansrättsligt tillgängligt, 
då allmänhetens rätt att röra sig på annans vattenområde är vidsträckt. Det är t.ex.  
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tillåtet att ro, segla, åka motorbåt eller vattenskidor, simma och vintertid gå på isen 
omedelbart utanför strandägarens bostadshus (jmf MÖD 2011:42). Att det finns andra 
bryggor i närheten påverkar inte bedömningen av  brygga. 
Miljöförvaltningen konstaterar däremot att mer tillsyn hade behövts i området.    

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. Miljöförvaltningen anser inte att det i det 
aktuella fallet finns så starka skäl att dispens kan medges.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08 
2. Översiktskarta 
3. Foto från platsbesök 14 augusti 2020 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas.  

Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-6) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 215    Dnr: 2020-1793 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på 
fastigheten Hedared 5:2 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus, på fastigheten Hedared 5:2, Borås 
kommun. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
     - Miljöbalken 7 kap. 15 och 18c §.  

Protokollsanteckning 
M och KD: Vi, är tyvärr tvungna att bifalla Förslag till Beslut om avslag till dispens för nybyggnad i 
detta fall. De utrymmen för att ge dispens, i nuvarande lagrum, enskilda intressen enligt Miljöbalken 
7:25, finns tyvärr inte, som vi ser det i nuvarande tolkningar av lagen.  
Vi upplever att lagen genom rättsfall och genom flertal olika tolkningar i propositioner mm gjort att den 
ursprungliga tanken med ”enskilda intressen” har vattnats ur och inte finns kvar längre.  
Den enskilde markägaren har genom tolkningarna förlorat sin rådighet över sin egendom. 

C och L: Medveten om nämndens beslut om avslag på dispens utifrån den lagstiftning och domar som 
finns idag som inte ger utrymme för den enskildes intresse och lokala förutsättningar. 
Men vill markera att Centerpartiet och Liberalerna anser att lagstiftningen borde ta hänsyn till den 
enskildes intresse i större grad och mer ta hänsyn till lokala omständigheter främst då för att främja 
landsbygdsutveckling och skapa jobb på landsbygden. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt bostadshus på fastigheten Hedared 5:2. Den tänkta platsen för det nya bostadshuset 
ligger på en gammal betesmark. Platsen för huset ligger runt 80 meter från sjön Älvesjön 
i Hedared. Som särskilda skäl för dispens anger sökande att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Miljöförvaltningen anser 
inte att någon av de omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt 
skäl för dispens. 
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Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt bostadshus på fastigheten Hedared 5:2. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 20 maj. Karta har bifogats ansökan. 

Den 27 maj kommunicerade handläggare med sökanden om att förslag till beslut 
kommer vara avslag på ansökan på grund av att inget av de särskilda skälen kan 
användas på den planerade platsen för huset. 

Sökanden ville gå vidare med ansökan och platsbesök bokades in.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 8 juni besökt platsen. Den tänkta platsen för 
det nya bostadshuset ligger på en gammal betesmark. Platsen för huset ligger runt 80 
meter från sjön Älvesjön i Hedared.   

Den 24 juli har sökanden kompletterat ansökan med synpunkter och hänvisning till 
uppdraget om att utreda en förändrad lagstiftning kring strandskydd bland annat.   

Den 4 augusti gjordes en ny kommunicering om att det troligen inte kommer gå att hitta 
något i lagstiftningen som gör att det går att ge dispens.   

Ärendet anmäls till nämnden, sökanden kommer till nämndsmötet och berättar syn på 
ärendet. Den 21 september inkommer sökanden med en inlaga i ärendet där han menar 
att det i handläggningen inte tagits hänsyn till de enskilda intressena som anges i 
Miljöbalken 7:25.   

Ordförande och vice ordförande i miljö- och konsumentnämnden besökte platsen, de 
konstaterar att med rådande lagstiftning så har nämnden inte laglig grund att ge dispens 
och det har sökanden förståelse för.   

Kommunicering av anteckningar från platsbesök samt bemötande av sökandens inlaga 
om intresseavvägningen har gjorts den 24 september 2020.   

Miljöförvaltningens bedömning 

Bestämmelser  

Platsen för det planerade huset ligger inom Älvesjöns strandskyddsområde som är 100 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, 

• byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt 

• grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar, 
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• åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.(7 
kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (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 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden. För att pröva ett ärende och därmed kunna väga allmänna och enskilda 
intressen mot varandra måste minst ett särskilt skäl vara uppfyllt.   

Lagkommentar till skäl nr 6, MB 7:18c, Margaretha Svenning  
”Det särskilda skäl som avses, när det gäller ”att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse”, får betraktas som hittills tämligen oidentifierat till sitt materiella innehåll. 
Författaren anser att detta särskilda skäl skulle kunna anses tillämpligt avseende 
exempelvis försvarsmaktens behov, anläggningar som behövs för att skydda samhället 
mot naturkatastrofer såsom erosionsskydd eller liknande typer av projekt.”  

Exempel på omständigheter som inte i sig bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar 
särskilda värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk 
eller att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Dessa förhållanden kan dock ingå som 
moment vid prövningen av om en dispens strider mot strandskyddets syften. Inte heller förhållandet att 
terrängen är oländig och svårtillgänglig, att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse, att 
åtgärden utgör näringsverksamhet eller personliga skäl såsom sjukdom eller anknytning till platsen 
m.m. bör i sig kunna betraktas som skäl för dispens. 
Prop 2008/09:119 s 105 

När man prövar om det finns särskilda skäl för dispens ska man ta hänsyn även till 
enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 104). Den här intresseavvägningen medför 
dock inte en möjlighet att ge dispens utifrån andra omständigheter än de som anges i 7 
kap. 18c-d§§ miljöbalken. (MÖD 2013:37) 

Upplysningar  
Beslutet innebär att huset inte får byggas på den plats som prövats i denna ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
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Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24 
2. Ansökan med situationsplan 
3. Kompletteringar inkomna 2020-07-24 
4. Foton från platsbesöket 
5. Komplettering inkommen 2020-09-19 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
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. 

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

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  
Delges:   

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-5) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 216    Dnr: 2020-2263 

Avfallsföreskrifter 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avstyrka remissförslaget.  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända sammanfattningen av synpunkter 
och bilagan med detaljerade synpunkter som sitt svar på remissen. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har beretts tillfälle att yttra sig på förslag på nya lokala 
avfallsföreskrifter för Borås Stad, kommunstyrelsen diarienummer: KS 2020-00566. 
Förslaget har granskats och Miljöförvaltningen har många synpunkter på förslaget. En 
sammanfattning av dessa redovisas i tjänsteskrivelsen. Detaljerade synpunkter finns i 
synpunktsbilagan. Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden 
avstyrker remissförslaget utifrån de brister som förslaget innehåller. Särskilt betydande 
är den oklarhet i ansvarsfördelning som råder och att flera delar av förslaget är 
lagstridiga. 

Ärendet  
Kommunen har ansvar för avfallshantering av hushållsavfall. Hur hanteringen ska gå till 
ska fastställas i föreskrifter efter beslut i Kommunfullmäktige.   
Miljö- och konsumentnämnden har beretts tillfälle att yttra sig på förslag på nya lokala 
avfallsföreskrifter för Borås Stad, kommunstyrelsen diarienummer: KS 2020-00566. 
Sista svarsdatum är den 30 september 2020.   

Miljöförvaltningens synpunkter 
Här redovisas en sammanfattning av Miljöförvaltningens synpunkter på förslaget om 
nya lokala avfallsföreskrifter för Borås Stad. En längre synpunktsbilaga finns som bilaga.   

