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Datum  
2022-03-17  

Dnr  
2022-1224  

Mirjam Keskifrantti, 033-35 30 09 
Mirjam.Keskifrantti@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tillsynsplan för miljö  - och hälsoskyddsområdet 2022    

Förslag till   beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för miljö- och
hälsoskyddsområdet för år 2022. Se bilaga 1. 

Sammanfattning 
För att miljöbalkens mål och syfte, de nationella miljökvalitetsmålen och en hållbar
utveckling ska kunna uppnås fordras att efterlevnaden av bestämmelserna i 
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. Planen 
ska baseras på en behovsutredning och visa hur myndigheten kommer använda 
tillgängliga resurser som finns för att klara myndighetsutövningen. 

Miljötillsynsavdelningarna 
Vår nya behovsutredning för 2022-2024 visar ett behov på 25 600 timmar 
handläggningstid, vilket innebär ett behov av 24,38 årsarbetskrafter. 

Enligt budget för avdelningarna på Miljötillsyn finns 24 årsarbetskrafter, varav en
tjänst ligger inom myndighetssamverkan samt en tjänst inom Mifo (metodinventering 
för föroreningar). Varje årsarbetskraft beräknas kunna utföra 1 050 timmar, vilket vid
full bemanning innebär 25 200 timmar i handläggningstid. Den faktiska 
tjänstgöringsgraden på Miljötillsyn i början av mars 2022 är 20 årsarbetskrafter. 

Tillsynsplanen för 2022 innefattar 25 409 timmar handläggningstid samt 9240 timmar
övrig tid, vilket är 24,2 årsarbetskrafter. Se bilaga 1. 

Tillsynsplanen kommer kontinuerligt att följas upp med hjälp av tidsredovisning i vårt 
ärendehanteringssystem, detta för att bättre stämma av framtagna behov och plan. 

Miljöstrategiska avdelninge n 
Miljöstrategiska avdelningens behovsutredning för miljöbalksområdet innefattar 
naturvård och skyddade områden 2022 som har ett behov på 4 316 timmar
handläggningstid vilket är 4,1 årsarbetskrafter. Behovet inom naturvård och skyddade 
områden omfattar mer än bara tillsyn och prövning av strandskydd. Behovet som
åtgår åt myndighetsutövning inom tillsyn och prövning av strandskydd är 2,1 
årsarbetskrafter. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Miljöstrategiska avdelningen avsatte under år 2021 ca 1 årsarbetare för tillsyn och
prövning av strandskydd och kommer att även under år 2022 att avsätta cirka 1,1 
årsarbetare. Större delen av arbetet består i att handlägga inkomna
strandskyddsansökningar. I budget finns det 0,5 årsarbetare för tillsyn och prövning 
av strandskydd. 

Ärendebeskrivning  
För att miljöbalkens mål och syfte, de nationella miljökvalitetsmålen och en hållbar 
utveckling ska kunna uppnås fordras att efterlevnaden av bestämmelserna i
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. 
Tillsynsplanen ska visa hur myndigheten kommer använda de resurser som finns för
att klara myndighetsutövningen enligt miljöbalken. Planen är ett levande dokument 
som ska uppdateras när förutsättningar förändras och presenteras för nämnden vid
behov. 

Miljötillsynsavdelningarna  
Planen bygger på underlag från en behovsutredning enligt gemensam modell från
Västra Götaland och Hallands län samt budget 2022. Avdelningarnas branschgrupper 
har varit delaktiga i framtagandet av behovsutredningen och underlaget till
tillsynsplanen. 

Vår nya behovsutredning för år 2022-2024 visar ett behov på 25 600 timmar, vilket 
innebär ett behov av 24,38 årsarbetskrafter. Tidigare behovsutredning visar ett större
behov än vad som kartlagts i den nya behovsutredningen. Skillnaden är drygt 5 
årsarbeten och beror på olika faktorer som bland annat: 

- Ny mall med ny struktur har påverkat bedömning och kategorisering av
behov. 

- Nytt arbetssätt vid framtagande av behovsutredning, för att skapa delaktighet
och förståelse för planerings- och uppföljningsprocessen, har påverkat 
bedömning av behov. 

- Det nya arbetssättet med syfte att främja delaktighet i planering- och 
uppföljningsprocessen, har sannolikt bidragit till att behovet i viss mån
underskattats i årets behovsutredning. 

Enligt budget för avdelningarna för Miljötillsyn finns 24 årsarbetskrafter varav en 
tjänst ligger inom myndighetssamverkan samt en tjänst inom Mifo (metodinventering
för föroreningar). Varje årsarbetskraft beräknas kunna utföra 1 050 timmar, vilket vid 
full bemanning innebär 25 200 timmar i handläggningstid. Den faktiska
tjänstgöringsgraden på Miljötillsyn i början av mars 2022 är 20 årsarbetskrafter. 

Tillsynsplanen för år 2022 innefattar 25 409 timmar handläggningstid samt 9 240 
timmar övrig tid, vilket är 24,2 årsarbetskrafter. Se bilaga 1. 

Tillsynsplanen kommer kontinuerligt följas upp med hjälp av tidsredovisning i vårt
ärendehanteringssystem, för att bättre stämma av framtagna behov och plan. 

Miljöstrategiska avdelninge n  
Miljöstrategiska avdelningens behovsutredning för miljöbalksområdet innefattar
naturvård och skyddade områden 2022 som har ett behov på 4 316 timmar 
handläggningstid vilket är 4,1 årsarbetskrafter. Behovet inom naturvård och skyddade 
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områden omfattar mer än bara tillsyn och prövning av strandskydd. Behovet som
åtgår åt myndighetsutövning inom tillsyn och prövning av strandskydd är 2,1 
årsarbetskrafter. 

Miljöstrategiska avdelningen avsatte under år 2021 ca 1 årsarbetare för tillsyn och
prövning av strandskydd och kommer att även under år 2022 att avsätta cirka 1,1 
årsarbetare. Större delen av arbetet består i att handlägga inkomna
strandskyddsansökningar. I budget finns det 0,5 årsarbetare för tillsyn och prövning 
av strandskydd. 

Större delen av arbetet består i att handlägga inkomna strandskyddsansökningar.
Eftersom avdelningen inte har tillräckligt med resurser måste de tas från annan 
handläggning på Miljöstrategiska avdelningen för att klara mängden händelsestyrda
ärenden. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Miljötillsynsavdelningarna 
Ett viktigt arbete framöver är att tillsynsplanen kontinuerligt följs upp för att bättre 
stämma av framtagna behov och plan. Det genomförs med hjälp av tidsredovisning i
vårt ärendehanteringssystem. Avdelningens branschgrupper behöver fortsatt ta ett 
stort ansvar och vara delaktiga i detta arbete. Detta för att uppföljnings- och 
planeringsprocessen ska kunna förbättras. 

En förutsättning för att tillsynsplanen ska kunna genomföras under 2022 är att 
planerad rekrytering faller väl ut och att den höga personalomsättningen inte
fortskrider. 

Den övriga tiden innehåller arbetsuppgifter som måste utföras för att verksamheten 
ska kunna fortlöpa på ett effektivt sätt. De delar av den övriga tiden som behöver 
prioriteras är: 

- Kvalitetsarbete 
- Fortsatt arbeta planering och uppföljning (Behovsutredning, tillsynsplan och

taxor) 
- Introduktion av nya kollegor samt utbildning och kompetensutveckling 

Konsekvensbedömning   
Social dimension   
Barnkonventionen beaktas genom tillsynsplanen och bedöms påverka barns hälsa på
ett positivt sätt. 

Ekologisk  dimension 
Tillsynsplanen främjar naturen och miljön på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Ekonomisk dimension   
De ekonomiska konsekvenserna av tillsynsplanen redovisas i andra styrande 
dokument och presenteras för nämnden löpande. 
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Mirjam Keskifrantti/Linda Gustafsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
1.  Tillsynsplan ino m miljö-  och hä lsoskyddsområdet  2022 
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Sammanfattning 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I balken uttrycks detta genom rättsligt bin-
dande syfte och de allmänna hänsynsreglerna. Tillsynen är ett medel för att säkerställa miljöbal-

-

-

-

kens syfte och detta tillsynsuppdrag ska samlas i en årlig tillsynsplan. Tillsynsplanen ska visa hur 
myndigheten kommer använda sina resurser för att klara myndighetsutövningen. Tillsynsbehovet 
ska bedömas utifrån risk och erfarenhet samt utgå från de nationella regionala och lokala miljö
målen samt förvaltningens verksamhetsregister. 

Detta dokument beskriver tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddsområdet för 2022. Som un
derlag till planen ligger behovsutredningen för 2022-2024 samt fastställd budget 2022. Vår nya 
behovsutredning visar på ett behov på 24,38 årsarbetskrafter. Varje årsarbetskraft beräknas kunna 
utföra 1 050 timmar. Enligt kartlagt behov innebär 25 600 timmar i handläggningstid. Föreslagen 
tillsynsplan består av 25 409 timmar handläggningstid och 9240 övrig tid, vilket innebär 24,2 års-
arbeten. Enligt budget för avdelningarna för Miljötillsyn finns 24 årsarbetskrafter varav en tjänst 
ligger inom myndighetssamverkan samt en tjänst inom Mifo (metodinventering för föroreningar). 
Den faktiska tjänstgöringsgraden på Miljötillsyn i början av mars 2022 är 20 årsarbetskrafter. 

Tidigare behovsutredning har visat på ett större behov än vad som kartlagts i den nya utred
ningen. Skillnaden är drygt 5 årsarbeten och beror på faktorer som bland annat: 

- Ny mall med ny struktur har påverkat bedömning och kategorisering av behov. 
- Nytt arbetssätt vid framtagande av behovsutredning, för att skapa delaktighet och förstå-

-
-

-

-

else för planerings- och uppföljningsprocessen, har påverkat bedömningen av behov. 
- Det nya arbetssättet med syfte att främja delaktighet i planering- och uppföljningsproces

sen, har sannolikt bidragit till att behovet i viss mån underskattats i årets behovsutred
ning. 

Fortsatt uppföljning av tillsynsplanen är avgörande för stämma av framtaget behov och tillsyns
plan. Tidsredovisningen, i ärendehanteringssystemet, som togs i bruk under 2021 blir ett viktigt 
verktyg i detta arbete och kan ge underlag till en bättre planeringsprocess samt resursfördelning. 

Tillgängliga resurser och de prioriteringarna som görs påverkas i hög grad av att tid behöver av
sättas för handledning, samsyn, upplärning och kompensutveckling av nya medarbetare, med or-

-

-

   Avfall   
   Boende   
   Fordonsverksamheter   
   Föroreningar   
   Hygieniska   verksamheter   
   Industri   
   Lantbruk   
   Mifo   (metodinventering   för   föroreningar)   
   Myndighetssamverkan   
   Radon    

sak av hög personalomsättning. Den faktiska tid det tar är svår att bedöma och i uppgiften i pla
nen för 2022 bygger på uppskattningar. 

Avdelningarna för miljötillsyn kommer under 2022 prioritera tillsynsinsatser inom följande områ
den: 



 
          

            
              

           
                

   
 

             
               

            
             

            
     

 
             

                  
              

 
           

 

 

          
            

              
           

                
  

             
               

            
             

            
    

             
                  

             

          

   Rökfria   miljöer   
   Små   avlopp   
   Undervisningslokaler   
   Vattenskyddsområden   

Miljöstrategiska avdelningen har tagit fram en behovsutredning för tillsyn inom miljöbalksområ-

-

det som innefattar naturvård och skyddade områden 2022. Enligt behovsutredningen finns ett 
behov på 4 316 timmar handläggningstid vilket är 4,1 årsarbetare, som även inkluderar annan 
handläggning som inte är myndighetsutövning. Enligt behovsutredningen finns ett behov av 
2 200 timmar av myndighetsutövning som är för tillsyn och prövning av strandskydd, vilket är ca 
2,1 årsarbetskrafter. 

Miljöstrategiska avdelningen avsatte under 2021 ca 1 årsarbetare för tillsyn och prövning av 
strandskydd, och kommer att även 2022 avsätta cirka 1 årsarbetare. Större delen av arbetet består 
i att handlägga inkomna strandskyddsansökningar. Endast 0,5 årsarbetare är de resurser som 
finns i budget för att bedriva tillsyn, annan handläggning på Miljöstrategiska avdelningen blir där
för lidande eftersom resurser måste omfördelas för att klara myndighetsuppdraget gällande tillsyn 
och prövning av strandskydd. 

Vid handläggning av inkomna ansökningar är det många som framhäver orättvisor kring dagens 
system. De som inte söker kan bygga fritt, medan de som söker riskerar att få ett avslag. Behov 
av egeninitierad tillsyn är stort för att lagen ska vara lika för alla. 

Under 2022 kommer Miljöstrategiska avdelningen att prioritera inom följande områden: 

   Inkomna   ansökningar   om   strandskyddsdispens   
   Inkomna   tips   om   överträdelser   i   skyddade   områden   
   Rutiner   av   områdestillsyn   för   kommunala   naturreservat   
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1. Inledning 
Avdelningarna för Miljötillsyn och Miljöstrategiska ska årligen upprätta en tillsynsplan där det 
fastslås vilka verksamhetstyper som ska få tillsyn. Krav på upprättandet av en tillsynsplan, och att 
den ska baseras på en aktuell behovsutredning, regleras i miljötillsynsförordningen. 

Tillsynsplanen avser år 2022. Som underlag till tillsynsplanen har behovsutredningen för 2022-
2024 samt budget 2022 använts. Nämndens tillsynsobjekt finns registrerade i ärendehanteringssy-
stemet Ecos, detta verksamhetsregister fungerar som underlag för tillsynsplanen som utgår från 
uppföljning av händelser och ärenden. Planen utgår även från nationella, regionala och lokala mil-
jömål. 

Tillsynsplan omfattar tillsyn över miljöskydd, förorenade områden, små avlopp och hälsoskydd 
inom avdelningarnas verksamhetsområden samt tillsyn inom naturvård och skyddade områden. 
Tillsynsplanen ska beslutas av Miljö- och konsumentnämnden. 

En stor andel av myndighetsutövningen är svår att förutse och planer. Detta gäller exempelvis 
den händelsestyrda tillsynen som kan variera i mängd då det inte i förväg går att planera när eller i 
vilken omfattning som en eller flera händelse uppstår Det kan även komma krav eller uppdrag 
från andra myndigheter som inte varit kända tidigare. Tillsynsplanen måste därför vara ett levande 
dokument som uppdateras när förutsättningarna förändras och presenteras för nämnden vid be-
hov. 

Arbetet med tillsynsplanen utförs som en fortlöpande process där de olika faserna; behovsutred-
ning, budget, översyn av resurser och kompetens, planering, genomförande och utvärdering åter-
kopplar till varandra. 

1.2 Mål för tillsynen 
Miljö- och hälsoskyddstillsynen ska bland annat syfta till att nå miljöbalkens mål samt de nation-
ella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. Tillsynen ska vara rättssäker, effektiv och ändamåls-
enlig. Den offentliga tillsynen och tillsynsmyndigheten ska uppfattas som trovärdig av konsumen-
terna, media och verksamhetsutövarna. 

1.3 Ansvar för tillsynen 
Som tillsynsmyndighet ska Miljö- och konsumentnämnden, på eget initiativ eller efter anmälan, i 
nödvändig utsträckning, kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som meddelats med stöd av balken följs. Vid brister ska nämnden vidta de åtgärder som behövs 
för att lagstiftningen ska följas. 

Myndigheten ska också vara kommunens sakkunniga i miljö- och hälsoskyddsfrågor som inte rör 
ren myndighetsutövning som exempelvis vid bygglov samt detalj- och översiktsplaner. 

1.4 Styrande dokument och samverkan 
Nämndens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning, nationella dokument och mål 
men även lokala dokument och mål. För att kunna utföra uppgifterna effektivt kan samverkan 
med andra förvaltningar, myndigheter och kommuner vara ett medel. 
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1.4.1 Lagstiftning 
Den lagstiftning som styr nämndens tillsynsuppdrag är miljöbalken, smittskyddslagen, strål-
skyddslagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om sprängämnesprekursorer samt 
EU-lagstiftning, förordningar samt föreskrifter som är kopplade till lagarna. 

Miljö- konsumentnämndens arbete måste även beakta andra lagar såsom Kommunallagen, för-
valtningslagen, viteslagen, offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen GDPR. 

1.4.2 Nationella dokument och mål 
Riksdagen har fastställt nationella miljökvalitetsmål. Målen ska vara styrande och vägledande för 
miljöarbetet i Sverige och vara uppnådda inom en generation. De ska också vara vägledande för 
hur de allmänna bestämmelserna i miljöbalken ska tolkas. 

De globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 antogs 2015. Regeringen beslutade 
2018 om en handlingsplan för perioden 2018-2020 för hur arbetet med agendan kan stärkas. 
En nationell strategi för miljöbalkstillsynen har antagits och gäller för perioden 2022-2024. Syftet 
med strategin är att ge ökad tydlighet, effektivitet och likvärdighet i tillsyn och tillsynsplanering. 

Folkhälsopolitiken är antagen av riksdagen. Den är inte bindande som en lag men finns integre-
rad i många andra lagar och förordningar. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de på-
verkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet tydliggör samhällets ansvar som förutsätter ett 
gemensamt och tvärsektoriellt arbete. 

1.4.3 Lokala dokument och mål 
I Borås Stad har olika styrdokument och mål tagits fram för miljöarbetet som alla förvaltningar 
ska förhålla sig till. En av dessa är Borås vision och strategi 2025, som anger sju målområden med 
tillhörande strategier, bland annat ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt”. Borås Stad har även 
fem lokala miljömål som gäller år 2022. En revidering av miljömålen kommer att ske under året, 
som innebär att ett miljöprogram tar vid istället för nuvarande miljömål. Andra styrande doku-
ment som främjar vårt miljöarbete är avfallsplanen och VA-planen. Styrdokument som reglerar 
och förväntas minska utsläpp är Borås Stads koldioxidbudget samt Borås energi- och klimatstra-
tegi och tillhörande handlingsplan. 

1.4.4 Samverkan 
Borås Stad ingår i bland annat Miljösamverkan Väst för att kunna utnyttja styrkan i erfarenhetsut-
byte och samarbete mellan olika kommuner. Detta bidrar i sin tur att samverkan blir ett sätt an-
vända resurserna mer effektivt. 

Borås Stad samverkar även med andra kommuner ibland annat ett Sjuhäradsnätverk, G9-nätverk 
(nio jämnstora kommuner i Sverige) vilket ger möjlighet att ta hjälp av andra inspektörer vid be-
hov. 

Inom Göteborgsregionen sker samverkan genom olika nätverk för bland annat hälsoskyddstill-
syn, dricksvattenkontroll, strandskyddstillsyn och för miljöchefer. Gemensamma utbildningar och 
i viss mån också projekt diskuteras och genomförs. Syftet är samsyn, erfarenhetsutbyte och ökad 
kompetensutbyte. Internt inom Borås Stad finns också samarbeten som sker på olika nivåer. 
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1.5 Tillsynsuppdraget 
En viktig förutsättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitetsmålen och i 
förlängningen en hållbar utveckling ska kunna uppnås är att efterlevnaden av bestämmelserna i 
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. 

Genom tillsynen ska nämnden bland annat verka för att människors hälsa och miljön inte ska på-
verkas negativt. Tillsyn ska ske på industrier och andra miljöfarliga verksamheter och hälso-
skyddsobjekt samt vid olika klagomålsärenden inom kommunen likväl som förorenade områden 
och vattenverksamheter. Tillsynen ska syfta till att verksamheter ska förhindra eller minska ut-
släppen av föroreningar till mark, luft och vatten, att hanteringen av kemikalier och avfall sker på 
ett godtagbart sätt samt att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa. 

Olägenheter innebär störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och av sådan karaktär 
att de inte är helt tillfälliga eller ringa. Syftet med tillsyn i skyddade områden, som strandskyddade 
områden och naturreservat, är att se till åtgärder som görs inte skadar det som är skyddat. 

Tillsynsplaneringen är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i övrigt. Förutom plane-
ringen är myndigheternas viktigaste instrument i tillsynsverksamheten inspektioner, granskning av 
rapporter och tillsyn över verksamheters egenkontroll. Insatser som allmän rådgivning och in-
formationsspridning, som syftar till att skapa förutsättningar för att uppställda mål förverkligas, är 
andra viktiga uppgifter i tillsynsverksamheten 

Utgångspunkten för tillsynsplanen ska vara att göra avgränsningar och avvägningar utifrån reella 
behov och vad som behövs för att uppnå miljökvalitetsmålen. I tillsynsmyndighetens uppdrag lig-
ger även att kunna prioritera åtgärder där de gör mest nytta och ska grunda sig på både det verk-
liga tillsynsbehovet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt samt att kostnadseffektivt sätt nå en effekt 
genom tillsynen. 

1.6 Tillsynskategorier 

1.6.1 Styrd tid 
Den styrda tiden består av planerad tillsyn på de verksamheter som har störst behov och krav. 
Här ingår följande verksamheter: 

- Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A, B och Industriutsläppsverksamheter) 
- Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C) 
- Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (H) 

Styrd tillsyn är ett grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka. 
Det styrda behovet är gemensamt för samtliga operativa myndigheter. Här styrs tillsynen via lag-
stiftning där tillsynsbehovet ska täckas av årliga tillsynsaktiviteter. 

Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning från de centrala myndigheterna Naturvårdsver-
ket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Strålskyddsmyndigheten, läkemedelsverket och Jord-
bruksverket. 
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1.6.2 Händelsestyrd tid 
Tiden i denna kategori benämns som händelsestyrd då det inte i förväg går att planera när eller i 
vilken omfattning som behovet uppstår. Händelsestyrd tid omfattar olika ärenden som t.ex.: 

- Ansökningar 
- Anmälningar 
- Klagomål 
- Olyckor 
- Remisser 
- Samråd 
- Besvara myndigheter och media 
- Rådgivning vid frågor och stöd med mera 

Andra händelsestyrda händelser är de som upprättas av myndigheten själv utifrån vad som har 
skett vid tillsynen på verksamheter som listas under kategorierna ”Styrd tid” och ”Behovspriorite-
rad tid”. Handläggningstid som sker utanför planerade tillsynstid kan vara: 

- Anmälan om miljöbrott 
- Beslut om miljösanktionsavgifter 
- Beslut om förbud och viten 
- Klagomål 
- Uppföljande tillsyn på verksamheter med mera 

Händelsestyrd tid är även den tid som läggs på stadens motioner och deltagande på tingsrättsför-
handlingar. 

Behovet uppskattas utifrån tidigare erfarenheter med hjälp av ärendehanteringssystemet, samt uti-
från den planerade styrda och behovsprioriterade tillsynen då dessa till viss del påverkar den hän-
delsestyrda tillsynen. 

1.6.3 Behovsprioriterad tid 
Behovsprioriterad tid omfattar den planerade tillsynen på verksamheter som inte är anmälnings-
pliktiga inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (så kallade U respektive UH verksamheter). 
Denna kategori kan även omfatta nationella och regionala tillsynsprojekt, avloppsinventeringar, 
strandskyddstillsyn och annan tillsyn som omfattas av lagstiftning inom nämndens tillsynsansvar 
som t.ex. animaliska biprodukter (ABP) och strålskydd. 

Staten anger behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig 
nämnd planerar denna tillsyn utifrån lokala förutsättningar och fördelar tillsynsbehovet över tre 
år. Tillsynsfrekvensen för dessa verksamheter varierar och kan vara årlig (med årsavgift), åter-
kommande, projektinriktad eller sporadisk (när behovet påkallas, t.ex. tillsyn på byggarbetsplat-
ser). 

För att bedöma behovet användas SKRs planeringsmatris se figur 1 nedan. Genom att bedöma 
olika branschernas tillsynsbehov utifrån risk för hälsa och miljö samt de lokala förutsättningarna, 
får kommunen en uppfattning om hur ofta de olika branscherna behöver besökas (tillsynsfre-
kvens). Matrisen har använts för U och UH verksamheter. 
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Figur 1. Planeringsmatris för tillsyn av U och UH-branscher. Figuren är hämtad ut skriften Kommunala behovsutredningar 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2018. 

1.7 Förhållandet: behovsutredning, budgetarbete och tillsynsplan 
De arbetsuppgifter som omfattas av kategorierna styrd tid och händelsestyrd tid utgör tillsyns-
myndigheternas basbehov, till vilka myndigheten alltid måste kunna avsätta den mängd tid och 
resurser som behövs. Dessa delar förs direkt över till tillsynsplanen, se figur 2 nedan. 
Om tillräckliga resurser finns kan även de fastställda behoven i kategorierna behovsprioriterad tid 
och övrig tid föras över direkt till tillsynsplanen. Vid resursbrist kan det däremot bli nödvändigt 
att prioritera ned vissa arbetsuppgifter för perioden, det vill säga om de tillgängliga resurserna i 
den fastställda budgeten inte är tillräckliga för att tillgodose de identifierade behoven som fast-
ställts i behovsutredningen. I det fallet har myndigheten valet att äska/tillsätta mer medel eller att 
göra nedprioriteringar. I de fall nedprioriteringar är nödvändiga ska konsekvenserna som detta 
medför beskrivas i tillsynsplanen. 

Figur 2. Förhållandet mellan behovsutredning, budgetarbete och tillsynsplan 
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3.1.1 Styrd tid – 3 210 timmar 
I kommunen finns i nuläget cirka 153 verksamheter (1 A-verksamhet, 32 B-verksamheter och ca 
121 C-verksamheter) som Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvaret för. Dessa verk-
samheter har högsta prioritet och de flesta får tillsyn årligen. 

De olika branschgrupperna som finns inom avdelningarna för miljötillsyn ansvarar för att verk-
samheterna inom styrd tillsyn får den tillsyn som framgår i tabell 1 nedan. 

Aktivitet 
Totalt antal 
verksamheter 

Antal verksamheter som 
ska ha tillsyn 2022 Plan 2022 h 

Styrd tid 
A/B-verksamheter 33 
Kap 2- Jordbruk 1.10-i 1 1 14 
Kap 4 - Utvinning, brytning och bearbetning(Täkt) 5 5 111,25 
Kap 5 - Livmedel och foder 1 1 39 
Kap 8 - Trävaror 1 1 82,5 
Kap 12- Kemiska produkter 3 3 121,75 
Kap 13- Gummi- och plastvaror 1 1 21 
Kap 16- Metall- och plastytbehandling 2 2 46,5 
Kap 18- Metallbearbetning 2 2 81,5 
Kap 21- Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla 4 4 146 
Kap 28 - Rening av avloppsvatten 2 2 112 
Kap 29 - Avfall 10 10 635,75 
Kap 32 - Begravningsverksamhet 1 1 15,5 
C-verksamheter 121 
Kap 2 -Jordbruk >100DE 4 2 18 
Kap 5 - Livmedel och foder 3 3 52 
Kap 12- Kemiska produkter 
Kap 13- Gummi- och plastvaror 12 13 155,5 
Kap 14 - Miniraliska produkter 3 3 29 
Kap 16- Metall- och plastytbehandling 1 1 6 
Kap 18- Metallbearbetning 3 3 35,5 
Kap 19 - Förbrukning av organiska lösningsmedel 15 17 222,5 
Kap 20- Hantering av bränslen och andra kemiska produkter 1 1 12,5 
Kap 21- Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla 5 5 52 
Kap 23 - Fordonsservice och drivmedelshantering 45 45 436,25 
Kap 24 - Hamnar och flygplatser 1 1 8 
Kap 27- Hälso- och sjukvård 1 1 27 
kap 28 - Rening av avloppsvatten 6 6 72 
Kap 29 - Avfall 14 12 214,25 
kap 30 - Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar 7 7 62,25 
Miljöövervakning - obligatorisk 
Köldmedier - årsrapporter 380 380 380 
Totalt 3210 
Tabell 1 – Antal verksamheter och timmar för styrd tillsyn 2022 

Under kommande treårsperiod kommer fokus för tillsyn att ligga främst på egenkontroll, kemika-
liehantering, avfallshantering mm. Beroende på vilka risker som finns inom respektive bransch, 
kan tillsynen komma att anpassas efter dessa risker. 

Den styrda tillsynen inbegriper även granskning av inkommande rapporter gällande köldmedia 
(ca 380 stycken). Inga bortprioriteringar har skett inom styrd tid i planeringen för år 2022. 

Tid som framkommit i behovsutredningen: 3 210 timmar 
Tid som planeras att utföras: 3 210 timmar 
Resurser som krävs, ca: 3 årsarbetare 
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3.1.2 Händelsestyrd tid – 5 580 timmar 
Specifikt inom miljöskyddsområdet ingår i den händelsestyrda tiden bland annat handläggning av 
anmälan om avfall för anläggningsändamål, anmälan av värmepumpsanläggning, ansökan om 
spridning av bekämpningsmedel samt ansökan om tillstånd eller dispens för cisterner. 

En stor del av arbetet styrs av inkomna handlingar och händelser, t.ex. prövning av tillstånd och 
dispenser, anmälningar, miljösanktionsavgifter, åtalsanmälningar, klagomål m.m. Inom vissa ut-
valda arbetsområden kommer det att ske insatser som är till för att bidra till att de händelsestyrda 
delarna av tillsynen effektiviseras, förenklas eller kan styras undan. 

En stor del av den händelsestyrda handläggningen inom miljöskydd innefattar tid för handled-
ning, samsyn samt omprioriteringar, vilket beräknas till 2 500 timmar under år 2022. Den händel-
sestyrda tiden kan inte prioriteras bort, handläggning av inkomna ärenden måste utföras, varför 
ingen bortprioritering har skett i planeringen för år 2022. 

Tid som framkommit i behovsutredningen: 5 580 timmar 
Tid som planeras att utföras: 5 580 timmar 
Resurser som krävs, ca: 5,3 årsarbetare 

3.1.3 Behovsprioriterad tid – 3 640 timmar 
Behovsprioriterad tillsyn omfattar de icke anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig 
verksamheter (U), men även egeninitierade tillsynsprojekt, statliga tillsynsprojekt och invente-
ringar med mera. I behovsutredningen finns branschernas tillsynsbehov och tillsynsfrekvens iden-
tifierat. Utifrån den har vi tagit fram en plan för hur vi ska prioritera vår tillsyn år 2022, se tabell 2 
nedan. 

Miljöskydd 
Tillsynsfrekvens U-verksamheter Plan 2022 ( h) Område 

Högt tillsynsbehov 635 

Lantbruk 
Fordonservice- och drivmedelshantering 

Normalt tillsynsbehov 220 

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning 
Metallbearbetning 

Fotografisk och grafisk produktion 
Fordonsservice och drivmedelshantering 

Hamnar och flygplatser 
Avfall 

Lågt tillsynsbehov 155 

Lantbruk 
Livsmedel och foder 

Textilvaror 
Förbrukning av organiska lösningsmedel 

Rening av avloppsvatten 
Avfall 

Sporadiskt tillsynsbehov 505 

Textilvaror 
Kemiska produkter 

Avfall 

Övriga högt behovsprioriterade insatser 2125 

Miljöövervakning 
Inventering och kartläggning av verksamheter 

Myndighetssamverkan 
Kommun eller förvaltningsövergripande 

Vattenskyddsområden, tillsyn 

Totalt antal timmar 3640 

Tabell 2. Behovsprioriterad tillsyn, plan i timmar, enligt planeringmatris 
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De U-verksamheter som kommer att prioriteras är de med högt tillsynsbehov eller behov av till-
synsinsats som finns identifierade inom områdena: 

- Fordonsområdet, framförallt årsbetalande U-verksamheter – högt tillsynsbehov 
- Avfallsområdet – sporadiskt tillsynsbehov 
- Inventering – högt prioriterad insats 
- Kemiska produkter – normalt tillsynsbehov 
- Lantbruk – högt tillsynsbehov 
- Myndighetssamverkan - högt prioriterad insats 
- Vattenskyddsområde - högt prioriterad insats 

Tid som framkommit i behovsutredningen: 3 640 timmar 
Tid som planeras att utföras: 3 640 timmar 
Resurser som krävs, ca: 3,5 årsarbetare 

3.2 Plan förorenade områden 2022 
Det krävs enligt behov och plan totalt 2,54 årsarbetskrafter för att utföra tillsyn inom förorenade 
områden under 2022. Vilket innebär en total handläggningstid på 2 664 timmar. 

Figur 6. Figuren visar på resursbehov och plan för förorenade områden 2022 

3.2.1 Styrd tid 
Styrd tid förekommer inte inom förorenade områden. 

3.2.2 Händelsestyrd tid – 1 170 timmar 
Den händelsestyrda tiden inom arbetsområdet förorenade områden är handläggning av anmälan 
när föroreningar påträffas vid t.ex. schaktningsarbeten, byggnationer samt vid klagomål eller till-
bud. Vid klagomål och tillbud bedrivs tillsyn och uppföljning av efterbehandlingsåtgärder i form 
av sanering eller avhjälpandeåtgärder. 