Ansvar  
I Borås Stad är ansvaret avseende avfall uppdelat på flera nämnder samt på Borås 
Energi och Miljö. I avfallsföreskriften fördelas ansvaret mer än det redan är idag och på 
fler nämnder, vilket kräver ändringar i reglementena. Miljö- och konsumentnämnden 
önskar att ansvarsfrågan utreds ordentligt innan ny avfallsföreskrift upprättas och att 
avfallsföreskriften sedan överensstämmer med stadens reglementen. För 
Boråsinvånarnas skull förespråkar Miljö- och konsumentnämnden att ansvaret ska vara 
så samlat som möjligt. Det måste vara tydligt vilken nämnd som har vilket ansvar.   
Idag är kommunstyrelsen huvudansvarig nämnd, men flera ansvarsdelar i 
avfallsföreskriften läggs på andra nämnder. Enligt reglementet är kommunstyrelsen den   
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§ 216 forts.                    Dnr: 2020-2263 

nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, 
förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden skall ha enligt 
kommunens renhållningsordning. När man avgör vilka uppgifter som 
Miljöförvaltningen ska ha är det viktigt att beakta att Miljöförvaltningen är en 
tillsynsmyndighet som inte kan ha uppgifter som skulle kunna utgöra tillsynsjäv.   

I SKLs broschyr Jäv och oberoende – Enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 
2011, anges på s. 5 att den nämnd som är huvudman för miljötillsynen kan inte 
samtidigt vara huvudman för exempelvis avfallshanteringen eller andra kommunala 
verksamheter som är föremål för tillsynen. Även om Miljö- och konsumentnämnden 
inte är huvudman för avfallshanteringen kan frågor hänförliga till driften av avfalls-
hanteringen också utgöra tillsynsjäv enligt 6 kap. 7 § kommunallagen. 

Felaktiga laghänvisningar 
I remissförslaget hänvisas till ett antal olika lagrum, varav flera är upphävda eller har fått 
ändrad lydelse. Ett exempel på detta är avfallsförordningen (2011:927). En genomgång 
av hela remissförslaget krävs för att säkerställa att de lagrum som hänvisas till är 
gällande. Flera förslag i remissen stämmer heller inte överens med gällande lagstiftning 
och praxis.  

Definitioner och uppbyggnad  
Definitioner och termer i förslaget är föråldrade och stämmer inte överens med hur de 
betecknas i lag. Till exempel har hushållsavfall ersatts av ”kommunalt avfall” i nu 
gällande lagstiftning. För att ha en tydlig avfallsföreskrift är det viktigt termerna ses över 
så att de används på ett konsekvent sätt.   

Ett annat önskemål från Miljö- och konsumentnämnden är att strukturen i detta 
remissförslag ändras för att förtydliga vilka avfallsföreskrifter som gäller för stadens 
invånare. I nuvarande utformning kan förslaget anses vara otydligt. Det kan medföra 
svårigheter för verksamheter och privatpersoner att hitta den information de söker i 
denna föreskrift. Det bör tydligare framgå vilka delar i avfallsföreskrifterna som avser 
privatpersoner och vilka som avser verksamheter. Det bör också framgå vad som är ren 
information och vad som utgör själva föreskriften.   

Projektgrupp  
Miljö- och konsumentnämnden efterfrågar att en revidering av remissförslaget 
genomförs i projektform där stadsjurister är inblandade i ett tidigt skede. I en sådan 
projektgrupp bör även samordning ske av ansvarig person på stadsledningskansliet, 

det vill säga den förvaltning som verkar under kommunstyrelsen och som har 
verksamhetsansvar för 15 kap. miljöbalken (1998:808).  

Slutsats  
Remissförslaget bör avstyrkas utifrån de brister som förslaget innehåller. Särskilt 
betydande är den oklarhet i ansvarsfördelning som råder och att flera delar av förslaget 
är lagstridiga.   
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Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Bilaga 
Detaljerade synpunkter  
Avfallsföreskrifter 2021  
Bilaga 1 Avfallsföreskrifter 2021 

Beslutet skickas till  
ks.diarium@boras.se   
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§ 217                 Dnr: 2018-427 

Yttrande till mark och miljödomstolen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta nämndordförande Karl-Eric Nilssons 
förslag till yttrande och översänder det såsom sitt yttrande till Mark och miljödomstolen 
i mål M 3137-20. 

Ärendet  
Miljö- och konsumentnämnden beslutade den 31 mars 2020 att lämna dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för renovering av befintliga hus (bostadshus, friggebod 
och verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, 
utbyte av staket, borttagning av sly, anläggning av gräsmatta och trädgårdsland. 
Tomtplatsen fastställdes till nuvarande arrendetomtgräns inom fastigheten Asklanda 
1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun. Miljö- och konsumentnämnden fastställde även 
att arrendetomten Strandvägen 24 på 3722 m2 inom Asklanda 1:14 är tomtplatsen då 
den sedan 1950-talet har varit markerad med staket.  

Dispensen förenades med följande villkor:  
1. Naturområdet med tallbestånd mot sjösidan skall bevaras och får inte tas ner och 
föryngring av tall ska tillåtas önskvärd.  
2. Sumpområdet i norr och väster skall bevaras och får inte fyllas eller dikas.  

Den 25 juni 2020 upphävde Länsstyrelsen nämndens beslut med motiveringen att det 
inte fanns några särskilda skäl att bevilja dispens för de åtgärder som ansökan avsåg. 

Nu har  överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. 
Den 1 september 2020 inkom ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen att 
Miljö- och konsumentnämnden ska lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om 
ifall nämnden går med på eller motsätter sig mot det som begärs i de bifogade 
handlingarna, det vill säga  överklagan med bilagor. 

Yttrande  
 yrkar i första hand i sin överklagan att Mark- och 

miljödomstolen ska fastställa Miljö- och konsumentnämnden i Borås stads 
beslut, som fattades den 31 mars 2020. Miljö- och konsumentnämnden motsätter sig 
inte denna ändring av Länsstyrelsens beslut. 

 yrkar i andra hand att Mark- och miljödomstolen ska bevilja sökt dispens 
och bestämma tomtplatsen på så sätt att sankområdet i norr ej är inkluderat i 
tomtplatsen. Miljö- och konsumentnämnden motsätter sig inte denna förändring av 
tomtplatsen men påtalar att även detta område har varit försett med staket sedan före  
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1975 och varit en del av tomtplatsen sedan före 1975. Miljö- och konsumentnämnden 
motsätter sig inte denna ändring av Länsstyrelsens beslut.  

Miljö- och konsumentnämnden lämnade dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
arrendetomten Strandvägen 24 på 3722 m2 inom Asklanda 1:14 då tomtplatsen sedan 
1950-talet har varit markerad med staket och därmed varit sökandes tomtplats, vilket 
har intygats av flera personer. 

Miljö- och konsumentnämndens bedömning är att staketet, trots bristfälligt underhåll 
under en kortare period på grund av dåvarande ägares sjukdom, och områdets 
utformning har varit sådan att det har haft en avhållande effekt för allmänhetens 
tillträde till området. Den avhållande effekten har upprätthållits kontinuerligt sedan före 
1975 varför hela arrendetomten skall räknas som tomtplats. Dåvarande ägare vidtog 
upprustning av tomten till vårdat skick efter uppmaning av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsnämnd och nuvarande ägaren har renoverat enligt den i efterhand 
sökta strandskyddsdispensen. 

I Länsstyrelsens beslut beaktats det inte att staket har funnits runt tomten sedan före 
1975 och inte hellre hur tomten såg ut när sökanden övertog tomten 2016.  

Miljö och konsumentnämnden vidhåller att platsen som fritidshuset och 
komplementbyggnader samt gjorda markarbeten upptar redan är ianspråktaget och 
ligger inom tomtplatsen då området varit försett med staket sedan före 1975. 

På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller 
tillgängligheten för allmänheten påverkas negativt av att dispens ges.  

Av ovanstående anledningar motsätter sig inte Miljö- och konsumentnämnden  
 yrkanden.  