Majoriteten av ärendena inom förorenade områden är kopplade till exploateringen i kommunen, 
oftast genom nya eller ändring av befintliga detaljplaner, men också genom bygglovsärenden. 
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Exploateringsärenden är ärenden som initieras av avdelningarna för Miljötillsyn. Och omfattar 
vanligtvis information till exploatör och plan/bygglovshandläggare, granskning av provtagnings-
planer, markmiljörapporter, saneringsanmälningar och slutrapporter. Ett eller flertal platsbesök 
genomförs i mer omfattande ärenden. 

Planerade åtgärder som Götalandsbanan, Gässlösa, Getängen och Viskans Park kommer ta 
mycket tid i anspråk. Bedömningen är att mycket tillsynstid åtgår även i fortsättningen med upp-
skattad tidsåtgång på 540 timmar per år under de tre kommande åren. 

En stor andel av händelsestyrd handläggning inom förorenade områden innefattar tid för hand-
ledning, samsyn samt omprioritering vilket beräknas till 400 timmar under år 2022. 

Tid som framkommit i behovsutredningen: 1 170 timmar 
Tid som planeras att utföras: 1 170 timmar 
Resurser som krävs, ca: 1 årsarbetare 

3.2.3 Behovsprioriterad tid – 1 494 timmar 
Den huvudsakliga tillsynstiden hamnar under behovsprioriterad tid. Tillsynstakten styrs av det 
nationella miljökvalitetsmålet för förorenade områden och mer preciserade regionala delmål. 
Det nationella målet är att alla förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte 
utgör något hot mot människors hälsa eller miljön 2050. Det vill säga de mest prioriterade områ-
dena behöver åtgärdas. Inom Mifo (metodinventering för föroreningar) har staden avsatt en 
tjänst och i det arbetet ingår inventeringar, platsbesök, riskbedömningar, arbete med provtag-
ningsplaner, ansvarsutredningar etc. 

De U-verksamheter som kommer att prioriteras är de med behov av tillsynsinsats som finns iden-
tifierade inom områdena: 

- Inventering av nya objekt – prioriterat område 
- Inventering – pågående objekt i utredningsfas - prioriterat område 
- Inventering – pågående objekt i utredningsfas - prioriterat område 
- Kommun och förvaltningsövergripande arbete – prioriterat område 
- Myndighetssamverkan – högt prioriterad insats 

Tid som framkommit i behovsutredningen: 1 494 timmar 
Tid som planeras att utföras: 1 494 timmar 
Resurser som krävs, ca: 1,5 årsarbetare 
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3.3   Plan   hälsoskydd   2022     
Det   krävs   enligt   behov   5,81   årsarbetskrafter   för   att   utföra   tillsyn   inom   hälsoskydd   under   året,   vil-
ket   innebär   en   total   handläggningstid   på   6   097   timmar.   Enligt   planen   för   år   2022   kommer   5   905   
timmar   av   behovet   utföras,   vilket   är   5,62   årsarbetskrafter.   

 
 
Figur   7.   Figuren   visar   på   resursbehov   och   plan   för   hälsoskydd   2022   

 
3.3.1   Styrd   tid   –   857   timmar    
I   den   styrda   tillsynen   inom   hälsoskydd   ingår   anmälningspliktiga   verksamheter   (H-verksamheter)   
såsom   skolor,   förskolor,   bassängbad   och   de   som   innebär   risk   för   spridning   av   sjukdom   genom   
blodsmitta   eller   annan   smitta.   I   kommunen   finns   i   nuläget   cirka   238   H-verksamheter   inom   Miljö- 
och   konsumentnämndens   tillsynsansvar.   De   har   hög   prioritet   och   får   tillsyn   regelbundet   vartan-
nat   år/   vart   tredje   år.   Se   tabell   2.   
 
 

Totalt   antal   Verksamheter   som   ska   
Aktivitet  verksamheter  ha   tillsyn   2022  Plan   2022   h  

Styrd   tid  
H-verksamheter  
Bassängbad   14  1  8  
Hygienisk   behandling   med   risk   för   blodsmitta   och   annan   smitta  
1   riskpoäng   64  28  84  
2   riskpoäng  11  9  36  
3   riskpoäng  2  2  10  
4   riskpoäng  1  1  6  
Undervisningslokaler  
Undervisningslokaler,   Förskolor  84  50  260  
Undervisningslokaler,   Öppna   förskolor  6  6  10  
Undervisningslokaler,   Grundskolor  45  45  403  
Undervisningslokaler,   Gymnasieskolor  11  11  40  
Receptfria   läkemedel  
Mi jöövervakning   - obligatorisk  
Totalt  238  153  857   
 
Tabell   3   –   Antal   verksamheter   och   timmar   för   styrd   tillsyn   2022   
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Bassängbad och 40 verksamheter med yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta 
och annan smitta kommer enligt planen för år 2022 att få tillsyn under året. 

Under år 2022 kommer störst andel av den styrda tiden utföras som tillsyn av undervisningsloka-
ler. Tillsynsfrekvenser på dessa verksamheter är vart tredje år. 

Temat för tillsynen på undervisningslokaler omfattar städning, ventilation och solskydd: 
- Uppföljande tillsyn som avser beslut kring städning i gymnasieskolor. 
- Uppföljning av ventilationstillsyn i gymnasier, grundskolor, förskolor och öppna försko-

lor. 
- Tillsyn av solskydd inom grundskolor i årskurserna F-6. 
- Uppföljning av solskydd på förskolor, i form av sammanställning av resultatet och dialog 

med berörda parter om åtgärder. 

Tid som framkommit i behovsutredningen: 1 049 timmar 
Tid som planeras att utföras: 857 timmar 
Resurser som krävs, ca: 0,8 årsarbetare 

3.3.2 Händelsestyrd tid – 2 644 timmar 
Händelsestyrd tid omfattar bland annat hantering av ansökningar, anmälningar, klagomål, remis-
ser, samt rådgivning och stöd. Även tid för överklagningsärenden, miljösanktionsavgifter och an-
mälan om brott enligt miljöbalken ingår i den händelsestyrda tillsynen. Specifikt inom hälso-
skyddsområdet ingår bland annat handläggning av anmälan om nya lokaler och verksamheter, an-
mälan/klagomål om olägenhet för människors hälsa, anmälan eller ansökan utifrån lokala före-
skrifter m.m. Här ingår även extra tillsyn som går utöver den normala planerade tillsynen och 
som har sin orsak i bristande efterlevnad av lagstiftningen. 

För år 2022 uppskattas en ökning av den händelsestyrda tiden med 60 timmar på grund av en för-
väntad ökning av anmälningar om yrkesmässiga hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta 
eller annan smitta samt förväntad förändring i taxan. 

En stor del av den händelsestyrda handläggningen inom hälsoskydd innefattar tid för handled-
ning, samsyn samt omprioriteringar, vilket beräknas till 1 300 timmar under 2022. 

Tid som framkommit i behovsutredningen: 2644 timmar 
Tid som planeras att utföras: 2644 timmar 
Resurser som krävs, ca: 2,5 årsarbetare 

3.3.3 Behovsprioriterad tid – 2 404 timmar 

Behovsprioriterad tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom hälsoskydd 
(UH), och omfattar egeninitierade tillsynsprojekt, statliga tillsynsprojekt och inventeringar etc. I 
behovsutredningen finns branschernas tillsynsbehov och tillsynsfrekvens identifierat. Utifrån den 
har vi tagit fram en plan för hur vi ska prioritera vår tillsyn år 2022. Se tabell 4 nedan. 
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Hälsoskydd  
Tillsynsfrekvens   UH-verksamheter  Plan   2022   (h   )  Område  

Särskilt   boende   för   äldre   
Solarier  

Årlig   tillsyn   –   högt   tillsynsbehov  276  Annat   omhändertagande   (asylboenden)  

Radon   undervisningslokaler  
LSS   boenden  
HVB   boenden   

Återkommande   tillsyn   –   normalt   tillsynsbehov  567  Höga   ljudnivåer,   centrum   

Projektinriktad   tillsyn   –   lågt   tillsynsbehov  300  Lokaler   där   allmänheten   erbjuds   yrkesmässig   hygiensisk   behandling  

Sporadisk   tillsyn   –   sporadiskt   tillsynsbehov  0  

Rökfria   miljöer   (undervisningslokaler,   buss   och   tåg,   uteserveringar   centrum  
Radon   flerbostadshus  

Information,   inventering   och   kartläggning  

Övriga   högt   prioriterade   insatser  1261  Myndighetsamverkan  

Totalt  2404   
 
Tabell   4.   Behovsprioriterad   tillsyn,   plan   i   timmar,   enligt   planeringmatris    

 
 
De   U-verksamheter   som   kommer   att   prioriteras   är   de   med   högt   tillsynsbehov   eller   behov   av   till-
synsinsats   som   finns   identifierade   inom   områdena:   
 

- Särskilda   boenden   för   äldre   –   högt   tillsynsbehov   
- Tillfälligt   omhändertagande   (asylboenden)   –   högt   tillsynsbehov   
- Radon   i   flerbostadshus   - högt   prioriterad   insats   
- Myndighetssamverkan   –   högt   prioriterad   insats   
- Rökfria   miljöer,   undervisningslokaler   –   högt   prioriterad   insats   
- Rökfria   miljöer,   allmänna   samlingsplatser   –   högt   prioriterad   insats   
- Rökfria   miljöer,   samverkan   med   Tillståndsenheten   och   Livsmedelskontroll   –   högt   priori-

terad   insats   
- UH- verksamheter   som   erbjuder   yrkesmässig   hygienisk   verksamhet   –   lågt   tillsynsbehov   

 

Tid   som   framkommit   i   behovsutredningen:   2   404   timmar   
Tid   som   planeras   att   utföras:   2   404   timmar   
Resurser   som   krävs,   ca:   2,3   årsarbetare   
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3.4 Plan små avlopp 2022 
Det krävs enligt behov och plan 4,2 årsarbetskrafter för att utföra tillsyn inom små avlopp under 
år 2022. Vilket innebär en total handläggningstid på 4 410 timmar. 

Figur 8 - Figuren visar på resursbehovet och plan för små avlopp 2022. 

3.4.1 Styrd tid 
Styrd tid förekommer inte inom området för små avlopp. 

3.4.2 Händelsestyrd tid – 2 335 timmar 
Inom små avlopp ingår avloppsansökningar, slamtömningsdispenser, förbud, förhandsbesked 
med mera. Här ingår även rådgivning vid fastighetsförsäljning och nyanläggning av avlopp. 
Beräknat antal tillståndsansökningar är 170 om året. Beviljade anläggningar ska få ett tillsynsbesök 
som ingår i tillståndet som sker ca 2 år efter inrättande. Tillsynstakten för nyinrättande avlopp är 
drygt 170 ansökningar per år. Därutöver görs även 50 återbesök årligen, för att följa upp åtgärder. 

En stor del av den händelsestyrda handläggningen inom små avlopp innefattar tid för handled-
ning, samsyn samt omprioriteringar, vilket beräknas till 600 timmar under 2022. 

Tid som framkommit i behovsutredningen: 2 335 timmar 
Tid som planeras att utföras: 2 335 timmar 
Resurser som krävs ca: 2 årsarbetare 

3.4.3 Behovsprioriterad tid – 2 075 timmar 
Den behovsprioriterade tillsynen för små avlopp inbegriper inventering och tillsyn av enskilda av-
lopp, minireningsverk samt tillsynsprojekt. 

Behovsprioriterad tid som kommer att prioriteras under 2022 är: 

 Inventering och tillsyn av befintliga äldre infiltrationer – 1800 timmar 
 Projekt: tillsyn av minireningsverk – 150 timmar 
 Entreprenörsträff – 75 timmar 
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Tid som framkommit i behovsutredningen: 2 075 timmar 
Tid som planeras att utföras: 2 075 timmar 
Resurser som krävs ca: 2 årsarbetare 

3.5 Plan övrig tid 2022 – 9 240 timmar 
Utöver handläggningstid innehåller även Miljötillsynsavdelningarnas plan övrig tid. Tiden består 
av aktiviteter så som bland annat personalmöten, medarbetarsamtal och förvaltningsaktiviteter. 
Detta är aktiviteter som alla anställda måste delta i. 

Den övriga tiden innehåller även arbetsuppgifter som måste utföras för att verksamheten ska 
kunna fortlöpa på ett effektivt sätt. Här listas de stora posterna av tid som Miljötillsynsavdelning-
arna behöver prioritera. 

Kvalitetsarbete 
Avdelningarna har många nya medarbetare vilka är i stort behov av uppdaterade och tydliga ruti-
ner och processer i den dagliga driften. Detta arbete är påbörjat och förväntas ske löpande. 

En annan viktig del i kvalitetsarbetet är att regelbundet uppdatera befintliga blanketter, besluts-
mallar och befintligt informationsmaterial och hemsidan m.m. utifrån lag- och taxeändringar. 
Detta är ett arbete som avdelningarna genomför löpande. 

NKI 
Avdelningarna har en arbetsgrupp för att samordna NKI arbetet. Gruppen arbetar tillsammans 
med näringslivsenheten och avdelningen för tillstånd och livsmedelskontroll. Detta arbete fort-
skrider enligt plan även 2022. 

Behovsutredning, tillsynsplan och taxor 
Planering och uppföljning är en viktig del av verksamheten för att skapa en effektiv tillsyn på en 
arbetsplats med god arbetsmiljö. 

Miljötillsyns behovsutredning är en del av den förvaltningsgemensamma utredningen och är 
framtagen enligt Miljösamverkan i Västra Götaland nya mall. Arbetet med behovsutredning 2022-
2024 har genomförts tillsammans med avdelningens olika branschgrupper för att skapa delaktig-
het samt förståelse för planerings- och uppföljningsprocessen. Detta arbete kommer fortskrida 
under 2022. Den nya behovsutredningen ger underlag för en tydligare tillsynsplan, uppföljning 
och resursfördelning. I detta arbete ingår även den nya tidsredovisningen i ärendehanteringspro-
grammet. Syftet är att kunna följa upp både behovsutredningens poster samt den tid det åtgår att 
hantera de olika ärendetyperna. 

I detta arbete ingår även översyn av taxor och debiteringsrutiner. 

Introduktion av nya kollegor samt utbildning och kompetensutveckling 
Med anledning av hög personalomsättning är många av Miljötillsyns medarbetare nyanställda och 
mindre erfarna. För att upprätthålla en hög tillsynskvalitet är behovet av handledning och kompe-
tensutveckling fortsatt stort. 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2021-3899 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för  
komplementbyggnad,  brygga, tillb yggnad av garage,   
trädäck,  häck och stake  t på fastigheterna Viared 9:40,     
Viared 9:1 och Viared 5:1, Borås       

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna i
efterhand för två komplementbyggnader, med en byggnadsarea på 11 respektive 35 
m2 samt trädäck, med måtten 5 x 5 meter, på fastigheten Viared 9:40 vid Västersjön,
Borås. 

Hela fastigheten Viared 9:40 får användas som tomt. 

Villkor 
1. Tomtgränsen sk a  åt no rdväst, enligt   bilaga  2,  markeras  med st aket, hä ck,  mur

eller motsvarande. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av garage på fastigheterna Viared 9:40 
och 9:1, staket och häck på fastigheten Viared 9:1 samt brygga på fastigheten Viared 
5:1, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,  
och  att utföra följande åtgärder på 
fastigheten Viared 9:40 i Borås (se även bifogad karta och fotodokumentation):  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

1. Riva och for  sla bo rt  tillbyggnad av gara  ge, st aket  och hä ck på fast  igheterna 
Viared 9:1   och 9:4 0 från   strandskyddsområdet. 

2. Återställa mar ken som i nuläget     upptas av an  läggningarna i punkt    1 så att    inte
betonggjutningar,  metallfundament  eller övri ga fäst anordningar finns kvar.   

3. Sluta klippa gräset    utmed väge n på fast  igheten Via red  9:1  och låta na  turlig
vegetation få åte  retablera sig.  

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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4. Riva och for  sla bo rt  den yt tre  delen av br  ygga på fast  igheten Via red  5:1  från
strandskyddsområdet. 

Åtgärderna ska vara utförda senast 4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att  
, och   

5. senast tv å ve ckor ef ter  det  att  åtgärderna i punkt    1-4 sk a  vara  färdiga,  ska
skicka bilder till    kommunen som st  yrker att   föreläggandet  utförts på et  t 
tillfredställande sätt . 

Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att   ,  ska  betala 7 506    
kronor för ha  ndläggning av an  sökan.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att en 

komplementbyggnad på 11 m2 på fastigheten Viared 9:40, Borås. Vid platsbesök på 
fastigheten noterades att bryggan förlängts, garaget byggts till, ett trädäck uppförts vid 
stranden samt att en häck och staket anlagts utmed vägen i norr. Samtliga åtgärder 
bedöms vara dispenspliktiga, varpå  har sökt dispens i efterhand. 
Miljöförvaltningen bedömer att ansökta komplementbyggnader och trädäck kommer 
att placeras inom ianspråktagen mark och att särskilt skäl för dispens därmed 
föreligger. Däremot saknas särskilt skäl för dispens för tillbyggnad av garage, häck 
och staket på grannfastigheten Viared 9:1. Miljöförvaltningen anser inte heller att det 
finns så starka skäl att dispens kan medges för utökning av brygga. Då dispens inte 
kan beviljas i efterhand anser Miljöförvaltningen det skäligt att förelägga  att ta 
bort anläggningarna. 

Ärendebeskrivning  
Byggnaden kommer att användas som förråd och är redan uppfört. Platsen för 
byggnaden utgjorde tidigare av gräsmatta. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 7 december 2021. Situationsplan och foto 
har bifogats ansökan. 

Tjänsteperson från Miljöförvaltningen har den 26 januari 2022 besökt platsen. På 
fastigheten finns ett bostadshus, ett garage och två komplementbyggnader. Hela 
fastigheten bedöms utgöras av ianspråktagen tomtplats. Vid platsbesöket noterades 
att bryggan förlängts, garaget byggts till, ett trädäck uppförts vid stranden samt att en 
häck och staket anlagts utmed vägen i norr. Samtliga åtgärder bedöms vara 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

                 
              

                 
  

          
                

    

                 
              

             
         

           
           

             
           

              
            

        
          

              
             

 

 har den 31 januari 2022 kompletterat sin ansökan med tillbyggnad av garage, 
yttre delen av flytbryggan, trädäck, granhäck och staket. Den 9 februari 2022 har  
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dispenspliktiga och saknar enligt Miljöförvaltningens kännedom strandskyddsdispens. 
Dispens finns för garage och komplementbyggnaden vid stranden, men 
tomtplatsbestämning saknas för fastigheten. 

meddelat att om han inte får dispens för tillbyggnad av garage vill han flytta 
tillbyggnaden och ha den som ett fristående förråd på tomten. 

Miljöförvaltningen har den 24 februari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  och  möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget. Inga synpunkter har inkommit.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Vid Västersjön råder strandskydd inom 200 meter från strandlinjen, på land och i 
vatten. 
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte
1. nya bygg nader  uppföras, 
2. byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt, 
3. grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller
4. åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter. 
(7 kap. 15    §  miljöbalken) 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

I ett beslut om dispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. (7 kap. 18 f § MB) 

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta
ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

De generella strandskyddsbestämmelserna infördes år 1975. Anläggningar och
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens 
för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 
1975. 
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Motivering för beslut 

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

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. 

Tillbyggnad av garage, häck och staket 
Utefter flygfoto konstaterar Miljöförvaltningen att tillbyggnad av garage skett mellan 
år 2006/2007 och 2009. Enligt har staketet uppförts 2013. Granhäcken är 
enligt ett ”arv” från tiden innan hans mor köpte huset 1970. Den gamla 
häcken har tagits ner i etapper då den delvis stod väldigt nära vägen samt blev för 
hög/yvig. Häcken har succesivt planterats om och färdigställts hösten 2013 i samband 
med fibergrävning. Då fylldes det även på med matjord och gräs planterades. Staketet 
innanför häcken är uppfört 2013. På mitten finns en grind som möjliggör passage in 
till skogspartiet innanför.  har inte hittat några foton som styrker att häcken 
funnits på platsen sedan 70-talet. Miljöförvaltningen kan heller inte utifrån flygfoton 
från 60-/70-talet se någon häck, se bilaga 3. Miljöförvaltningen bedömer därför att 
häcken är uppförd efter 1975 och därmed dispenspliktig. 

Samtliga åtgärder; tillbyggnad av garage, häck och staket är uppförda på 
grannfastigheten Viared 9:1. Denna plats bedöms inte ingå i den tomtplats som 
bostadshuset på Viared 9:40 genererar. Platsen är därmed inte att betrakta som 
ianspråktagen. Platsen är heller inte väl avskild från strandlinjen då det i 
nord/nordväst, på andra sidan vägen, finns naturmark som sträcker sig ner till sjön. 
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 
varken tillbyggnad av garage, häck eller staket. 

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 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden av garaget, häck och staket inte 
överensstämmer med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med 
mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap MB samt med den för området 
gällande översiktsplanen.  

Då dispens inte går att bevilja i efterhand för tillbyggnad av garage, häck eller staket 
finner Miljöförvaltningen det befogat att meddela och 

 föreläggande om att ta bort anläggningarna samt sluta klippa gräset så att 
området åter blir allmänt tillgängligt. 

Komplementbyggnader och trädäck 
Miljöförvaltningen konstaterar att det funnits ett hus på fastigheten Viared 9:40 sedan 
innan 1975 och att fastigheten varit ianspråktagen sedan dess. Miljöförvaltningen 
bedömer att komplementbyggnaden på 11 m2 

2 
är uppfört på en plats som redan är 

ianspråktagen. Även det större förrådet på 35 m bedöms placeras på ianspråktagen 
mark. Byggnaderna bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som 
hemfridszon. Någon mark som är tillgänglig för allmänheten tas därför inte i anspråk 
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av de två byggnaderna. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter 
utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Trädäcket har uppförts mellan komplementbyggnaden i sydost och strandkanten. 
Området bedöms ingå i tomtplatsen. I sydost, mot sjön, har ett staket satts upp som 
tydligt markerar tomtgränsen. Trädäcket bedöms därför inte utöka det område som 
kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är tillgänglig för allmänheten tas 
inte i anspråk genom trädäcket. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

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

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

Motivering till villkor 
Miljöförvaltningen finner det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen 
ska markeras åt nordväst. Detta för att tydliggöra vilket område som får tas i anspråk 
som tomt och var allemansrätten råder. 

Brygga 
Den aktuella bryggan utgörs av två delar, se bilaga 4. Miljöförvaltningen konstaterar 
att den inre delen kontinuerligt funnits på platsen i motsvarande utformning sedan 
1975. Denna del är därmed inte dispenspliktig. Mellan år 2014 och 2016 har bryggan 
utökats med en yttre del, vilken  nu ansöker om dispens i efterhand. 

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

har redogjort för att vattnet på platsen är grunt och att han lätt slår sönder 
båtmotorn utan förlängningen. 
Miljöförvaltningen konstaterar att  inte är beroende av en brygga för att ta sig 
till eller från sin fastighet. Bryggan är endast avsedd för och hans familj. 

Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk. Bryggan skulle även ha en avhållande effekt på det 
rörliga friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet. För att dispens ska beviljas 
krävs så starka skäl att de allmänna intressena, som strandskyddet syftar till att 
tillgodose, får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en brygga. 
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 
den yttre delen av brygga. 
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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 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att bryggan inte överensstämmer med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen.  

Då dispens inte går att bevilja i efterhand för den yttre delen av bryggan finner 
Miljöförvaltningen det befogat att meddela och 

 föreläggande om att ta bort den yttre delen så att området åter blir allmänt 
tillgängligt. 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-12-07 
Foto från platsbesök, 2022-01-26 
Flygfoto från 1970-talet 
Komplettering gällande tillbyggnad av garage, häck, staket, brygga och trädäck, 
2022-01-31 
Komplettering gällande förråd, 2022-02-09 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 350 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat.  

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

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 byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas. 

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



 
 

 
 

 
 

            
                 

            
     

             
            

      

        

  
 

   

 
 

 
 

Sida 
7(7) 

Datum Dnr 
2022-03-11 2021-3899 

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 § MB). 

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

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

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med   tomtplats 
3. Flygfoto från   1972-1977 
4. Fotodokumentation från   platsbesök, 20 22-01-26 
5. Information om hur man överklagar     

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges  

För kännedom  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Viared 9:40
Dnr 2021-3899
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Viared 9:40
Dnr 2021-3899
 

Bilaga 2. Beslutskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Trädäck 5 x 5 
meter

Komplementbyggnad/ 
förråd, 11 kvm

Yttre delen av bryggan 
ska plockas bort

Häck och staket ska 
tas bort och gräset 
sluta klippas

Tomtgränsen ska, 
enligt gul streckad 
linje, markeras med 
staket, häck, mur 
eller motsvarande

Tillbyggnad av 
garage ska tas bort

Komplementbyggnad/
förråd, 35 kvm



Viared 9:40
Dnr 2021-3899
 

Bilaga 3. Flygfoto från 1972-
1977

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 

Tjänsteanteckning  
Foto från platsbesök den 26 januari 2022 på fastigheten Viared 9:40, Borås. 

Figur 1. Ansökt komplementbyggnad. Foto åt öst. 

boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-404 

ÄrendeHandläggare], 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för garage och carport     
på fastigheten Viared 9:5, Borås      

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
garage, med måtten 10 x 7 meter, och carport, med måtten 9 x 3 meter, på fastigheten 
Viared 9:5 vid Västersjön, Borås. 

Hela fastigheten får användas som tomt. 

Villkor 
1. Tomtgränsen sk a  åt no rd, öst   och sy d, enligt   bilaga 2,   markeras  med st aket,

häck, mur eller motsvarande. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala 
7 506  kronor för handläggning av ansökan.  

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 
garage, en carport samt för att renovera altanen till en balkong, gräva ut massor under 
befintlig altanen och skapa en nedre altan på fastigheten Viared 9:5, Borås. 
Miljöförvaltningen bedömer att garage och carport kommer att uppföras på en plats 
som redan har tagits i anspråk. För att förtydliga för allmänheten vilket område som 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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får tas i anspråk som tomt och möjliggöra passage utmed stranden finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt nord, öst och syd. 

Ärendebeskrivning
Poa Sahlberg har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 
garage, en carport samt för att renovera altanen till en balkong, gräva ut massor under 
befintlig altanen och skapa en nedre altan på fastigheten Viared 9:5, Borås. Ansökan 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 februari 2022. 
Situationsplan har bifogats ansökan. 

Poa Sahlberg har via telefon den 14 februari 2022 kompletterat ansökan med mått 
gällande carporten samt förtydligat ansökan gällande renovering av altan.  

Miljöförvaltningen har den 14 februari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat Poa Sahlberg möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Poa 
Sahlberg har inte lämnat några synpunkter. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Västersjön råder strandskydd inom 200 från strandlinjen, på land och i vatten. 
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte
1. nya bygg nader  uppföras,
2. 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 ha fått  färdas  fritt, 
3. grävningsarbeten elle r andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som  avses i 1 och 2,    eller 
4. åtgärder vidtas  som väse ntligt  förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
(7 kap. 15  §  miljöbalken) 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

I ett beslut om dispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. (7 kap. 18 f § MB) 

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

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. 

Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten har varit ianspråktagen sedan
strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft, 1975. På fastigheten finns ett bostadshus 
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och två komplementbyggnader. Fastigheten gränsar i väst till annan ianspråktagen 
tomt, i norr till ett mindre naturstråk och väg, i öst till naturmark och i syd till 
Västersjön. 

Miljöförvaltningen bedömer att garage och carport kommer att uppföras på en plats 
som redan har tagits i anspråk. Byggnaderna bedöms inte utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är tillgänglig för allmänheten kommer 
därför inte tas i anspråk genom att de planerade byggnaderna uppförs. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Miljöförvaltningen finner det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen 
ska markeras åt nord, öst och syd. Detta för att förtydliga vilket område som får tas i 
anspråk som tomt och möjliggöra passage utmed stranden för allmänheten. 

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

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

Renovering av altan 
 har även sökt dispens för att renovera befintlig altan. Marken kommer 

att grävas ut under altanen, som kommer att stöttas upp på plintar och blir en 
balkong. Under balkongen kommer en ny, nedre altan att skapas med utgång från 
källaren. Den nedre altanen kommer att ha motsvarande storlek som befintlig. 
Miljöförvaltningen anser inte att ändringen kommer att påverka allmänhetens tillträde 
till området eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter. Det krävs 
därmed ingen dispens för åtgärden. 

Underlag till beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-02-03 
Situationsplan, 2022-02-03 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 
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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 byggnaderna påbörjas. 

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

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

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

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

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  

Bilagor till beslutet 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Information om hur man överklagar     

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

  
För kännedom  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Viared 9:5
Dnr 2022-404
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Viared 9:5
Dnr 2022-404
 

Bilaga 2. Beslutskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Carport 3 x 9 meter

Garage 7 x 10 meter

Befintlig altan görs om 
till balkong genom att 
marken under grävs ur. 
En nedre altan skapas 
under balkongen med 
utgång från källaren

Tomten ska, enligt gul 
streckad linje, 
markeras med staket, 
häck, mur eller 
motsvarande
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus på
fastigheten Hunghult 1:6, Borås  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus, på fastigheten Hunghult 1:6, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att 
ska betala 7 506 kronor för handläggning av ansökan. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett enbostadshus på fastigheten Hunghult 1:6. 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 bostadshuset. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett enbostadshus på fastigheten Hunghult 1:6. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 10 februari 2022. Situationsplan och 
ritningar har bifogats ansökan. 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se 

Miljöförvaltningen 

miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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2013 avslog Kommunstyrelsen en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation 
av enbostadshus på den aktuella platsen (dnr 2012/KS0470 407) eftersom det inte 
fanns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § miljöbalken. 2017 inkom en ny ansökan om 
dispens för två nya bostadshus och garage på den aktuella platsen. Även då avslogs 
ansökan (dnr 2017-2687). Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog 
överklagan. För att ett område ska anses vara väl avskilt genom en väg har enligt 
praxis ansetts att det ska vara fråga om en väg som är mycket svår att passera till fots. 
Enligt praxis har vägsträckor med upp till 1 000 fordonsrörelser per dygn inte 
avskiljande effekt. Länsstyrelsen bedömer att den aktuella grusvägen inte hindrar 
allmänheten från att passera och att platsen därmed inte är väl avskild. 

Företrädare från Miljöförvaltningen har den 18 februari 2022 besökt platsen. Vid 
platsbesöket konstaterades av skog avverkats och marken beretts för att möjliggöra 
byggnation. Mark Rodriguez Silva har den 21 februari meddelat att det är 
fastighetsägaren som vidtagit åtgärderna.  

Miljöförvaltningen har den 24 februari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat Mark Rodriguez Silva möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 
Mark Rodriguez Silva har den 10 mars 2022 anfört att dispens bör ges då bebyggelse 
på platsen skulle utveckla landsbygden. Vidare är platsen redan att ianspråktagen av 
en skogsväg och Väg 1629.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Stora Kållesjön och Små Kållesjöarna råder strandskydd inom 100 från 
strandlinjen, på land och i vatten. 
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte
1. nya bygg nader  uppföras, 
2. byggnader  eller bygg naders an vändning än dras elle r an dra an läggningar elle r
anordningar ut föras, om det    hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt, 
3. grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar som   avses i 1 och 2,      eller
4. åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter. 
(7 kap. 15    §  miljöbalken) 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

Motivering för beslu  t  

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB). 
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Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen genom en väg, järnväg,
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 

Mellan den ansökta placeringen och Stora Kållesjön går väg 1629. Vägen går mellan 
Bollebygd och Seglora och utgörs av en grusväg, ca 6 meter bred.
Hastighetsbegränsningen är satt till 70 km/h. Enligt Trafikverkets statistik över 
årsmedeldygnstrafik passerar 140 fordon per dygn (2020). För att platsen ska anses väl
avskild genom väg ska det, enligt praxis, vara frågan om vägar som är mycket svåra att 
passera till fots. Mark- och miljööverdomstolen har i mål nr M215-11 den 17 juni
2011 konstaterat att en smal asfalterad länsväg med hastighetsbegränsning på 70 
km/h och ett trafikflöde på cirka 1100 fordon per dygn inte har en avskiljande effekt. 

Miljöförvaltningen konstaterar vidare att platsen även omfattas av strandskydd från 
Små Kållesjöarna, som är belägna norr om den ansökta placeringen. Området mellan
Små Kållesjöarna och den ansökta placeringen utgörs av skog. Sammanfattningsvis 
bedömer Miljöförvaltningen att platsen inte är väl avskild. 

Enligt fastighetsägaren utgörs platsen av en gammal grusgrop som växt igen då den 
inte använts på 50 år. Miljöförvaltningen bedömer att platsen utgörs av naturmark
och är därmed inte att betrakta som ianspråktagen enligt lagens mening. 
Miljöförvaltningen konstaterar vidare att det inte finns några utpekade områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Borås kommun. 

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

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 § MB). 

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

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-02-10 
Situationsplan, 2022-02-10 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
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publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i
december. 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Information om hur man överklagar     

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

  
För kännedom  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Hunghult 1:6
Dnr 2022-482
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Hunghult 1:6
Dnr 2022-482
 

Bilaga 2. Detaljkarta

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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ÄrendeHandläggare], 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för gäststuga på    
fastigheten Rångedala 4:13, Borås     

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
gäststuga, med en byggnadsarea på 20 kvm, på fastigheten Rångedala 4:13 vid 
Marsjön, Borås. 

Hela fastigheten får användas som tomt. 

Villkor   
1. Tomtgränsen sk a  åt no rr och väst  , enligt   bilaga 2,   markeras  med st aket, hä ck,

mur eller motsvarande. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala 
7 506  kronor för handläggning av ansökan.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 
gäststuga på fastigheten Rångedala 4:13, Borås. Miljöförvaltningen bedömer att 
gäststugan kommer att uppföras på en plats som redan har tagits i anspråk. Då 
fastigheten gränsar till naturmark i norr och väst finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras. Detta för att minska 

033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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risken att en byggnad i utkanten av tomten utökar den upplevda hemfridszonen samt 
förtydliga för allmänheten var den privata tomten går. 

Ärendebeskrivning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

gäststuga på fastigheten Rångedala 4:13, Borås. Byggnaden kommer att placeras på 
plintar för att klara översvämningar i området. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 7 februari 2022. Situationsplan har bifogats 
ansökan. 

Miljöförvaltningen har den 14 februari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat   möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

  har den 15 februari 2022 meddelat att hon inte har några synpunkter på 
förslaget.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Marsjön råder strandskydd inom 200 från strandlinjen, på land och i vatten. 
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte
1. nya bygg nader  uppföras, 
2. byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r 
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt, 
3. grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller 
4. åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter. 
(7 kap. 15    §  miljöbalken) 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

I ett beslut om dispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som 
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. (7 kap. 18 f § MB) 

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

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. 
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen. 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
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Fastigheten Rångedala 4:13 är belägen vid Marsjöns östra strand och utgörs av 920
kvm. På fastigheten finns ett fritidshus på 34 kvm. Tomten består av gräsmatta, 
buskage och några träd. I öst gränsar fastigheten till annan bebyggd tomt, i syd till en
mindre väg och i norr och väst till naturmark. I väst finns en allmän badplats medan 
marken norrut består av skogsmark. 

Miljöförvaltningen bedömer att gäststugan kommer att uppföras på en plats som 
redan har tagits i anspråk. 

Miljöförvaltningen finner det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen 
ska markeras åt norr och väst. Detta för att minska risken att en byggnad i utkanten
av tomten utökar den upplevda hemfridszonen samt förtydliga för allmänheten var 
den privata tomten går. Under förutsättning att villkoret följs bedömer
Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Någon mark som är tillgänglig för allmänheten kommer därför inte
tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser 
att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från
strandskyddsbestämmelserna. 

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

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

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-02-07
Situationsplan, 2022-02-07 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

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 
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inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla. 

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

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

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

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

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

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  

Bilagor till beslutet 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Information om hur man överklagar     

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

För kännedom  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Rångedala 4:13
Dnr 2022-441
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Rångedala 4:13
Dnr 2022-441
 

Bilaga 2. Beslutskarta

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400

Gäststuga, 20 kvm

Tomtgränsen ska åt 
norr och väst, enligt gul 
streckad linje, markeras 
med staket, häck, mur 
eller motsvarande
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ÄrendeHandläggare], 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

2

Miljöförvaltningen 

miljo@boras.se 033-35 30 00 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för bostadshus på    
fastigheten Malryd 1:14, Borås     

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, med en maximal byggnadsarea på 100 m , på fastigheten Malryd 1:14 vid 
Malsjön, Borås. 

Hela fastigheten får användas som tomt. 

Villkor 
1. Det nya bo  stadshuset  får inte pla  ceras nä rmare  stranden än befint  ligt

bostadshus. 

2. Tomtgränsen sk a  åt sy dost,  enligt  bilaga  2,  markeras  med st aket, hä ck,  mur
eller mots varande. 

3. Tomtgränsen sk a  åt sy dost,  enligt  bilaga  2,  även for tsättningsvis  vara  markeras
med st aket, hä ck,  mur elle r motsv arande. 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, 

, att utföra följande åtgärder på fastigheten Malryd 1:14  i Borås (se 
även bifogad karta): 

4. Återplantera 10   stycken tallar (minst    1 met er hö ga)  inom  markerat  område  på
kartan i bila  ga 2.   Tallarna sk a  vara  av motsv arande  art/sort  som de   i 
närområdet. Tallar na sk a  skyddas från   viltangrepp. De   återplanterade träden 
ska  vara  livskraftiga om 5 år     annars  ska  nya träd pla  nteras  på samma   plats. 

Åtgärden ska vara utförd senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga 
kraft. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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5. senast tv å ve ckor ef ter  det  att  åtgärderna i punkt    nr  4 sk a vara   färdig, sk a
skicka bilder till    kommunen som st  yrker att   föreläggandet  utförts på et  t 
tillfredställande sätt . 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska 
betala 7 506  kronor för handläggning av ansökan.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt bostadshus med ett nytt på fastigheten Malryd 1:14, Borås. 
Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten är ianspråktagen som tomt. För att 
den nya byggnaden inte ska utöka den upplevda hemfridszonen samt säkerställa 
passage utmed stranden, finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med 
villkor att byggnaden inte får placeras närmare strandlinjen än befintligt bostadshus 
samt att tomtgränsen ska markeras åt sydväst och sydost. 

Miljöförvaltningen uppmärksammade vid granskning av flygfoto att hela fastigheten 
avverkats och markberetts mellan 2012 och 2014. Miljöförvaltningen bedömer att 
åtgärden inneburit en väsentlig påverkan på djur- och växtlivet och att området därför 
ska återplanteras. 

Ärendebeskrivning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt bostadshus med ett nytt på fastigheten Malryd 1:14, Borås. Det nya huset 
kommer vara ett enplanshus på mellan 60-100 kvm och placeras på motsvarande 
plats som det gamla. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 11 januari 2022.  

Tjänsteperson från Miljöförvaltningen har den 19 januari 2022 besökt platsen. På 
fastigheten Malryd 1:14 finns två byggnader; ett bostadshus och en 
komplementbyggnad. Fastigheten har mellan 2012 och 2014 röjts och markberetts, se 
foton i bilaga 3 och 4. Idag finns endast ett par träd kvar av det som tidigare var en 
talldominerad strandskogstomt. Istället har gräsmatta anlagts. Fastigheten gränsar i 
norr till en mindre väg, i väst till annan ianspråktagen tomt, i syd mot stranden och 
Malsjön samt i öst till naturmark. 

Miljöförvaltningen har den 14 februari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat   möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  
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har den 21 februari 2022 meddelat att hon inte har några synpunkter på 
förslaget. 

Kommunicering  
2022-01-24 inkom med information gällande den avverkning och 
markberedning som skett 2012/2014. Enligt var träden på tomten 
gamla, stora och utgjorde fara. Några träd blåste ned och i samband med borttagandet 
av dessa togs ytterligare några träd bort. Uppskattningsvis togs ca 5 träd ned utöver 
de som blåste ned. Samtliga stubbar togs bort. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Malsjön råder strandskydd inom 100 från strandlinjen, på land och i vatten. Den 
aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte 
1. nya bygg nader  uppföras,
2. byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r 
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt, 
3. grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller 
4. åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter.
(7 kap. 15    §  miljöbalken) 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

Mellan strandlinjen och byggnaderna, eller anläggningarna, ska det lämnas en fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta 
gäller inte i de fall som byggnadernas eller anläggningarnas funktion gör det omöjligt.
I ett beslut om dispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som 
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. (7 kap. 18 f § MB) 

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta
ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

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

Miljöförvaltningen konstaterar att det funnits en byggnad på platsen sen innan
strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft 1975. På fastigheten finns förutom 
bostadshuset även en komplementbyggnad/gäststuga. 1981 byggdes gäststugan om
och utökades åt nord/nordost. Hela fastigheten bedöms utgöras av tomtmark. 
Miljöförvaltningen konstaterar därmed att bostadshuset kommer att uppföras på en
plats som redan är tagen i anspråk. 

Miljöförvaltningen finner det skäligt att förena beslutet med villkor att byggnaden inte
får placeras närmare strandlinjen än befintligt bostadshus. Detta för att den upplevda 
hemfridszonen inte ska utökas och säkerställa fri passage utmed stranden. 

Miljöförvaltningen finner det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen 
ska markeras åt sydväst och sydost. Detta för att tydliggöra för allmänheten var
tomtgränsen går och säkerställa fri passage utmed stranden. 

Under förutsättning att villkoren ovan följs bedömer Miljöförvaltningen att
byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. 
Någon mark som är tillgänglig för allmänheten kommer därför inte tas i anspråk
genom att den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan 
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från
strandskyddsbestämmelserna. 

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

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

Motivering till föreläggandet 
I förarbetena till 7 kap. 15 § miljöbalken anges bland annat trädfällning som exempel
på åtgärder som väsentligen kan försämra djur- och växtarters 
livsbetingelser (punkten 4). Syftet med bestämmelsens fjärde punkt är att bevara det
allmänt sett mycket rika djur- och växtlivet i strandområden. 

Det nu aktuella området utgörs av talldominerad strandskog. Mellan 2012 och 2014 
har hela fastigheten Malsjön 1:14 avverkats och markberetts, se foton i bilaga 3 och 4.
Fastigheten är belägen precis intill Malsjöns strand. Det utsatta läget vid stränder 
påverkar skogen genom vind, ljus och variationer i vattenstånd. Detta ger ofta
strandskogar ett särpräglat utseende, senväxta träd och ökad mängd död ved, vilket 
skapar goda förhållanden för många arter. Träden fungerar även som skydd mot
erosion. Miljöförvaltningen konstaterar att merparten av alla träd på fastigheten tagits 
bort, endast två lövträd har sparats. Enligt Miljöförvaltningens bedömning har
avverkning och markberedning, med stubbröjning och anläggning av gräsmatta,
inneburit en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtarter. Åtgärden är
därmed förbjuden enligt 7 kap 15 § 4 punkten MB. Då åtgärden saknar dispens finner 
Miljöförvaltningen det befogat att meddela  föreläggande om att
återplantera tallar på fastigheten för att återskapa den strandskog som avverkats. 
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Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-01-11
Foto från platsbesök, 19 januari 2022 
Komplettering gällande avverkningen, 2022-01-24
Komplettering med situationsplan 2022-02-07 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

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 byggnaden påbörjas. 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

 
 

  
 

   

 
 

 
 

Sida 
6(6) 

Datum Dnr 
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Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  

Bilagor till beslutet 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med   tomtplats 
3. Fotodokumentation från   platsbesök, 20 22-01-19 
4. Flygfoto från   2012 och 20  14 
5. Information om hur man överklagar     

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Malryd 1:14
Dnr 2022-50
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Malryd 1:14
Dnr 2022-50
 

Bilaga 2. Beslutskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Nytt bostadshus på 
maximalt 100 kvm. Får 
inte placeras närmare 
stranden än befintlig 
byggnad

Område som ska 
återplanteras med tall 
(orange linje)

Befintlig gäststuga

Tomtgränsen ska åt 
sydost även 
fortsättningsvis vara 
markerad med staket, 
häck, mur eller 
motsvarande (gul 
streckad linje)

Tomtgränsen ska åt 
sydväst markeras med 
staket, häck, mur eller 
motsvarande (vit 
streckad linje)
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2022-03-11 2022-523 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och 
garage/förråd på fastigheten Sjögabo 1:6, Borås  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage/förråd, på fastigheten 
Sjögabo 1:6, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska 
betala 7506 kronor för handläggning av ansökan.  

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18c och 18f§§ 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning o tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  

har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

bostadshus och ett garage/förråd på fastigheten Sjögabo 1:6. Fastigheten är inte 
bebodd i dagsläget utan används som förråd uppger som nu ansöker 
om dispens. Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har besökt platsen i samband 
med ansökan om dispens 2019. Fastigheten är uppvuxen med framförallt stora 
granar. Endast en liten yta runt stugan är öppen mark. Stugan och de övriga 
byggnaderna på fastigheten är i mycket dåligt skick och helt eller delvis förfallna. Det 
befintliga fritidshuset är i så dåligt skick att det inte ger intryck av att vara ett 
bostadshus och att det därmed saknar hemfridszon. Ett nytt hus på fastigheten skulle 
medföra en hemfridszon och därmed avhålla allmänheten från en palts de idag har 

mailto:matilda.chocron@boras.se
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tillgång till. 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 bostadshus och garage/förråd på fastigheten Sjögabo 1:6. 

Ärendebeskrivning 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
bostadshus och ett garage/förråd på fastigheten Sjögabo 1:6. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 12 februari 2022. Ritning och karta har 
bifogats ansökan. 

Ansökan om strandskyddsdispens för Sjögabo 1:6 har prövats av Miljö- och 
konsumentnämnden i Borås tidigare. 2019 sökte en annan person för bostadshus, 
komplementbyggnader och brygga med mera på samma fastighet. 2020-09-24 kom 
beslut från Mark- och miljödomstolen om att kommunens beslut om avslag vann laga 
kraft efter att överklagan av Länsstyrelsens beslut om att avslå överklagan hade 
återtagits. 

Fastigheten är inte bebodd i dagsläget utan används som förråd uppger  
 som nu ansöker om dispens. Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har 

besökt platsen i samband med ansökan om dispens 2019. Fastigheten är uppvuxen 
med framförallt stora granar. Endast en liten yta runt stugan är öppen mark. Stugan 
och de övriga byggnaderna på fastigheten är i mycket dåligt skick och helt eller delvis 
förfallna.  

Kommunicering 
Miljöförvaltningen har den 16 februari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

har framfört följande  
- Det är ett mycket angeläget intresse att bebygga fler villatomter på landsbygden

utanför staden. 
- Hänvisar till LIS-paragraferna i Miljöbalken (LIS, Landsbygdsutveckling I

Strandnära lägen) 
- Sökanden har inte för avsikt att påverka de närmsta metrarna vid strandkanten. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Sävsjön råder strandskydd inom 100 från strandlinjen, på land och i vatten.
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte 
1. nya bygg nader  uppföras,
2. byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r 
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt, 
3. grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller 
4. åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter.
(7 kap. 15    §  miljöbalken) 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
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finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

Motivering för beslu  t  

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

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. 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och

behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
- behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

tillgodoses utanför området. 
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område. För 
att dispens från detta generella förbud ska kunna beviljas krävs bland annat att något 
av de särskilda skäl som räknas upp i 7 kap. 18 c § miljöbalken är tillämpligt. För 
uppförande av en ersättningsbyggnad kan den första punkten vara tillämplig, det vill 
säga att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften. 

Det befintliga fritidshuset är i så dåligt skick att det inte ger intryck av att vara ett
bostadshus och att det därmed saknar hemfridszon. 

Det är husets intryck för allmänheten som avgör om området kan anses ianspråktaget.
Miljöförvaltningen bedömer att uppförande av ett nytt hus som ersättning för det 
förfallna fritidshuset skulle medföra en ökad privatisering och därmed minskning av
det allemansrättsligt tillgängliga området, vilket innebär att området inte kan anses 
vara ianspråktaget. 

Är det ett mycket angeläget intresse bygga på landsbygden? Kan LIS-
paragraferna i Miljöbalken användas?
Sökanden anger att det är ett mycket angeläget intresse att bygga fler villatomter på 
landsbygden. Detta särskilda skäl får endast användas i undantagsfall och är inte
tillämpbart på anledningen att det behövs fler villatomter. I Borås är tomter även 

som 

utanför strandskyddat område högt eftertraktade. hänvisar också till 
LIS lagstiftningen. För att kunna använda de paragraferna måste kommunen antingen 
i sin översiktsplan ha redovisat områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) eller så ska det finnas ett principdokument för LIS-områden. I Borås kommun 
finns inget sådant ställningstagande och inga utpekade LIS-områden. Det är precis

påpekar en stor efterfrågan på villatomter i Borås, men med en 
växande befolkning är också strandområdena än mer viktiga att behålla oexploaterade.
Om LIS- lagstiftningen är tillämpbar i Borås kommun är osäkert. 
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Inget av övriga särskilda skäl är tillämpbart i det här fallet. 

Åtgärden innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för framtida 
generationer. 