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse 2020-09-14 

Bilagor till beslut 
Föreläggande daterat 2020-09-01 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
ordförandens skrivelses förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
mmd.vanersborg@dom.se 
  

mailto:mmd.vanersborg@dom.se
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§ 218         Dnr: 2020-2578 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att eria, 
organisationsnummer , med verksamheten Borgstena Pizzeria, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr, vilket är den lägsta avgiften.   

Avgiften tas ut för att Miljöförvaltningen inte underrättats om att ni bytt bolagsform i 
tid.   

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. 

Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar.  

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 19 februari 2020 framkom det att verksamheten ändrat bolagsform från och med 1 
februari 2020, vilket är innan anmälan inkom till Miljöförvaltningen.  

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.   

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 21 augusti 2020 om 
sanktionsavgift där Borgstena Pizzeria fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning.   

Borgstena Pizzeria har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
andra synpunkter.  
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Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 19 februari 2020 framkom det att verksamheten bytt bolagsform innan anmälan 
inkommit.    

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  

Borgstena Pizzeria har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift. 

Beloppets storlek  
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe konstaterat att det 
saknas uppgifter om verksamhetens föregående års omsättning. Sanktionsavgiften anges 
därmed till lägsta avgift 2 500 kr.    

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsblankett 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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§ 219         Dnr: 2020-2583 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Sultan Palace, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 12 495 kr, vilket är 0,5 % av företagets årsomsättning.  

Avgiften tas ut med 0,5 % för att företaget tagit över en befintlig livsmedelsanläggning 
och har påbörjat verksamheten innan två veckor har gått från det att anmälan för 
registrering inkom till Miljöförvaltningen.   

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- -Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- -13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 

- -30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. 

Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar.  

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 februari 2020 framkom det att verksamheten påbörjats samma dag. En anmälan 
skall inkomma till Miljöförvaltningen minst två veckor innan start. 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.   

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad den 25 augusti 2020 om 
sanktionsavgift där Sultan Palace fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma 
med uppgifter om årsomsättning.   
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Sultan Palace har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller andra 
synpunkter. 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 februari 2020 framkom det att verksamheten påbörjats samma dag.     

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  

Sultan Palace har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer nämnden 
att det finns skäl att påföra sanktionsavgift. 

Beloppets storlek  
Miljö- och konsumentnämnden saknar exakta uppgifter om verksamhetens föregående 
års omsättning. I utdrag från Creditsafe anges företagets omsättningsintervall till mellan 
1 000 000 – 2 499 000 kr. Den totala årsomsättningen bestäms därför till 2 499 000 kr 
vilket ger en sanktionsavgift på 12 495 kr 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsblankett 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , organisationsnummer 

, med verksamheten Omami street food, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr, vilket är den lägsta avgiften.   

Avgiften tas ut för att företaget tagit över en befintlig livsmedelsanläggning och har 
påbörjat verksamheten innan två veckor har gått från det att anmälan för registrering 
inkom till Miljöförvaltningen.  

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. 

Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar.  

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 april 2020 framkom det att verksamheten påbörjats innan två veckor från det att 
anmälan inkom.  

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.   

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 25 augusti 2020 om 
sanktionsavgift där Omami street food fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning.   
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Omami street food har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
andra synpunkter.   

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 augusti 2020 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit.    

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  

Omami street food har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.   

Beloppets storlek  
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe konstaterat att det 
saknas uppgifter om verksamhetens föregående års omsättning. Sanktionsavgiften anges 
därmed till lägsta avgift 2 500 kr.    

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsbeslut 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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§ 221         Dnr: 01-2019-00078 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår , ansökan att tills 
vidare bedriva internethandel och detaljhandel med tobaksvaror från försäljningsställe 
Yxtobak,   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa 
beslutsförslag.  

Sammanfattning  
, ansöker om tillstånd att tills vidare bedriva internethandel 

och detaljhandel med tobaksvaror från försäljningsställe Yxtobak, .  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen har visat på en systematisk 
ekonomisk misskötsamhet, som medför att bolaget inte kan anses uppfylla de högt  
ställda kraven om lämplighet i 5 kap. 2 § LTLP. Bolagets ansökan ska därför avslås. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Förslag och yrkanden 
Lena Sänd (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Miljö och Konsumentnämnden beslutar att tillstyrka , ansökan att 
tills vidare bedriva internethandel och detaljhandel med tobaksvaror från försäljningsställe Yxtobak, 

. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- 5 kap. 1-3 §§lag (2018:2088) 0m tobak och liknande produkter (LTLP) 

Grund för Beslut 
 

 Ha har uppmanats att inkomma med 
förklaring till Tillståndsenheten (2020-05-15) vilket han gjort fem dagar efter uppmaningen (2020-
05-20). I denna förklarar han att han,  

 

 
 
 
 

Vi anser därför att Yxtobak skall tillstyrkas i sin ansökan om försäljning av tobaksvaror enligt 
ansökan 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller Lena Sänd (S) förslag. 

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från Lena Sänd (S) Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Tobias Eng-Strömberg (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 

Summa: 5 st Ja 4 st Nej 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Lena Sänd (S) förslag. 

Beslutet skickas till  
Sökanden   
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten   
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§ 222         Dnr: 2020-2053 

Miljörapport Tertial 2 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2020, 
Miljö- och konsumentnämnden.  

Ärendet  
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. 
Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och 
aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera ansvariga 
nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2020 Miljö- och konsumentnämnden följer upp 
de aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för. Mål 1d) Alla anställda och 
förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. kommer som en förändring 
från föregående år rapporteras vid årsredovisning 2020. Ytterligare uppföljning av mål 
och aktiviteter kommer ske vid årsredovisningen.  

Mål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem.  

Miljöförvaltningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas sedan mars 2018. 
Godkända i revisionen 2020 utan anmärkning.    

Mål 3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, 
detaljplaner och vägplaner.  

Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens 
planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i stadsplanering har 
Miljöförvaltningen hösten 2019 initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår och 
där har en arbetsgrupp bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan 
hur staden kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. 
Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation 
och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att 
upphandlas. Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i 
stadens gröna infrastruktur och resultatet kommer att ligga till grund för kommande 
uppdatering av stadens grönområdesplan.   

Mål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen.  
Extern översvämningskartering har gjorts med stadens indata. Upphandling och 
framtagande av program/modeller för värmekartering och dricksvatten pågår och 
beräknas att slutföras 2020. Upphandling pågår således kring klimateffekter inom 
staden. Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt 
gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras 
finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Och det ställs krav på geoteknisk  
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undersökning vid behov i planarbetet. Arbetet med att beskriva effekterna och riskerna 
av ett klimat i förändring har påbörjats. Arbetet är mångfacetterat och komplicerat och 
kommer att fortgå över lång tid. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens egen regi 
kring vissa frågor.   

Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis 
planarbete, miljötillsyn, bygglov och skötselplaner?  

Det planeras kring en klimatanpassad tillsynskampanj för 2021. Arbetet kring dessa 
frågor bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom förvaltningsövergripande 
arbete. Energi- och klimatstrategin för staden framtagen av Miljöförvaltningen har varit 
ute på remiss fram till 31 augusti 2020 och skall beslutas om innan årsskiftet. 
Klimatarbetet har delvis etablerats i planarbetet från uppstart till samråd, även vid 
bygglov. Gällande skötselplaner används riktlinjer från Länsstyrelsen.   

Mål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna 
viktiga korridorer.  

Det är ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet 
detaljundersökningar används som underlag i planeringsarbetet. Tidigare utredningar 
skall utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av 
grönstråk vilken ingår i ett LONA-projekt.   

Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.  

Tidigare utredningar skall utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående 
upphandling av analys av grönstråk. Samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för 
bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt.   

Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har vi 
tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler dammar 
minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 
I projektet jobbar vi också med inventeringar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. Under slutet av 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående 
naturvårdsprojekt. Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar 
har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där större vattensalamander 
noterades under vårens inventering.  

Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och 
hembygdsföreningar. Vandring på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult 
genomfördes den 22 maj i samarbete med naturskyddsföreningen. På fastigheten finns 
en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat.  

I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda 
djur och växter. I ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om 
naturvärden via beslut och dialog. 
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Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07 

Bilagor till beslut 
Miljörapport Tertial 2 2020, Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Ansökan avslutsbidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Osdal 2:70 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.  Biodlingen 
ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur Borås Stads naturvårdsfond för 

biodling på fastigheten Osdal 2:70. Åtgärderna är nu genomförda och projektet kan 
avslutas. 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling på 

fastigheten Osdal 2:70 Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  

Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Linnea Åsedahl 31 augusti 2020.  
 berättade att han startade upp biodlingen med en kupa men har under åren utökat 

sin biodling till tre kupor.  berättade att projektet har gått bra. Han 
berättade att han inte tagit någon honung än i år men att det kommer ske snarast.  

Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02  
Fotodokumentation från slutbesiktningen 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 224                 Dnr: 2020-552 

Svar på stadsrevisionens granskning av ärendeberedning i 
Borås Stads nämnder 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till svar gällande 
granskning av ärendeberedningen i Borås Stads nämnder.  

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 
Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. 
Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är 
ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. Stadsrevisionens bedömning är att 
Miljö- och konsumentnämnden har en ändamålsenlig beslutsprocess som 
överensstämmer med tillämplig lagstiftning och dess intentioner.  
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till Miljö- och konsumentnämnden (dnr 
2020-2826) för att anta en ny ärendeberedningsprocess med syfte att säkerställa en 
ärendeberedningsprocess som är kvalitets- och rättssäker samt betona vikten av 
transparens i ärendeberedningsprocessen om vad som är tjänstemannabedömningar och 
vad som är politik.  

Ärendet 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 
Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. 
Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är 
ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav.  

Granskade nämnder, med undantag för Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess.   

Stadsrevisionen bedömer vidare, att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens 
krav och intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens 
ärendeberedningsprocess. Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till Miljö- och 
konsumentnämnden för att anta en ny ärendeberedningsprocess med syfte att säkerställa 
en ärendeberedningsprocess som är kvalitets- och rättssäker.  
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Svar till Stadsrevisionen 
Miljöförvaltningen instämmer i Stadsrevisionens bedömning att Miljö- och 
konsumentnämnden har en ändamålsenlig beslutsprocess som överensstämmer med 
tillämplig lagstiftning och dess intentioner.  

Miljöförvaltningen instämmer även i Stadsrevisionens bedömning att en tillämpning fullt 
ut av instruktionerna i dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås stads 
nämnder innebär avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners 
saklighet, oberoende och allsidiga belysning inom ärendeprocessen, samt transparensen i 
denna.  

Miljöförvaltningen vill betona vikten av transparens i ärendeberedningsprocessen om 
vad som är tjänstemannabedömningar och vad som är politik. En stor del av nämndens 
ansvarsområde innefattar det som tidigare benämnts som  
”myndighetsutövning” inom Förvaltningslagen och därför är behovet av rättssäkerhet 
särskilt stort.  

Miljöförvaltningen har som planerad åtgärd att fastställa och tydliggöra  
nämndens ärendeberedningsprocess med syfte att säkerställa kvalitets-  
och rättssäkerheten samt betona vikten av transparens om vad som är 
tjänstemannabedömningar och vad som är politik.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Stadsrevisionen 
Kommunstyrelsen 
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Ärendeberedningsprocess för Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
ärendeberedningsprocess för nämndärenden samt ny tjänsteskrivelsemall. 

Sammanfattning 
I samband med Stadsrevisionens granskning av ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” 
har Miljö- och konsumentnämnden påbörjat en översyn av förvaltningens ärende-
hanteringsprocess med syfte att bland annat förbättra och kvalitetssäkra nämndens 
ärendeberedningsprocess. 

- Nämndens ärendeberedningsprocess har definierats och dokumenterats i fem 
steg (initiera ärende, handlägga ärende, bereda ärende, besluta ärende, slutföra 
ärende).  

Miljö- och konsumentnämnden använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del 
av ärendens beredning. I rapporten- ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” framhåller 
Stadsrevisionen att användning av tjänsteskrivelser följer etablerad praxis för att 
säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och insyn 
och transparens i ärendeprocessen. 
Tjänsteskrivelsen är tjänstepersonens sakkunniga uttalande eller bedömning till den eller 
de som ska fatta beslut i ett ärende. Tjänstepersonen analyserar och utreder frågorna, 
sammanställer uppgifter och presenterar ärendet med ett förslag till beslut. 

- Tjänsteskrivelsemallen har justerats och kompletterats med avsnitt som belyser 
ärendets konsekvenser utifrån följande perspektiv; ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 

- Tjänsteskrivelsemallen har också kompletterats med ett nytt avsnitt om ”tidigare 
kommunicering”. 

Ärendet 
I samband med Stadsrevisionens granskning av ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” 
har Miljö- och konsumentnämnden påbörjat en översyn av förvaltningens ärende-
hanteringsprocess med syfte att bland annat förbättra och kvalitetssäkra nämndens 
ärendeberedningsprocess. 

Genomförandet av förvaltningens ärendehantering har en avgörande betydelse för 
kvaliteten på de beslut som fattas. Därför är också nämndens ärendeberednings-process 
en kritisk process som bör utformas så att det blir möjligt att kvalitetssäkra 
genomförandet av den. 
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- Nämndens ärendeberedningsprocess har definierats och dokumenterats i fem 
steg (initiera ärende, handlägga ärende, bereda ärende, besluta ärende, slutföra 
ärende).  

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra 
författningar, upprätta de arbetsformer som behövs gällande ärendeberedningen.  
Det innebär att nämnden beslutar om sin egen ärendeberedningsprocess. Miljö- och 
konsumentnämnden använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. I rapporten- ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” framhåller 
Stadsrevisionen att användning av tjänsteskrivelser följer etablerad praxis för att 
säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och insyn 
och transparens i ärendeprocessen. 

Tjänsteskrivelsen är tjänstepersonens sakkunniga uttalande eller bedömning till den eller 
de som ska fatta beslut i ett ärende. Tjänstepersonen analyserar och utreder frågorna, 
sammanställer uppgifter och presenterar ärendet med ett förslag till beslut. Innehållet i 
tjänsteskrivelsen får inte ändras av nämnden eftersom tjänstemanna-organisationen är 
avsändare till tjänsteskrivelsen. Nämnden kan däremot fatta ett annat beslut än vad som 
föreslås i tjänsteskrivelsen. 

Konsekvenserna av nämndens beslut har ofta stor betydelse för stadens invånare och 
verksamhetsutövare. För att politikerna ska ha möjlighet att fatta väl genomtänkta beslut 
måste de ha ett så korrekt beslutsunderlag som möjligt. Det är därför viktigt att de 
underlag som tjänstepersonerna lämnar till politikerna är så fullständiga och korrekta 
som möjligt så att politikerna kan fatta beslut på rätt grunder.  

- Tjänsteskrivelsemallen har justerats och kompletterats med avsnitt som belyser 
ärendets konsekvenser utifrån följande hållbarhetsperspektiv;  
Social dimension, Ekologisk dimension, och Ekonomisk dimension. 

- Tjänsteskrivelsemallen har också kompletterats med ett nytt avsnitt om ”tidigare 
kommunicering”. 

För information så är ett arbete påbörjat gällande anpassning av nämndens protokoll i 
syfte att följa Borås Stads utformning av nämndprotokoll, vilket i stora drag innebär att 
nämndprotokollen inte blir lika omfattande i text och sidantal som tidigare. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilagor 
Bilaga 1 – Tjänsteskrivelsemall – 2020-08-31 
Bilaga 2 - Ärendeberedningsprocess för Miljö- och konsumentnämnden – 2020-08-31 

Beslut skickas till 
Stadsrevisionen  
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige uppdrag som inte ingår i budget T2 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag som 
inte ingår i budget för tertial 2 2020. 