Strandskyddets syften är långsiktiga. Ett område som för tillfället verkar vara av
begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om en dispens i det
enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser 
sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången till stränder för
friluftsliv och djur- och växtliv (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 321 ff.). 

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 
bostadshus och garage/förråd på fastigheten Sjögabo 1:6. 

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 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna inte överensstämmer med kraven på en
från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges 
i 3 och 4 kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om dispens 2021-02-12 
Länsstyrelsen beslut i ärende 505-35245-2019
Foton från platsbesök i ärende 2019-2247 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning. 
Avgiften för prövning av ansökan under 2022 är 7 506 kronor, enligt en fast avgift. 

I egenskap av den som är sökande är , betalningsansvarig enligt taxan. 
Faktura skickas ut separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Hur man överklagar    
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-523 

Agneta San der  
Förvaltningschef  Elin Johnsson 

Avdelningschef 

Bilagor   
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Information om hur man överklagar     

Övriga bilagor 
3. Fotodokumentation från   platsbesök, 20 19 
4. Synpunkter på an  sökan 20 22-03-07 

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 





 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 
TJÄNSTEANTECKNING 
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Datum 
2019-06-18 

Dnr 
2019-002247 

  

Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Besök 

Foton från platsbesök 2019-06-17 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(6) 
Datum Dnr 
2022-03-11 2022-199 

ÄrendeHandläggare], 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för tillb  yggnader och två   
komplementbyggnader på fastigheten Vatunga 4:7, Borås       

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna för    

   tillbyggnader med   19  och 17   kvadratmeter bygg nadsarea,   
   en ate ljé/gäststuga med   en bygg nadsarea på 10  0 kv adratmeter enligt   alternativ  

1 och 2,     
 och en carport/garage/orangeri med en byggnadsarea på 58 kvadratmeter, 
placerade enligt beslutskarta på fastigheten Vatunga 4:7 vid sjön Tolken, Borås. 

Endast det område som markerats med röd linje på bifogad karta (bilaga 2) och på 
förtydligande i foton bilaga 3 får användas som tomt (läs under upplysningar för mer 
info). 

Villkor   
1.  Tomtgränsen sk a  åt no rdost,  enligt  beslutskarta bila ga 2,   markeras  med st aket,  

häck,  mur elle r motsv arande.  

2.  Den  stora ek en och de    två askarn a inklusiv e deras rö  tter  ska  skyddas mot   
skador i enlighe  t med vad sökanden an    gett samt   råden i br  oschyren ”Sky dda 
träd vid ar  bete”  

3.  En sk yddszon på 2 met   er ut anför ek ens och askarn  as dro ppzon sk a  markeras 
ut  med  pinnar,  band elle r liknan de  under bygg tiden.   

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att   ,  ska  betala  
7 50 6   kronor för ha  ndläggning av an  sökan.   

mailto:matilda.chocron@boras.se
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-199 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra två

tillbyggnader på sitt bostadshus samt för att göra två komplementbyggnader på 
fastigheten Vatunga 4:7, Borås. 

Tjänsteperson från Miljöförvaltningen har den 9 februari besökt platsen. Fastigheten 
ligger vid några andra hus omgivna av ekhagar med många skyddsvärda träd. På
fastigheten finns precis intill husets nordöstra gavel en stor ek men en diameter på 1 
meter. Trädet bedöms på grund av sin storlek vara ett skyddsvärt träd. På fastigheten
finns även två stora askar. Det kommer inte vara möjligt att göra tillbyggnaderna utan 
att gräva innanför trädets skyddszon. Sökanden har därför angett hur de kommer gå
tillväga för att minimera skada på trädets rötter. På fastigheten finns även en 
biotopskyddad bokallé. 

Särskilt skyddsvärda träd (stora gamla träd, eller träd med hål i stammen) och 
efterföljare är hem för många arter och är idag ovanliga i landskapet. Därför behöver
de som finns skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som kan skada dem. 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som
redan har tagits i anspråk. Under förutsättning att villkoren följs bedömer 
Miljöförvaltningen att en dispens går att bevilja för de sökta åtgärderna. 

Ärendebeskrivning   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra två 

tillbyggnader på sitt bostadshus samt för att göra två komplementbyggnader på
fastigheten Vatunga 4:7, Borås. Den ena komplementbyggnaden som är ateljé och 
gäststuga ska ha en byggnadsarea på 100 kvadratmeter och den andra ett
garage/orangeri på 58 kvadratmeter. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 24 januari. Ritning och karta har bifogats
ansökan. 

Tjänsteperson från Miljöförvaltningen har den 9 februari besökt platsen. Fastigheten
ligger vid några andra hus omgivna av ekhagar med många skyddsvärda träd. På 
fastigheten finns precis intill husets nordöstra gavel en stor ek men en diameter på 1
meter. Trädet bedöms på grund av sin storlek vara ett skyddsvärt träd. Det kommer 
inte vara möjligt att gör tillbyggnaderna utan att gräva innanför trädets skyddszon.
Sökanden har därför angett hur de kommer gå tillväga för att minimera skada på 
trädets rötter. 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-199 

På fastigheten finns även två stora askar. Askarna ser ut att vara friska och är i sådan
storlek att de bedöms som efterföljare. Den nordöstra delen av fastigheten består av 
en fuktigare lövskoglund med hasselbuskar. Längs med stenmuren som ligger i 
fastighetsgräns har  anlagt en stig som grannarna kan gå på. Tidigare gick 
de tvärs över trädgården på en annan stig. Längs med infarten till fastigheten finns en
planterad bokallé. Allén planterades troligen i samband med att huset byggdes och har 
beskurits tidigare. På senare tid har bokträden inte beskurits lika bra vilket gjort att de
fått stora kronor och en del tunga grenar i kronan. 

Tomten är markerad med staket i söder mot grannen och öster ut mot infarten av
bokallén. I väster mot ekhagen är trädgården avgränsad av ett stängsel. 

Miljöförvaltningen har skickat bilder till Länsstyrelsen på allén för att få deras syn på
om den är biotopskyddad enligt Miljöbalken 7 kapitel. Länsstyrelsen svarade att vad 
de kan se av bilderna så ser det ut att vara en biotopskyddad allé. 

Kommunicering   

Miljöförvaltningen har den 28 februari kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 
, möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  har den 7 

mars framfört följande: 

   Påpekar et t  litet  fel i beslu  tskartan  
   inkommer med   en alte rnativ  placering av ate  ljén, samma pla  ts,  men  

annan vinkling av bygg   naden.  
   Ändrar  carport till   garage   

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Tolken råder strandskydd inom 300 från strandlinjen, på land och i vatten. 
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte
1.  nya bygg nader  uppföras,   
2.  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r 
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t  
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt,  
3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,  
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller 
4.  åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter.  
(7 kap. 15    §  miljöbalken)  

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

I ett beslut om dispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som 
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. (7 kap. 18 f § MB) 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-199 

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

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. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som
redan har tagits i anspråk. Byggnaderna bedöms inte utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är tillgänglig för allmänheten kommer
därför inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Carport/orangeri placeras på en plats som är tydligt inramad som trädgård. Gästhuset
kommer ersätta en befintlig carport som ligger nära huset. Tillbyggnaderna bedöms 
inte utöka den privata zonen. 

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

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

Motivering till vill  kor  

Särskilt skyddsvärda träd (stora gamla träd, eller träd med hål i stammen) är hem för
många arter och är idag ovanliga i landskapet. Därför behöver de som finns skyddas 
så långt det är möjligt mot åtgärder som kan skada dem. 

En efterföljare är ett stort träd som inom en snar framtid, utifrån ett träds perspektiv, 
bedöms uppnå kriterierna för skyddsvärt träd. Ask är också en hotad art som minskat
mycket i antal på grund av askskottsjuka. Därför behöver även stora askar skyddas. 

Ovan nämnda träds skyddszoner behöver märkas ut med pinnar eller band för att inte
någon av misstag ska råka köra, gräva eller lägga tunga massor inom skyddszonen. 

Miljöförvaltningen finner det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen
ska markeras åt nordost. Detta för att tydliggöra vilken del som får användas som 
trädgård och vilken del som är skogsmark där allmänheten får passera. Under
förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte 
kommer utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är
tillgänglig för allmänheten kommer därför inte tas i anspråk genom att den planerade 
byggnaden uppförs. 

Underlag till   beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-01-24 
Kompletteringar, 2022-02-23
Situationsplan, 2022-02-23 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-199 

Foton från platsbesöket 2022-02-09
Komplettering av ansökan 2022-03-07 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

Upplysningar  

På fastigheten finns en bokallé som kan vara biotopskyddad enligt Miljöbalken 7 
kapitlet 11§. Om åtgärder ska göras som kan skada allén eller dess rötter, eller om
något träd behöver tas ner, så ska dispens sökas hos Länsstyrelsen. En allé är skyddad 
även om träden i den är döda. Det är Länsstyrelsen som avgör utifrån kriterierna om
allén utgör en biotopskyddad allé eller inte. 

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 byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas. 

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

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

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

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra en ny byggnad. Även
ändring av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-199 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta med   tomtplats  
3.  Förtydligande  av tomt plats  
4.  Information om hur man överklagar       

Övriga bilagor 
5.  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 22-02-09  

Beslutet expedieras till     
Beslutet  delges  via e-po st till   

  

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds  Län,  vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


2022-199 Vatunga 4:7
 

3 2
1

123

Bilaga 1 Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Vatunga 4:7
2022-199
 

Bilaga 2 beslutskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Lila linje visar stig 
för allmänhetenGul linje visar 

villkor om staket

Grön linje visar bokallé 
som kan vara 
biotopskyddad. Eventuell 
dispens söks hos 
Länsstyrelsen. 

Gula rutor visar 
placering av 
beviljade 
tillbyggnader och  
komplementbyggn
ader

Ateljén ska vinklas 
på bästa sätt 
utifrån minst risk 
för skada på 
skyddsvärda träd. 

Röd inramning visar tomtplatsen, det vill säga 
hemfridszonen och där allemansrätten inte råder. 



 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 
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Datum 
2022-02-28 

Dnr 
2022-199 

  

Bilaga 3  

Förtydligande av tomtplats, röd linje.  

 
Tomtplatsen bedöms sträcka sig till bakänden på de två byggnaderna till vänster i bild 
samt till och med carport/vedförråd till höger i bild.  
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 Dnr 
2022-199 

 
 

 
Foto taget från fastighetens nordöstra hörn.  
 

 
Allé möter till vänster i bilden. Fotot taget från stigen som allmänheten kan gå på upp 

mot befintlig carport och huset.   
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Datum Dnr 
2022-02-09 2022-199 

Foton och beskrivning från platsbesök 
Vatunga 4:7, 9 februari 2022
Närvarade: handläggare Matilda Chocron, samt fastighetsägarna Nils och Maria 
Lindh. 

Fastigheten Vatunga 4:7 ligger i ett område med höga naturvärden. På fastigheten 
finns en skyddsvärd ek (omkrets 320 cm) som står intill huset, det finns även två stora 
askar i den norra delen av fastigheten. Den nordöstra delen av fastigheten är
naturmark med träd och hasselbuskar. En tidigare beskuren bokallé syns i bilden som 
gröna streck. Längs den lila linjen går en stig utmed den gamla stenmuren som
avgränsar fastigheten. Stigen används främst av grannar som passerar över 
fastigheten. I söder och i väster avgränsas fastigheten av staket. I söder mot en granne 
och i väster mot en betesmark.  

Huset med tillbyggnader 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2022-03-11 2021-3682 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för ändrad användnin   g 
av kyrk a på fastigheten Rydbohol   m 1:377   

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att ändra användning av kyrka till bostadshus, på
fastigheten Rydboholm 1:377 i Borås. 

Sammanfattning   
 har via ombud (Arkitekterna Krook & Tjäder), sökt

dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ändra användningen av en kyrka till 
bostadshus på fastigheten Rydboholm 1:377. Miljöförvaltningen anser inte att någon
av de omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för 
dispens. Kyrkan har ingen hemfridszon idag och en ändrad användning av byggnaden
skulle innebära att kyrkan får en hemfridszon. Därmed skulle mark som idag är 
tillgänglig för allmänheten tas i anspråk som privat tomtmark. En ändrad användning
av byggnaden skulle alltså påverka allmänhetens tillgänglighet i området negativt. 
Platsen är idag en utsiktsplats som allmänheten nyttjar. 

Ärendebeskrivning   

 har via ombud 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

 (Arkitekterna Krook & Tjäder), sökt 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ändra användningen av en kyrka till
bostadshus på fastigheten Rydboholm 1:377. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 16 november 2021. Ritning och karta har
bifogats ansökan. Sökanden anger att byggnadens utseende avses att bevaras till stor 
del och att de större förändringarna kommer ske inomhus. 

Miljöförvaltningen har den 20 december 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat sökanden möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Ombud 

 inkom 25 januari 2022 med synpunkter. 

Den 9 februari besöktes platsen av Miljöförvaltningen. Platsen invid kyrkan är en
plats där det är stor utsikt över Viskafors. Vägen precis vid infarten till Kyrkan är 
bommad, men där finns möjlighet att vända. 

Kommunicering   
Inkomna synpunkter från , 25 januari 2022: 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:matilda.chocron@boras.se
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-

”Byggnaden är ingen kyrka längre. Fastigheten är taxerad som Hyreshusenhet, lokaler, sedan 
2019. Fastigheten är ianspråktagen sedan 1919 på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Fastigheten är helt avskild från tillträde till strandlinjen genom staket, 
skyddsområde med tillträdesförbud till dammanläggning och kraftstation som funnits sedan 1920
talet. Fastigheten ligger mycket högt, helt otillgänglig, med branta otillgängliga klippor mot 
strandlinjen. Fri passage och tomtplatsavgränsning bör lösas genom platsbesök. Befintliga
kulturvärden ska beaktas. Det kulturhistoriska värdet skall bevaras i största möjliga mån med 
tanke på byggnad, tomt mm. Samhällsbyggnadsnämnden och Lantmätaren bör tillfrågas vid
bestämmande av tomtplats. Enligt samtal med Stadsantikvarien Fredrik Hjelm ser man inget 
hinder för bygglov. Vidare anser jag att upprustningen av rubricerad byggnad bidrar till utveckling
av landsbygden. Alternativet är att byggnaderna kommer att förfalla till ohjälplighet.” 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Viskan råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både land-
och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat 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, åtgärder 
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
(7 kap 15 § MB). 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslu  t  

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl

avskilt från området närmast strandlinjen 

Är fastigheten ansedd ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar 
betydelse för strandskyddets syften?
En kyrkas omgivningar är allmänt tillgängliga. Kyrkan på fastigheten bedöms inte ha 
någon hemfridszon och därmed ianspråktar den inte mer yta än vad själva byggnaden 
upptar. Att ändra användning av denna kyrka till bostadshus skulle innebära en 
privatiserande effekt av byggnaden och dess omgivning, det skulle alltså innebära att
byggnaden får en hemfridszon som den inte har idag, och därmed medföra att 
allmänheten får en sämre tillgänglighet i området. 
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Byggnaden har sedan efter den var kyrka även nyttjats som restaurang och konferens.
Området runt byggnaden har alltid varit tillgängligt för allmänheten, det har aldrig 
varit ianspråktaget på ett sådant sätt att allmänheten hållits borta från området genom
staket eller på grund av att det varit hemfridszon som det är runt en bostad. Området 
har därför inte varit ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. 

Är fastigheten avskild från strandområdet? 
Fastigheten bedöms inte vara avskild från strandlinjen. För att en fastighet ska
bedömas vara avskild från strandlinjen ska den vara avskild åt alla håll med sådan 
exploatering som gör att strandlinjen inte kan nås. Topografiska skäl som
höjdskillnader utgör inte skäl till dispens. Även om det finns ett staket runt 
dammanläggningen så är området inte väl avskilt i nordöstlig riktning, det vill sägs
uppströms Viskan. 

För att det ska bedömas som väl avskilt ska det vara en längre sträcka ut med vattnet 
som skiljer platsen från strandområdet. Jämför stor trafikerad väg eller järnväg, eller
en flera hundra meter lång sammanhållen bebyggelse. 

”Fastigheten kommer förfalla om inte dispens ges” 
Sökanden hänvisar till att om inte dispens ges så kommer byggnaderna förfalla.
Tyvärr kan inte strandskyddslagen ta hänsyn till om byggnader kommer förfalla om 
inte dispens ges. 

Strandskyddets syften
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten. Den aktuella platsen är högt uppe på ett berg rakt ovanför Viskan.
Även en plats som inte har direkt kontakt med vattnet kan ha stor betydelse för
strandskyddets syften. På denna plats finns stora värden för allmänheten som har 
kunnat besöka platsen för utsiktens skull och även möjligheten att passera kyrkan och
fortsätta in i skogen. 