Ärendet 
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga 
nämnder och bolag skulle rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget som Kommunfullmäktige fattat. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget för 
tertial 2 2020. Uppdragen som redovisas är hur nämnden:  
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget tertial 2 2020.docx 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Tertialrapport 2 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 2 2020 med helårsprognos och 
översänder den till Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för 
perioden januari – augusti 2020 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
med helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys 
och följer den kommungemensamma strukturen. 

På grund av bokföringsfel så innehåller T2-rapporten några fel. Dels anges ett felaktigt resultat på 
- 4 700 samt att intäkterna och någon kostnad i 4.2 ej stämmer. Felen kommer att rättas till 10-
dagars september.  

I bilaga 2 finna en förtydligad justerad version för att nämnden ska få verklig bild av det ekonomiska 
läget efter augusti, där samtliga belopp som visas är de belopp som ska gälla utan nämnda 
bokföringsfel. I denna bilaga är de belopp som är rättade markerade med röd färg. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 
Tertialrapport 2 2020 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Revidering av taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens 
område  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att:  
1. Anta den reviderade miljöbalkstaxan i enlighet med miljöförvaltningens förslag och 
att överlämna den till Kommunfullmäktige för beslut.  
2. Taxan ska gälla från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver revideras på grund av 
ny lagstiftning och att vissa avgiftsposter saknas. Frågan är om det ska läggas till nya 
avgiftsposter i miljöbalkstaxan som omfattar handläggning av miljösanktionsavgifter, 
upprättande av åtalsanmälan och handläggning vid expediering med delgivningsman. 
Det föreslås också en ändring av taxan gällande anmälan av köldmedia och 
handläggning av årsrapporter enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
Därutöver har laghänvisningar till nya avfallsförordningen uppdaterats. Samtliga 
ändringar är gjorda i taxebilaga 1 och finns som gulmarkerade i en bilaga.  

Ärendet 
Frågan är om det ska läggas till nya avgiftsposter i miljöbalkstaxan som omfattar 
handläggning av miljösanktionsavgifter, upprättande av åtalsanmälan och handläggning 
vid expediering med delgivningsman.  

Vid revidering av livsmedelstaxan kan dessa avgiftsposter även komma att läggas till där. 
Anledningen till att detta inte lyfts i livsmedelstaxan i dagsläget är att det råder ett oklart 
rättsläge gällande avgiftsfrågor på livsmedelsområdet då Sverige inte har anpassat sin 
livsmedelslagstiftning till den nya kontrollförordningen (EU-förordning 2017/625). När 
Sverige har gjort det kommer troligen hela livsmedelstaxan att behöva revideras och det 
kommer bli tydligare vilka delar av handläggningen som ska avgiftsbeläggas. Remiss 
lämnades till lagrådet den 2 juli 2020. 

Miljösanktionsavgifter  
Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som ska tas ut vid vissa 
överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av 
miljöbalken. Avgiften är en fast avgift som framgår av förordningen om 
miljösanktionsavgifter. Miljöförvaltningen fattar beslut om miljösanktionsavgift och 
avgiften tillfaller staten. En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet1. 
                                                 
1 30 kap MB och förordningen om miljösanktionsavgifter   
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Får en avgift tas ut för handläggning av miljösanktionsavgifter?  
För att kunna ta ut en avgift för handläggning av miljösanktionsavgifter måste åtgärden 
ligga inom ramen för tillsynen. Tillsyn är ett vitt begrepp enligt miljöbalken.  

I förarbetena till miljöbalken definieras tillsynsbegreppet så att det ”omfattar alla 
åtgärder som tillsynsmyndigheten vidtar i syfte att uppnå en efterlevnad av miljöbalken 
och föreskrifter, tillståndsdomar och beslut som grundar sig på balken”. Här ingår dels 
den myndighetsutövande verksamheten, dvs. tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken 
eller regler utfärdade med stöd av miljöbalken, dels tillsynsmyndigheternas andra 
uppgifter av förebyggande och stödjande karaktär. Till de myndighetsutövande 
uppgifterna räknas såväl kontroll och uppsikt som åtgärder för att rättelser ska vidtas2. 

Med ovanstående förklaring av tillsynsbegreppet måste även beslut om 
miljösanktionsavgift3 ses som ett led i tillsynen eftersom detta är en åtgärd 
tillsynsmyndigheten vidtar med stöd av miljöbalken.  

Av miljöbalken framgår att avgifter får meddelas för myndigheters kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken4. Eftersom handläggning av 
miljösanktionsavgifter ska ses som ett led i tillsynen får avgifter meddelas för detta 
arbete. Att en tillsynsavgift får tas ut vid handläggning av miljösanktionsavgifter framgår 
även av rättsfall, se exempelvis mål 1179-15 från Mark och miljödomstolen i Nacka.  

Omvärldsbevakning  
Att ta ut en avgift för handläggning av miljösanktionsavgifter är vanligt bland andra 
kommuner. Avgiften tas endast ut vid påförande av miljösanktionsavgift. Har en 
miljösanktionsavgift bedömts obefogad eller oskälig tar andra kommuner inte ut någon 
av avgift.  

Vissa kommuner har valt att basera avgiften på faktisk nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan. Andra kommuner har valt att ha en fast tid som 
multipliceras med timtaxan, oftast 2 timmar.  

Exempel på andra kommuner som tar ut en avgift för handläggning av 
miljösanktionsavgifter: Gnesta, Grums Göteborg, Hallsberg, Halmstad, Helsingborg, 
Hofors, Huddinge, Laholm, Norrtälje, Ockelbo, Salem, Sandviken, Stockholm, 
Södertälje, Södertörn förbund5, Täby, Uppsala, Ystad, Ängelholm och Örebro.  

Åtalsanmälan  
Miljöförvaltningen är skyldig att åtalsanmäla varje misstanke om brott mot miljöbalkens 
bestämmelser. Straffbestämmelserna finns i miljöbalkens 29 kapitel. Myndigheten 
anmäler de faktiska förhållandena och gör inte en bedömning av om överträdelsen har 
skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.  
  

                                                 
2 prop. 1997/98:45, del 1, sid. 493-496   
3 30 kap MB   
4 27 kap MB   
5 Bestående av Haninge, Nynäshamn och Tyresö   



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-09-29 56 (70) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 228 forts.     Dnr: 2020-2738 

Får en avgift tas ut för upprättande av åtalsanmälan?  
Enligt MÖD 2005:67 har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut en tillsynsavgift för 
kostnaden för upprättandet av en åtalsanmälan. Då endast faktiska förhållanden ska 
rapporteras och ingen bedömning ska göras i samband med anmälan ska inte mer en än 
timme debiteras enligt rättsfallet.  
Sveriges kommuner och regioner har uttalat att upprättande av åtalsanmälan är en del av 
tillsynen. Tillsynsmyndigheten har därför rätt att ta ut tillsynsavgift för kostnaden av 
detta arbete.  

Omvärldsbevakning  
Det skiljer sig mellan kommuner huruvida man har valt att ta ut en avgift för 
åtalsanmälningar eller inte. Vissa kommuner tar ut en avgift på en timme för varje 
åtalsanmälan som görs. Andra har valt att inte ta ut någon avgift för detta. En av 
anledningarna till att vissa kommuner valt att inte ta ut en avgift är att många 
åtalsanmälningar blir nedlagda utan åtgärd. Andra kommuner anger att 
tillsynsmyndigheten fortfarande har haft en skyldighet och därigenom en kostnad för att 
upprätta en åtalsanmälan oavsett om åklagare/polis väljer att utreda eller inte i det 
enskilda fallet.  

Exempel på andra kommuner som tar ut en avgift för upprättande av åtalsanmälan:  
Halmstad, Huddinge, Hörby, Laholm, Täby, Uppsala och Värmdö.  

Delgivningsman  
Delgivning innebär att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. 
Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.  
Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om 
den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under 
mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas. Då tar Miljöförvaltningen 
hjälp av Polisen. För att göra detta krävs att en blankett från Polisen fylls i och samtliga 
handlingar som ska delges skickas till Polisen tillsammans med blanketten.  

Får en avgift tas ut för handläggning vid expediering med delgivningsman?  
Stämningsmannadelgivning betyder att en särskilt förordnad stämningsman personligen 
överlämnar handlingen. Vägrar den som ska delges att ta emot handlingen anses 
delgivning ändå ha skett. Stämningsmannadelgivning får utföras av anställda vid polisen.  
När mottagningsbevis inte skickas in eller rekommenderade brev inte hämtas ut blir 
delgivning med hjälp av delgivningsman aktuellt. Då måste en ansökan om 
stämningsmannadelgivning skrivas och skickas till Polismyndigheten tillsammans med 
de handlingar som ska delges.  
Avgiften för stämningsmannadelgivning är 1000 kr per ärende. Denna avgift får inte 
läggas på mottagaren enligt delgivningsförordningen 2 §. Av förordningen framgår att 
om en myndighet ska se till att delgivning sker, beslutar myndigheten om sättet för 
delgivning. Kostnaden för sådan delgivning ska myndigheten svara för. Det finns dock 
möjlighet att debitera mottagaren för den handläggning som sker med anledning av 
delgivningen.  
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Omvärldsbevakning  
Allt fler kommuner har börjat ta ut en avgift för denna handläggning av två anledningar. 
Dels för att det tar tid och resurser att utföra denna handläggning men också för att 
motverka att det sätts i system att inte skicka in mottagningsbevis eller inte hämta ut 
rekommenderade brev och därigenom förhala processen.  
Exempel på kommuner som tar ut en avgift: Gnesta, Hallsberg, Huddinge, Norrköping, 
Salem, Sollentuna, Södertälje, Umeå och Uppsala. 

Ofullständiga årsrapporter  
Enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 15 § ska operatör lämna en 
rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 
ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning, i en anläggning på ett fartyg eller i en 
mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll. Rapporten ska lämnas in senast den 
31 mars året efter kalenderåret och vara undertecknad av operatören eller försedd med 
dennes elektroniska underskrift.  
Rapporten ska innehålla följande:  
1. resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret,  
2. information om utrustning som skrotats under kalenderåret,  
3. de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser,  
4. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,  
5. adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om 
utrustningen är stationär,  
6. en förteckning över utrustningen, och  
7. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande. 
Det är Miljöförvaltningens uppgift att granska dessa kontroller. Granskningen av dessa 
kontroller är avgiftsbelagd enligt följande: ”Handläggning av rapport enligt 29 § Förordning 
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (fast årlig tillsynsavgift). Om 
brister i rapporteringen medför tillsyn som går utöver en timmes handläggningstid ska avgift för denna 
extra tillsyn utgå som timavgift. ”  
Miljöförvaltningen föreslår att taxan uppdateras till att hänvisa till rätt lagområde. 
Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen är 
upphävd och ersatt av förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
Miljöförvaltningen föreslår också att det införs en fast avgift om rapporteringen 
innehåller brister istället för den timavgift som taxan innehåller idag. 

Anmälan av installation av köldmedia  
För installation av aggregat som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter 
fluorerade växthusgaser skall en anmälan lämnas i god tid till tillsynsmyndigheten, se 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 14 §. 
Vid inkommen anmälan granskar handläggaren typ och mängd av köldmedia för att 
kontrollera att operatören håller sig inom de krav som ställs i förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser och i EU 517/2014. Därefter följer registrering av 
anläggning i både ärendehanteringssystem och arbetsmaterial för kommande 
årsrapporter.  
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I dagsläget finns det utrymme i taxan att kunna ta ut en timavgift för anmälan enligt 
följande lydelse ”Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Timavgift”  
Miljöförvaltningen föreslår att taxan ändras från timavgift till fast avgift.  
Exempel på andra kommuner som tar en fast avgift för handläggning av anmälan: 
Helsingborg, Linköping, Sigtuna, Stockholm, Uppsala och Varberg. 

Ny avfallsförordning  
Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft. Av denna anledning behöver 
de punkter i taxebilaga 1 uppdateras som hänvisar till den gamla avfallsförordningen 
(2011:927). 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljösanktionsavgifter  
Miljöförvaltningen har tidigare år inte tagit ut någon avgift för handläggning av 
miljösanktionsavgifter. Handläggningen kring miljösanktionsavgifter kan vara relativt 
omfattande och Miljöförvaltningen fattar ca 50-80 sådana beslut om året. I juni började 
Miljöförvaltningen ta ut en avgift för handläggningen. Detta har gjorts med stöd av 3 § 3 
p. i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Frågan är om inte detta 
bör finnas med som en egen punkt i taxan för att vara tydligare för både invånarna och 
handläggarna. Miljöförvaltningen anser att handläggningen av miljösanktionsavgifter ska 
vara avgiftsbelagd och att avgiften bör anges som en specifik punkt i taxan. 
Miljöförvaltningen anser att avgiften ska utgöra den faktiska handläggningstiden 
multiplicerat med timtaxan.  
Åtalsanmälan  
Miljöförvaltningen i Borås Stad tar idag inte ut någon avgift för upprättande av en 
åtalsanmälan. Att upprätta åtalsanmälningar och sända över dem till Polisen kräver en 
del arbete. En blankett ska fyllas i med beskrivning av vad som har skett, hur detta har 
uppmärksammats och vilka åtgärder som vidtagits. Ofta bifogas även bildbilagor med 
förklaringar. Ett bra material från miljöförvaltningar i landet är ofta avgörande för att 
polis och åklagare ska kunna utreda och åtala någon för miljöbrott. I många fall går det 
ej att med säkerhet veta vem som har begått miljöbrottet. I de fallen kan ingen avgift tas 
ut för arbetet. I de fall där det står klart vem/vilket företag som orsakat skadan som 
Miljöförvaltningen måste anmäla enligt 29 kap MB anser Miljöförvaltningen att 1 timme 
ska debiteras för varje åtalsanmälan. Detta arbete bör inte belasta skattekollektivet utan 
den som begått överträdelsen.  
Delgivningsman  
Miljöförvaltningen anser att en avgift ska tas ut för den handläggning som krävs vid 
användande av delgivningsman. Dels för att det tar tid och resurser att utföra denna 
handläggning men också för att motverka att det sätts i system att inte skicka in 
mottagningsbevis eller inte hämta ut rekommenderade brev och därigenom förhala 
processen. Miljöförvaltningen anser att avgiften ska utgöra faktisk nedlagd  
handläggningstid multiplicerat med timtaxan. Idag tas ingen avgift ut för denna  
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handläggning. Övriga moment inom delgivning kan Miljöförvaltningen ta betalt för 
idag6 Miljöförvaltningen önskar dock att detta förtydligas i taxan för både handläggare 
och Borås invånare, varför en punkt om detta förslagsvis läggs till.  