Det bedöms därför inte finnas något särskilt skäl för dispens att ändra användningen 
till bostad eller annan användning som avhåller allmänheten från platsen runt den
gamla kyrkan. 

Övriga synpunkter bedöms inte som relevanta i bedömningen av om dispens kan ges 
eller inte. Bedömningen om strandskyddsdispens ska endast utföras med hjälp av
Miljöbalkens bestämmelser kring strandskydd. 

Prejudicerande domar visar på att ändrad användning av byggnader som inte har
någon hemfridszon inte kan beviljas. Ett exempel är dom M 6222-14 från 2015, var i 
domskälet man kan läsa följande: Vid bedömningen av huruvida området är ianspråktaget på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften gör domstolen följande 
överväganden. De byggnader som finns på fastigheten kan inte sägas ha en fullständigt
ianspråktagande effekt på något område utöver den mark de är uppförda på. De saknar således 
egna hemfridszoner. Att området är delvis grusat innebär inte att det är ianspråktaget i
bestämmelsens mening. Vidare står det även: Om en åtgärd innebär ökad privatisering, och 
därmed minskning av allemansrättsligt tillgängligt område, innebär det per definition att området
inte kan anses vara ianspråktaget innan åtgärden vidtas. Domstolen finner därför att det inte finns 
skäl att meddela dispens från förbudet på den grunden. 
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I tidigare fall där dispens har kunnat beviljas har de aktuella byggnaderna redan till
viss del innefattat en bostadsdel sedan före strandskyddslagstiftningen trädde i kraft. 
De har därmed haft en hemfridszon. Exempel på detta är ett missionshus vars
övervåning brukades som permanentbostad och därmed bedömdes hela byggnaden 
kunna göras om till bostadshus (dom M 7982-19). 

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

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 § MB). 

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

Underlag till   beslut  
Ansökan, inkommen 2021-11-16 
Situationsplan, inkommen 2021-11-16 
Foton från platsbesök 2022-02-09 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   
Bilagor till beslutet 

1.  Översiktskarta  
2.  Ansökt sit uationsplan  
3.  Information om hur man överklagar      nämndens  beslut   
4.  Foton frå n pla tsbesöket  





Rydboholm 1:377, dnr 2021-3682
 

Bilaga 1. Översiktskarta

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000





 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 
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Foton och anteckningar från platsbesök 2022-02-09 
Närvarande: Matilda Chocron 
 

 
Vid kyrkan finns en bom som hindrar bilar från att köra längre. Vändmöjlighet finns 
vid bommen.  
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2022-03-17 2022-589 

Christian Sandahl, 033-35 31 88 
christian.sandahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande på remiss  ,  ansökan om förlängd    igångsättningstid  
för vindkraftsve rksamhet – Hedare  d  Vindkraftpark  
LST 551-52968-2021 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta bilaga A ”Yttrande till förlängd
igångsättningstid” och översänder det till Länsstyrelsen. 

Lagstöd  
Miljöbalken: 2 kapitlet, 2, 6, 7 §§ 

Sammanfattning  
Miljöförvaltningen har inga synpunkter på ansökan om förlängd igångsättningstid för
vindkraftsverksamhet från BayWa r.e. Nordic 1 AB (Hädanefter kallad ”BayWa”) 

BayWa har till sin ansökan angett flera bakomliggande anledningar till varför den 
ursprungliga etableringstiden inte nyttjas, samt en beskrivning av den tid som behövs
vid en etablering av denna typ av verksamhet som underlag till nytt sista datum för 
igångsättningstid. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att BayWas grunder och resonemang till
ansökan är rimliga. Att förlänga uppstartstiden anses inte förändra situationen för 
området som enligt tillstånd planeras tas i anspråk över en 35 års period. 

Ärendebeskrivning  
BayWa ansöker hos Miljöprövningsdelegationen (Länsstyrelsen) om förlängd 
igångsättningstid för vindkraftsverksamhet på fastigheterna Hedared 1:2, 1:3 och 2:7 i
Borås kommun samt Töllsjö-Slätthult 4:1 och 1:32 i Bollebygds kommun. Ansökan 
avser en förlängning fram till 11 oktober 2028. 

Nuvarande  tillstånd sökt es  av Sieme ns Games a  Renewable En ergy AB (Hädan  efter 
kallad ”Sie mens Games a”) och vann laga kraft 12       oktober 201 8. Igångsätt ningstiden  
sattes  till 5 år  ,  varpå vindkra ftsparken sk a  vara  driftsatt senast 11   oktober 202 3.  
 
Siemens Gamesa fick sommaren 2019 information från Vattenfall om att anslutning
till elnätet inte skulle gå att genomföra så som planerats varpå en analys av nya 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:christian.sandahl@boras.se
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förutsättningar påbörjades. Under våren 2020 ställdes Siemens Gamesa inför Covid
19-pandemin och efter en tid av osäkerheter såldes projektet under 2021 till BayWa. 

BayWa har därefter bl.a. installerat en ny Lidar för vindmätning, tecknat nya 
arrendeavtal och parallellt fört en fortsatt dialog med Vattenfall om önskemål att
kunna ansluta till elnätet senast 31 mars 2023. Vattenfall svarade den 1 september 
2021 att anslutning till elnätet är möjligt först under andra kvartalet 2024 och att detta
är på grund av en global brist på halvledare. 

BayWa kommer därmed inte kunna hålla sig till den igångsättningstid med 
driftsättning som angivits i tillståndet och ansöker därför om mer tid. 

Ärendet har kungjorts av Länsstyrelsen. 

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig. 

Borås Stad har ingen information om att områdets förutsättningar förändrats på ett
sätt som skulle innebära problem för en förlängd igångsättningstid. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
De grunder för försening och resonemang för förlängning som BayWa presenterar
anses vara rimliga. Miljöförvaltningen anser att försenad driftsättning så som 
beskrivits i ärendet ligger utanför BayWas kontroll och anser vidare att en förlängd
uppstartstid inte förändrar förutsättningarna för området som enligt nuvarande 
tillstånd planeras tas i anspråk över en 35 års period. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension   
Det nationella utbyggandet av vindkraft sammanfaller med samhällets ökande behov
av energi och det faktum att Sveriges kärnkraftverk ligger för avveckling. Vindkraft 
ses både som positivt och negativt, då det representerar ett steg mot renare energi för
samhället men också att de kan vara ett störande inslag i närmiljön. 

Ekologisk dimension  
Sverige har höga klimatambitioner och riksdagsbundet mål att nå 100% förnybar 
elproduktion till år 2040. Vindkraft kan påverka flygande djur negativt men det är
oklart hur det påverkar andra marklevande djur. 

Ekonomisk  dimension  
Vindkraft har idag en kraftigt växande etablering runtom i Sverige samt förespråkas 
av både Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Vindkraft genererar arbete och
betalar en återkommande bygdepeng till berörda parter. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef 
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Bilagor  
Bilaga A, 2022-03-03. ”Yttrande till förlängd igångsättningstid”
Bilaga B, 2022-02-16. ”Ansökan om förlängd ingångsättningstid” 

Beslutet expedieras till    
Länsstyrelsen,  vastragotaland@lansstyrelsen.se   
(ange  diarienummer 551 -52968-2021 i ämn  esraden på   e-postmeddelandet) 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Christian Sandahl, 033-35 31 88 
christian.sandahl@boras.se 

Yttrande på remiss ”Ansökan om förlängd      
igångsättningstid för vindkraftsve  rksamhet” – Hedare  d  
Vindkraftpark  
LST 551-52968-2021 

BayWa r.e. Nordic 1 AB (Hädanefter kallad BayWa) presenterar i sin ansökan grunder
och ett resonemang som anses vara rimliga för situationen. 

BayWa nämner i sin ansökan att de har planer på att göra ändringar på 
vindkraftverken och de områden där de kommer etableras. Dessa ändringar förväntas
anmälas som ett eget ärende varpå den informationen inte är en del av denna ansökan 
om förlängd etableringstid. 

Borås Stad har ingen information om att områdets förutsättningar förändrats på ett
sätt som skulle innebära problem för en förlängd igångsättningstid. 

Miljö och Konsumentnämnden utgår i sitt yttrande från de uppgifter och beskrivning 
som ligger till grund för det nuvarande tillståndet. 

Miljö och Konsumentnämnden anser inte att en förlängd uppstartstid förändrar
situationen för området som enligt tillstånd planeras tas i anspråk över en 35 års 
period och har därmed inget att tillägga i ärendet. 

Miljö och Konsumentnämnden 

Bilaga  
Bilaga B, 2022-02-16. ”Ansökan om förlängd igångsättningstid” 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:christian.sandahl@boras.se


 

 
 

      
 

 
  

 
 

     
 
 

       
      
      
       
 

      
       

       
 

 
 

 
 

 
 

        
         

          
 

   
 

           
          

 
            

       
          

          
     

 
        

           
      

 
 

_________________ 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2021-12-01 
Miljöprövningsdelegationen 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Ansökan om förlängd igångsättningstid 

Sökande: BayWa r.e. Nordic 1 AB 
c/o BayWa r.e. Nordic AB 
Frihamnsallén 8 
211 20 Malmö 

Saken: Ansökan om förlängd igångsättningstid enligt 24 
kap. 2 § miljöbalken för Vindkraftpark Hedared i 
Borås och Bollebygds kommuner (tillstånd med dnr 
551-42517-2013) 

Yrkande 

BayWa r.e. Nordic 1 AB (“BayWa”) yrkar att Miljöprövningsdelegationen ska förlänga tiden 
för igångsättning, reglerad i tillståndet för verksamheten enligt miljöbalken meddelat den 10 
augusti 2017 (dnr 551-42517-2013), till den 11 oktober 2028. 

Skäl för förlängning 

BayWa är nuvarande ägare av projektet Hedared vindkraftpark efter förvärv från Siemens 
Gamesa Renewable Energy AB (”Siemens Gamesa”) den 21 april 2021. 

Under sin tid som ägare och verksamhetsutövare till Hedared vindkraftpark hade Siemens 
Gamesa en etablerad kontakt med Vattenfall angående möjlig anslutningspunkt till elnätet 
för vindkraftparken. Redan 2015, dvs. flera år innan vindkraftparken beviljades tillstånd 
enligt miljöbalken, anvisade Vattenfall en möjlig anslutning av vindkraftparken till en 
existerande transformatorstation i Töllsjö. 

Miljötillstånd för vindkraftparken meddelades den 10 augusti 2017 och tillståndet vann laga 
kraft den 12 oktober 2018. Igångsättningstid angavs i tillståndet till fem år från laga kraft, 
innebärande att vindkraftparken ska vara driftsatt senast den 11 oktober 2023. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

 
 

           
       

        
             

           
         

 
            

        
 

            
         

 
 

        
           

        
       

       
          
   

      
 

     
       

        
        

          
   

 
         

         
        

      
   

            
     

 
        

         
            

        
       

           
          

När tillståndet beviljats gick kontakterna mellan Siemens Gamesa och Vattenfall in i nästa 
skede och Siemens Gamesa mottog under sommaren 2019 ett utkast till projekteringsavtal. I 
detta avtal ändrade Vattenfall emellertid bl.a. tidigare anslutningspunkt till elnätet från 
Töllsjö, som tidigare aviserats, till en helt ny 130/10 kV transformatorstation längs 130 kV 
ledningen OL5S2 mellan OT51 Alingsås och OT52 Sjömarken. Anledningen till ändrad 
anslutningspunkt var att det inte längre fanns tillräcklig kapacitet för anslutning i Töllsjö. 

Siemens Gamesa påbörjade därefter under hösten 2019 en egen analys av de nya 
förutsättningarna för anslutning och det avtalsförslag som Vattenfall presenterat. 

Vintern/våren 2020 ställdes Siemens Gamesa, liksom resten av världen, inför en ny 
verklighet när Covid 19-pandemin och dess konsekvenser blev en påtaglig realitet för 
verksamheten. 

Efter en tid av osäkerheter beslutade Siemens Gamesa sig för att sälja projektet och den 21 
april 2021 förvärvades det av BayWa, som ovan nämnt. Vid det tillfället hade BayWa, baserat 
på tidigare omfattande erfarenheter av vindkraftsprojekt, all anledning att anta att man 
kunde ta upp diskussionerna med Vattenfall direkt och baserat på tidigare utkast till 
projekteringsavtal. Vidare, likaså baserat på tidigare erfarenhet, antogs att det skulle ta 18 
månader från signerat projekteringsavtal till dess att anslutningen till elnätet var färdig. Mot 
bakgrund av nämnda antaganden bedömdes det vara fullt möjligt att ansluta 
vindkraftparken till elnätet inom beslutad igångsättningstid. 

Sedan BayWa tog över projektet har BayWa arbetat aktivt med att realisera detsamma. 
BayWa har arbetat med ambitionen att om möjligt säkerställa att fler tillståndsgivna verk 
kan realiseras (vid förvärvet var endast tre av de fem tillståndsgivna verkspositionerna 
säkrade genom arrendeavtal), men samtidigt – att utan dröjsmål men på marknadsmässiga 
grunder – få till stånd en driftsättning av vindkraftparken på ett sätt som innebär att platsen 
används på bästa sätt inbegripet bästa möjliga energiproduktion. 

BayWa har härvid bl.a. installerat ny Lidar för vindmätning, tecknat nya arrendeavtal som 
möjliggör att ytterligare ett tillståndsgivet verk kan uppföras (vilket har inneburit förhandling 
och möten med markägare, där det senare har dragit ut på tiden beaktat Covid 19-
pandemin), anmält ändrad rotordiameter till länsstyrelsen samt genomfört s.k. micro-siting 
med syfte att detaljstudera förutsättningarna på platsen. Som en följd av det sistnämnda 
kommer BayWa även att till länsstyrelsen lämna in en anmälan för godkännande av ny 
layout jämlikt villkor 5 i miljötillståndet. 

BayWa har parallellt med arbetet enligt ovan fortsatt dialogen med Vattenfall gällande 
nätanslutningen. BayWa har meddelat Vattenfall önskad dag för anslutning av 
vindkraftparken till elnätet till den 31 mars 2023. Den 1 september 2021 erhöll BayWa 
information från Vattenfall om att anslutning till elnätet först skulle vara möjligt under 
kvartal två 2024, dvs. efter sista dag för igångsättning enligt miljötillståndet. Denna tidpunkt 
har därefter ytterligare av Vattenfall skjutits på framtiden, till följd av bl.a. brist på 
halvledare i världen och Covid 19-pandemin, innebärande att anslutningen nu kan stå klar 



 

 
 

         
          
          

 
          

         
      

  
 

           
        

       
        

 
         
            

       
            

   
 

          
        

            
           

          
         

   
 

         
          

            
       

     
 

        
      

          
             

            
  

 
           

     
          

            

först 36 månader efter tecknat anslutningsavtal. Att Vattenfall har flyttat fram datum för 
möjlig anslutning av vindkraftparken till elnätet, har inneburit att BayWa:s antaganden om 
möjlig tidpunkt för anslutning av vindkraftparken till elnätet inte kommer att kunna infrias. 

Bifogat finns en tidslinje, se Bilaga 1, som redovisar de huvudsakliga åtgärder som vidtagits 
från det att tillståndet vann laga kraft fram till idag och som visar att BayWa har gjort sitt 
yttersta för att driva projektet framåt och möjliggöra driftsättning av vindkraftparken innan 
igångsättningstidens utgång. 

Covid 19-pandemin har för BayWa – liksom tidigare för Simems Gamesa – varit (och för 
BayWa alltjämt även är) en realitet att förhålla sig till, innebärande att detta projekt inte har 
kunnat framdrivas på samma sätt som projekt innan pandemin. Covid 19-pandemin har 
således varit och är så alltjämt en försenande och försvårande faktor. 

BayWa redovisar ovan ett antal skäl som utifrån förarbetena ska anses godtagbara för att 
medges förlängning. Det rör sig sammantaget om hinder som kan anses såväl oväntade och 
oförutsedda och som rent faktiskt hindrar ett utförande av verksamheten (se prop. 
1997/98:45 del 2 s. 254 och Mark- och miljööverdomstolens dom från den 17 maj 2016 i mål 
nr M 9024-15). 

En fördröjning som har legat utanför verksamhetsutövarens kontroll avseende anslutning av 
en vindkraftpark till det nationella transmissionsnätet, har av Mark- och miljööverdomstolen 
ansetts vara ett giltigt skäl för dröjsmål med att ta ett tillstånd i anspråk och har lett till en 
förlängning av igångsättningstiden (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 april 
2020 i mål nr M 9995-19). I senare rättspraxis har domstolarna även godtagit förseningar 
relaterade till den Covid 19-pandemin som ett sådant oförutsett hinder som kan medge 
förlängning. 