Ofullständiga årsrapporter  
Granskning av årsrapporter enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser är 
ett arbetsområde som tar upp mycket tid för de handläggare som jobbar med det. Vid 
granskning av årsrapporter får varje verksamhet betala en timme i fast 
handläggningsavgift. I många ärenden krävs det dock mer än en timme eftersom 
rapporterna är inkompletta eller är bristfälligt utformade. I dessa fall måste en 
handläggare kontakta operatören för att få fullständiga eller kompletterande uppgifter 
och sedan granska rapporten igen när dessa har inkommit. Enligt dagens taxa finns 
möjlighet att fatta ett beslut om timavgift för arbetet som överstiger en timme. 
Miljöförvaltningen anser dock att det vore enklare och effektivare om det fanns en fast 
avgift som togs ut vid ofullständig rapport. Det skulle också vara tydligare för 
verksamhetsutövarna vad granskningen kostar för en komplett rapport och att en 
granskning av en ofullständig rapport kostar mer. En annan kommun som har detta 
upplägg är Sigtuna kommun. De tar ut en fast avgift på 2 timmar för en komplett 
rapport och 3 timmar för en ofullständig rapport. Miljöförvaltningen föreslår att Borås 
Stad fortsätter att ta ut en fast avgift på 1 timme för en komplett rapport och inför att ta 
ut en fast avgift på totalt 2 timmar för en ofullständig rapport.  

Anmälan av installation av köldmedia  
Miljöförvaltningen föreslår att taxan uppdateras till att hänvisa till rätt lagområde. 
Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen är 
upphävd och ersatt av förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
Miljöförvaltningen föreslår också att taxan ändras från timavgift till fast avgift. Detta 
skulle effektivisera handläggningen då det inte kräver ett separat avgiftsbeslut eller en 
tidrapport. Det skulle också vara tydligare för verksamhetsutövarna vilken avgift de 
kommer att få betala för handläggningen. Den fasta avgiften föreslås vara en timme. 

Ny avfallsförordning  
Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft. Miljöförvaltningen föreslår 
därför att punkterna som hänvisar till den gamla avfallsförordningen (2011:927) 
uppdateras med rätt laghänvisning. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14 

Bilaga 
Förslag på ny Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive 
taxebilaga 1-4  

Taxebilaga 1 med gulmarkerade ändringar 
                                                 
6 Här menas inte kostnad för porto och liknande utan för nerlagt arbete.   
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§ 228 forts.     Dnr: 2020-2738 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 229              Dnr: 2020-2733 

Samverkansavtal mellan Borås Stad och Svenljunga kommun 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet avseende 
alkohol- och tobakstillstånd mellan Borås Stad och Svenljunga kommun.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avtalet ska signeras av förvaltningschef 
Agneta Sander.  

Sammanfattning 
Svenljunga kommun och Borås Stad önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 
kap 37 § kommunallagen. Samverkan ska avse tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak, 
folköl och receptfria läkemedel för att avtalet ska aktualiseras. Miljöförvaltningen önskar 
därför att Miljö- och konsumentnämnden ska fatta beslut om att godkänna 
Samverkansavtal avseende alkohol- och tobakstillstånd. 

Ärendet 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). SKR tog i 
september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att 
nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast 
förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan 
lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också exempelklausuler för 
ett samverkansavtal.  

Det framtagna avtalet är baserat på SKR:s underlag. Chefer från de berörda 
förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med synpunkter om vad avtalet 
måste innehålla för att det ska fungera i praktiken.  

Avtalet omfattar tillstånd och tillsyn av servering av alkohol och försäljning av tobak 
samt folköl. Avtalet omfattar också försäljning av receptfria läkemedel. Målet med 
avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, 
minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska Svenljunga och Borås kunna 
kontakta varandra för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. 
Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. Uppdragstagaren 
har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete.   
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§ 229 forts.     Dnr: 2020-2733 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Svenljunga kommun, både för att kunna ta del av deras kompetens men också för att 
kunna sprida den kunskap som finns på Miljöförvaltningen i Borås Stad. Att samordna 
denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av 
samverkan i dagsläget. Miljöförvaltningen önskar därför att Miljö- och 
konsumentnämnden ska fatta beslut om att godkänna detta samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga  
Förslag till avtal.  

Beslut skickas till 
Svenljunga Kommun  
Miljö- och byggenheten  
512 80 Svenljunga   
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§ 230               Dnr: 2020-2771 

Förändring i organisationen inom Livsmedelskontroll och 
tillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
För att hantera minskade intäkter i och med att Marks kommun har sagt upp avtalet 
föreslås att Miljö- och konsumentnämnden fattar beslut om att minska bemanningen på 
Livsmedelskontroll och tillstånd med motsvarande 70 % av en heltid. 

Ärendet 
Sedan 2015-01-01 har Marks kommun haft ett avtal med Borås stad angående att Borås 
stad handlägger alla serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen för Marks kommuns 
räkning. Detta avtal är nu uppsagt av Marks kommun och upphör från och med 2021-
01-01.  Intäkterna som kom från detta avtal motsvarande c:a 70 % av en heltid.  

Beredning 
Förvaltningen har genomfört en information enligt MBL 19 samt har lämnat 
underrättelse enligt MBL 15. Förhandling enligt MBL 11 är påbörjad och kommer att 
avslutas efter att nämnden har fattat sitt beslut. Arbetet med en riskbedömning inför 
förändringar i verksamheten är påbörjat och kommer att genomföras skyndsamt så att 
nämnden kan ta del av handlingen inför beslutet. I MBL 11 förhandlingen beslutades att 
då det nu finns en ledig tjänst som budget- och skuldrådgivare ska den erbjudas en av de 
handläggare som är berörd av förändringen för att undvika omplaceringsutredning och 
eventuell uppsägning på grund av arbetsbrist. Den handläggare som erbjöds tjänsten har 
tackat ja till tjänsten. Personen arbetar idag deltid på 75 %, vilket ungefär motsvarar 
minskningen av intäkter. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Bilagor 
Avtal med Marks kommun 
Uppsägning av avtal med Marks kommun 
Riskbedömning inför förändringar i verksamheten 
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§ 230 forts.     Dnr: 2020-2771 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningens diarium 
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§ 231         Dnr: 34-2020-00289 

Förlängd tillfällig utökning av serveringstillstånd av 
alkoholdrycker och alkoholliknande preparat i uteserveringar 
i Borås Stad.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
- Miljö- och konsumentnämnden beviljar alla tillståndshavare av 

serveringstillstånd i Borås stad utökad period att servera alkoholdrycker 
och/eller alkoholdrycksliknande preparat i enlighet med redan beviljat och 
gällande serveringstillstånd i uteservering, från och med 2020-10-01 – 2020-12-
31. 

- Som villkor meddelas att nödvändiga tillstånd för uteservering ska finnas hos 
Polismyndigheten och eventuell privat markägare.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-  8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 

Bakgrund och utredning 
Miljö- och konsumentnämnden fattade 2020-03-18 beslut om tillfälligt utökad möjlighet 
till servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i uteserveringar i 
Borås stad med anledning av spridningen av viruset covid-19 som bidrog till att många 
restauratörer fick en snabb nedgång av antalet besökande gäster. Detta för att om 
möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på restauratörernas 
verksamhet. Med anledning av rådande läge och den fortsatta spridningen av covid-19 
är fortsatt möjlighet till uteservering året ut något som kan underlätta för restauratörer 
och gäster till dessa. 

För att kunna beviljas serveringstillstånd krävs dispositionsrätt. För uteservering krävs i 
de allra flesta fall tillstånd för detta av Polismyndigheten och om marken är privat krävs 
också tillstånd från markägaren. 

Det har inte framkommit några hinder från Polismyndigheten och Tekniska 
förvaltningen att utöka perioden för serveringstillstånd i uteserveringar i Borås stad, så 
länge som nödvändiga tillstånd för nyttjande av uteservering finns hos 
Polismyndigheten. 

Polismyndigheten har tillfrågats i ärendet utifrån alkohollagens perspektiv och har inget 
att erinra mot tillfälligt utökad uteserveringsperiod. Avdelningen för Miljötillsyn vid 
Miljöförvaltningen har inte remitterats i ärendet. 
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§ 231 forts.                  Dnr: 34-2020-00289 

Motivering av beslut 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet 
kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande 
serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle 
(tillfälligt serveringstillstånd). 
Enligt 8 kap. 14 § alkohollagen ska serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat 
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska 
särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Regleringen av serveringstider har främst till syfte 
att motverka olägenheter som onykterhet samt oordning och utgör en inte oväsentlig del 
av den svenska alkoholpolitiken. 

I detta fall handlar det om möjligheten att förlänga serveringsperioden i uteserveringen 
upp till tre månader, och under en period på året som är kallare och vanligtvis inte 
lockar flertalet gäster att sitta utomhus. Polismyndigheten har ingen erinran beträffande 
utökad serveringsperiod. Risken för negativ påverkan på närboende bedöms 
sammantaget liten för denna period.  

Med anledning av ovan är bedömningen att det finns förutsättningar att bevilja alla 
tillståndshavare av serveringstillstånd i Borås Stad, som redan har serveringstillstånd i 
uteservering men den ordinarie serveringsperioden i uteserveringen upphör under 
hösten, möjlighet att fortsätta sin servering i denna året ut. För den tillfälligt utökade 
perioden gäller de serveringstider och bestämmelser i övrigt som annars gäller för det 
beslutade serveringstillståndet i uteserveringen. Mat måste också kunna tillhandahållas i 
uteserveringen för de gäster som så önskar. 

Av förarbetena till alkohollagen framgår att en myndighet som meddelar ett positivt 
beslut har, utan författningsstöd, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer rätt att 
till sitt beslut foga olika slag av villkor. En förutsättning är att villkoren ligger inom 
ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen (prop. 2009/10:125 
s. 166). 

För att underlätta och snabba på ärendehanteringen beslutar Borås Stad om en generell 
utökning av perioden för serveringstillstånd i de uteserveringar som det redan finns 
serveringstillstånd i. Varje tillståndshavare som vill använda den utökade perioden 
ansvarar för att nödvändiga tillstånd hos Polismyndigheten och eventuell privat 
markägare finns. För att tydliggöra detta bör detta även meddelas som villkor.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2020-09-29 
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§ 231 forts.             Dnr: 34-2020-00289 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
ordförandens skrivelses förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 232      

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att bordlägga ärendet om förslag på 
sammanträdestider för Miljö- och konsumentnämnden för 2021 till senare möte. 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har tagit fram förslag på datum och tider för Miljö- och 
konsumentnämndens sammanträden 2021. 
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§ 233    

Delegeringsbeslut augusti 2020 

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 augusti 2020. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 234    

Inkomna skrivelser 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   
  
* Vandring i den tänkta parken för politiker i nämnder 
 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist undersöker möjligheterna att boka en vandring 
hösten 2020 eller våren 2021. Nämnden har önskemål om att vandringen ska ske tidigast 
kl. 17.00 förslagsvis på en måndag. 
  


	Föredragningslista
	§ 204
	Val av justerare
	Miljö- och konsumentnämndens beslut

	§ 205
	Initiativärenden
	§ 206
	Godkännande av föredragningslista
	Miljö- och konsumentnämndens beslut

	§ 207
	Information – Upphandling för ekologisk analys av Gröna stråk inom Borås Stad
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning

	§ 208
	Information – Avfallsföreskrifter 2021
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning

	§ 209
	Information – Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning

	§ 210
	Information – Tertial 2 2020
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning

	§ 211
	Information – Rutiner vid föreläggande om åtgärdskrav rörande energitillsynen
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning

	§ 212
	Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning

	§ 213    Dnr: 2020-1638
	Strandskyddsdispens för sjöbod, väg, garage, attefallshus och tomtplats på fastigheten, Komlösa 5:6
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Lagstöd

	Sammanfattning
	Ärendet
	Miljöförvaltningens bedömning
	Bestämmelser
	Motivering för beslut

	Beslutsunderlag
	Upplysningar
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
	Beslutsgång
	Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.
	Avgift
	Hur man överklagar
	Bilaga
	Beslutet skickas till
	Kopia till

	§ 214    Dnr: 2020-2582
	Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Viared 8:101
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Lagstöd

	Sammanfattning
	Ärendet
	Miljöförvaltningens bedömning
	Beslutsunderlag
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Avgift

	Hur man överklagar
	Bilaga
	Beslutet skickas till
	Kopia till

	§ 215    Dnr: 2020-1793
	Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Hedared 5:2
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Lagstöd

	Protokollsanteckning
	Sammanfattning
	Ärendet
	Miljöförvaltningens bedömning
	Motivering för beslut

	Upplysningar
	Beslutsunderlag
	Förslag och yrkanden
	Beslutsgång
	Avgift
	Hur man överklagar
	Bilaga
	Beslutet skickas till
	Kopia till

	§ 216    Dnr: 2020-2263
	Avfallsföreskrifter 2021
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Miljöförvaltningens synpunkter
	Beslutsunderlag
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
	Bilaga
	Beslutet skickas till

	§ 217                 Dnr: 2018-427
	Yttrande till mark och miljödomstolen
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet
	Yttrande
	Beslutsunderlag
	Bilagor till beslut
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens skrivelses förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 218         Dnr: 2020-2578
	Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet
	Miljöförvaltningens bedömning
	Beslutsunderlag
	Bilagor till beslut
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 219         Dnr: 2020-2583
	Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet
	Miljöförvaltningens bedömning
	Beslutsunderlag
	Bilagor till beslut
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 220         Dnr: 2020-2593
	Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet
	Miljöförvaltningens bedömning
	Beslutsunderlag
	Bilagor till beslut
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 221         Dnr: 01-2019-00078
	Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Reservation
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Bilagor till beslut
	Förslag och yrkanden
	Lena Sänd (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
	Beslutsgång
	Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 222         Dnr: 2020-2053
	Miljörapport Tertial 2 2020
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Bilagor till beslut
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 223    Dnr: 2018-1746
	Ansökan avslutsbidrag Borås Stads naturvårdsfond,  Osdal 2:70
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Miljöförvaltningens synpunkter
	Beslutsunderlag
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 224                 Dnr: 2020-552
	Svar på stadsrevisionens granskning av ärendeberedning i Borås Stads nämnder
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Svar till Stadsrevisionen
	Beslutsunderlag
	Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	§ 225                 Dnr: 2020-2826
	Ärendeberedningsprocess för Miljö- och konsumentnämnden
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Bilagor
	Beslut skickas till

	§ 226                 Dnr: 2020-1647
	Kommunfullmäktige uppdrag som inte ingår i budget T2 2020
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet
	Miljöförvaltningens synpunkter
	Beslutsunderlag
	Förslag och yrkanden
	Beslutsgång
	Bilaga
	Beslut skickas till

	§ 227                   Dnr: 2020-769
	Tertialrapport 2 2020
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Bilaga
	Beslut skickas till

	§ 228                 Dnr: 2020-2738
	Revidering av taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Miljöförvaltningens synpunkter
	Beslutsunderlag
	Bilaga
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	§ 229              Dnr: 2020-2733
	Samverkansavtal mellan Borås Stad och Svenljunga kommun
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Miljöförvaltningens synpunkter
	Beslutsunderlag
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Bilaga
	Beslut skickas till

	§ 230               Dnr: 2020-2771
	Förändring i organisationen inom Livsmedelskontroll och tillstånd
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet
	Beredning
	Beslutsunderlag
	Bilagor
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	§ 231         Dnr: 34-2020-00289
	Förlängd tillfällig utökning av serveringstillstånd av alkoholdrycker och alkoholliknande preparat i uteserveringar i Borås Stad.
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Bakgrund och utredning
	Motivering av beslut
	Beslutsunderlag
	Förslag och yrkanden
	Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens skrivelses förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	§ 232
	Kurser och konferenser
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Ärendet

	§ 233
	Delegeringsbeslut augusti 2020
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna.
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 234
	Inkomna skrivelser
	Miljö- och konsumentnämndens beslut
	Sammanfattning