Igångsättningen av Hedareds vindkraftpark har blivit fördröjd främst till följd av att 
Vattenfall behöver mycket lång tid på sig för att möjliggöra att parken ansluts till elnätet. 
Vidare har Covid 19 pandemin också försvårat och fördröjt arbetet, och är säkert även en av 
anledningarna till Vattenfalls dröjsmål med att möjliggöra anslutningen. Förutsättningar för 
Miljöprövningsdelegationen att meddela förlängd igångsättningstid föreligger således. 

Enligt förutsättningarna i bestämmelsen i 24 kap. 2 § miljöbalken, får 
Miljöprövningsdelegationen i ett beslut om förlängd igångsättningstid föreskriva nya eller 
strängare villkor efter vad som är skäligt. Möjligheten att föreskriva nya eller strängare 
villkor har sin grund i principen om bästa teknik och syftar till att säkerställa att tillstånd som 
förlängs alltjämt är relevanta och i linje med de krav som idag uppställs vid nya 
tillståndsprövningar. 

Vad gäller frågan om bästa teknik anser BayWa att det inte föreligger skäl för 
Miljöprövningsdelegationen att föreskriva ytterligare villkor för verksamheten. Det aktuella 
tillståndet vann laga kraft den 12 oktober 2018 och det har inte sedan dess skett en 
utveckling i praxis eller på̊ vindkraftmarknaden i en sådan omfattning att tidigare ställda 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
  

villkor skulle vara att se som inaktuella. Det har inte heller av annan anledning tillkommit 
omständigheter som skulle motivera ytterligare eller skärpta krav på̊ verksamheten. De 
villkor som föreskrivits i tillståndet är att beteckna som alltjämt relevanta och i enlighet med 
senaste tidens praxis. De utredningar som utgjorde underlag för den tidigare 
tillståndsprövningen är också alltjämt relevanta och det behövs därför enligt BayWa:s 
uppfattning ingen ytterligare utredning som underlag för nu föreliggande ansökan. 

Sammantaget bör Miljöprövningsdelegationen meddela förlängd igångsättningstid till den 
11 oktober 2028, utan att varken skärpa något befintligt villkor eller meddela något nytt 
villkor för verksamheten. 

Malmö som ovan 

Martin Reckmann Thomas Hörberg 

Bilaga: 

1. Tidslinje 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
    

     
 

  

 
    

 
         
           

 
         

     

     
 

             
       

           
          

             
           

      
 
            

            
           

 
             

      

            
         

            
             

         
  

 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 
Datum Dnr 
2022-03-17 2022-1005 

Linda Gustafsson, 033-35 31 86 
linda.g.gustafsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Överenskommelse om tillsynsansvar för miljö    farlig  
verksamhet på fastigheten Mollaryd 5:14       

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslagen överenskommelse, enligt
Bilaga 1, om tillsynsansvar för miljöfarlig verksamhet på fastighet Mollaryd 5:14. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att överenskommelsen kan undertecknas av 
Förvaltningschef för Borås Stads räkning. 

Lagstöd   
2 kap. 2 § Miljötillsynförordningen: 

Om två eller flera myndigheter har tillsynsansvaret för ett tillsynsobjekt, får myndigheterna komma
överens om hur ansvaret ska fördelas. 

Sammanfattning   
Bolaget AB Fristads Expressbyrå bedriver miljöfarlig verksamhet i form av krossning,
flisning och avfallshantering på fastigheterna Borgstena 3:100 och Mollaryd 5:14. 
Fastigheterna är belägna i olika kommuner; Borgstena 3:100 är belägen i Borås Stad
och Mollaryd 5:14 i Herrljunga kommun. Utgångspunkten är därmed att båda 
kommunerna har tillsynsansvar för verksamheten. 

I syfte att underlätta tillsyn och beslutsfattande samt skapa en tydlig ansvarsfördelning
har Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad och Bygg- och miljönämnden i 
Herrljunga kommun ingått en överenskommelse som dokumenteras enligt Bilaga 1. 

I och med beslut i nämnd är överenskommelsen dokumenterad och fastställd och kan 
undertecknas av Miljöchef på respektive kommun. 

Ärendebeskrivning  
Bolaget AB Fristads Expressbyrå bedriver idag en miljöfarlig verksamhet i form av
krossning, flisning och avfallshantering på fastigheterna Borgstena 3:100 och 
Mollaryd 5:14. Fastigheterna gränsar till varandra men är belägna i olika kommuner;
Borgstena 3:100 är belägen i Borås Stad och Mollaryd 5:14 i Herrljunga kommun. 
Utgångspunkten är därmed att båda kommunerna har tillsynsansvar för
verksamheten. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:linda.g.gustafsson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

           
     

         
          

         
 

           
         

     
 

            
         

         

 
         

         
             
         

            
          

           
      

       

           
         

           
               

 
 
 

  

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2022-03-17 2022-1005 

Tillståndet för själva täktverksamheten upphörde att gälla 2021-04-30 och en process
för förnyat tillstånd är pågående. 
Tidigare överenskommelse reglerade enbart ansvar för tillsyn av själva
täktverksamheten. Därför behövs en ny överenskommelse om tillsynsansvar för den 
övriga verksamhet som bedrivs och kan komma att bedrivas. 

Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad och Bygg- och miljönämnden i
Herrljunga kommun har ingått den överenskommelse som dokumenteras enligt
Bilaga 1. Överenskommelsen innefattar följande: 

- Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad ska, istället för Bygg- och
miljönämnden i Herrljunga kommun, ansvara för tillsyn och beslutsfattande 
avseende den miljöfarliga verksamhet som bedrivs på fastigheten Mollaryd
5:14  och som regle  ras i 4, 8 och 29       kap. miljöp rövningsförordningen (t äkt,  
krossning, flisning och avfallshan   tering m.m. ).   

- Ansvarsfördelningen ovan förutsätter att verksamheten bedrivs både på
fastigheten Borgstena 3:100 och fastigheten Mollaryd 5:14. Om verksamheten 
ändras på så sätt att den endast bedrivs på fastigheten Mollaryd 5:14 återgår
ansvar för tillsyn och beslutsfattande till Herrljunga kommun. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
I syfte att underlätta tillsyn och beslutsfattande samt skapa en tydlig ansvarsfördelning
är Miljöförvaltningens bedömning att överenskommelse enligt bilaga 1 bör upprättas. 
Genom beslut i nämnd är överenskommelsen dokumenterad och fastställd och kan 
undertecknas av Miljöchef på respektive kommun. 

Konsekvensbedömning   
Social dimension   
Överenskommelsen bedöms inte påverka den sociala dimensionen. 

Ekologisk  dimension   
Genom utförande av tillsyn främjas en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande
och kommande generationer en hälsosam och god miljö. 

Ekonomisk dimension   
I jämförelse med tidigare upplägg för tillsynen mellan kommunerna kommer de 
resurser som Borås Stad avsätter inte förväntas öka i storlek i och med den nya
överenskommelsen. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  
 

Linda Gustafsson 
Avdelningschef 
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3(3) 

Datum Dnr 
2022-03-17 2022-1005 

Bilagor   
Bilaga 1: Överenskommelse med Herrljunga Kommun 

Beslutet expedieras till     
Elaine Larsson, Miljöchef, Bygg- och miljönämnden i Herrljunga
AB Fristads Expressbyrå, verksamhetsutövare 



 

 

 

 

                    

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
  

      
   

  
 

     
     

  
 

 
     

     
   

   
 

 

   
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
                                                                                  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Överenskommelse om tillsynsansvar 

Parter 
Borås Stad 
Miljö- och konsumentnämnden 
Kontaktperson: Linda Gustafsson, avdelningschef, 033-35 31 86 

Herrljunga Kommun 
Bygg- och miljönämnden 
Kontaktperson: Elaine Larsson, miljöchef, 0513-171 21 

Bakgrund och syfte 
Bolaget AB Fristads Expressbyrå bedriver miljöfarlig verksamhet i form av krossning, flisning och 
avfallshantering på fastigheterna Borgstena 3:100 och Mollaryd 5:14. Tidigare har även 
täktverksamhet bedrivits. Fastigheterna gränsar till varandra men är belägna i olika kommuner; 
Borgstena 3:100 är belägen i Borås Stad och Mollaryd 5:14 i Herrljunga kommun. Utgångspunkten 
är därmed att båda kommunerna har tillsynsansvar för verksamheten. I syfte att underlätta tillsyn 
och beslutsfattande samt skapa en tydlig ansvarsfördelning har Miljö- och konsumentnämnden i 
Borås Stad och Bygg- och miljönämnden i Herrljunga kommun ingått följande överenskommelse. 

Överenskommelse 
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad ska, istället för Bygg- och miljönämnden i Herrljunga 
kommun, ansvara för tillsyn och beslutsfattande avseende den miljöfarliga verksamhet som bedrivs 
på fastigheten Mollaryd 5:14 och som regleras i 4, 8 och 29 kap. miljöprövningsförordningen (täkt, 
krossning, flisning och avfallshantering m.m.). 

Ansvarsfördelningen ovan förutsätter att verksamheten bedrivs både på fastigheten Borgstena 
3:100 och fastigheten Mollaryd 5:14. Om verksamheten ändras på så sätt att den endast bedrivs på 
fastigheten Mollaryd 5:14 återgår ansvar för tillsyn och beslutsfattande till Herrljunga kommun. 

För Borås Stad  För Herrljunga kommun 

…………………………..                                                              ………………………….. 
Ort och datum Ort och datum 

…………………………..                                                              ………………………….. 
Agneta Sander Elaine Larsson 
Förvaltningschef                                                                              Miljöchef 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(6) 
Datum Dnr 
2022-03-14 01-2019-00124 

Evelina Öhman, 033-35 31 29 
evelina.ohman@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om försäljningstillstånd  av  tobaksvaror   
  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden  avslår 

, ansökan om att  tills vidare bedriva  detaljhandel med tobaksvaror på  
försäljningsställe  Servicebutiken (Alidebergs Livs),   

Miljö- och konsumentnämnden förordnar att beslutet ska gälla omedelbart. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
(hädanefter bolaget) ansöker om att 

tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe Servicebutiken 
(Alidebergs Livs), Bolaget har ombetts inkomma med 
handlingar som styrker finansieringen. Detta har bolaget inte inkommit med, vilket 
medför att bolaget inte kan anses uppfylla de högt ställda kraven om lämplighet i 5 
kap. 2 § LTLP. Bolagets ansökan om tobaksförsäljningstillstånd ska därför avslås. 

 vilka tas med i lämplighetsprövningen.  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:evelina.ohman@boras.se
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Datum Dnr 
2022-03-14 01-2019-00124 

. Bolagets ansökan om tobaksförsäljningstillstånd ska därför avslås. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Johanna Bäckström 
Avdelningschef 

Bilagor 

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum Dnr 
2022-03-11 01-2021-00160 

Nicklas Selin, 033-35 73 72 
nicklas.selin@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om serveringstillstånd;    

Förslag till beslut  
 ansökan om tillstånd att året runt till allmänheten 

servera starköl, vin, spritdrycker  och andra jästa alkoholdrycker i Pizzeria Cirkel,   
,  avslås.  

Lagstöd  
Beslutet är fattat med följande lagstöd: 

- 8 kapitlet 12 § alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
 har ansökt om tillstånd att året runt till allmänheten servera 

starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Pizzeria Cirkel,  
  

Bolaget uppfyller inte kunskapskravet i 8 kapitel 12 § alkohollagen då ett godkänt 
kunskapsprov ej avlagts.  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:nicklas.selin@boras.se
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Datum Dnr 
2022-03-11 01-2021-00160 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström 
TF  Avdelningschef  

Bilagor  
Överklagandehänvisning 

Beslutet expedieras till 
Sökanden   
Länsstyrelsen (www.e-tjanster.lansstyrelsen.se)  
Folkhälsomyndigheten (servering@folkhalsomyndigheten.se)  
Polismyndigheten (registrator.vast@polismyndigheten.se)  

mailto:registrator.vast@polismyndigheten.se
mailto:servering@folkhalsomyndigheten.se
www.e-tjanster.lansstyrelsen.se
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(5) 

Datum Dnr 

2022-03-22 02-2019-00142 
02-2019-00143 

Eva Forsgren, 033-35 81 30 02-2019-00144 
eva.forsgren@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 1067-22, 1068-22 och 
1072-22  gällande överklagande av beslut om avslag för 
partihandelstillstånd - Prillan i Borås AB, Prillan Portion i 
Borås AB och Prillan Råtobak i Borås AB 

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
och översänder det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 1067-

-

22, 1068-22 och 1072-22. 

Sammanfattning 

Yrkande 
Miljö- och konsumentnämnden (hädanefter nämnden) yrkar att Förvaltningsrätten 
avslår Prillan i Borås AB:s (556999-1200), Prillan Portion i Borås AB:s (556996-3803) 
och Prillan Råtobak i Borås AB:s (556999-1176) överklaganden. 

Grunder 
Nämnden hänvisar till de handlingar som skickats in till Förvaltningsrätten 2022-03
03 och vill därutöver anföra följande.  

Frågan i målet är om nämnden haft skäl att avslå bolagens ansökningar om 
partihandelstillstånd i Borås. Vad bolagen anför förändrar på intet sätt den 
bedömning kring lämpligheten som nämnden gjort. PBI har inte visat insikt kring sitt 
ansvar och därmed förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen. Som 
tillståndshavare åvilas ett stort ansvar och ett agerande som uppfyller LTLP:s krav. Då 
PBI brustit i detta i flera närstående bolag kan någon annan bedömning inte göras än 
att inte heller nu sökande bolag är lämpliga att inneha partihandelstillstånd. Bolagets 
överklaganden ska därför avslås. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:eva.forsgren@boras.se
mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
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4(5) 

Datum Dnr 

2022-03-22 02-2019-00142 
02-2019-00143 
02-2019-00144 

……………………………………….................... 

Johanna Bäckström, Tillförordnad avdelningschef 

Bilagor till  tjänsteskrivelse  
Bolagens överklaganden 
Bolagens yttrande till nämnden daterat 2022-02-14 

Bolagens yttrande till Förvaltningsrätten daterat 2022-03-09 
Bild och produktbeskrivning från återförsäljare 

Yttrandet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se)  

mailto:forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum Dnr 
2022-03-07 2022-261 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Viared, del av Viared 13:1 med flera         
(Trafikplats Boråstorpet)   
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2020-2382) 

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete. 

Lagstöd   
2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen 
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2 kap. 3 § Plan och bygglagen
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt. 

Sammanfattning   
Diket, som ska rena dagvattnet från en väg i avrinningsområde A3.b, måste tätas med 
t ex sand och jord för att få rening. Det kan inte endast bestå av 
sprängsten/makadam. 

Det är viktigt att höjdsättning och lutning blir rätt i projekterings- och byggstadiet så 
att pumpning av dagvatten inte behövs. Pumpning av dagvatten bör undvikas. 

Plankartan och genomförandebeskrivningen behöver kompletteras med ”damm 4”
och grodpassager i stråket längs dike/bäck mellan dammen vid Boråstorpet och 
tjärnen som ligger i sydväst, objekt nr 9 på figur 9 på sid 18 i
naturvärdesinventeringen. 

Grodpassager ska också ses som en skyddsåtgärd istället för en kompensationsåtgärd. 
Planhandlingarna behöver justera texterna kring detta enligt förslag i yttrandet.
Handlingarna behöver också kompletteras med den naturvärdesinventering som togs 

Miljöförvaltningen 
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fram för delen som gränsar till befintlig industrimark där tomterna nu planeras kallas
Viared västra industriområde. 

Om torv eller andra schaktmassor behöver läggas utanför kvartersmarken är det 
viktigt att inte placera massor på naturmark som fått naturvärdesklassning i
naturvärdesinventeringen. 

Ärendebeskrivning   
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett halvt trafikmot vid
rastplatsen Boråstorpet. Avfart sker från väster (Göteborg) och påfart mot öster 
(Borås). Genomförda trafikanalyser visar att det halva motet på den södra sidan om
väg 40 ger avlastningseffekter på lokalnätet inom Viared som är nödvändiga för att 
klara tillgängligheten till det övergripande vägnätet mot öster. 

Detaljplanen förbereder för utbyggnation av ett fullskaligt trafikmotet (på och avfart i
båda riktningarna). Att även koppla Viared till väg 40 i västgående riktning vid 
Boråstorpet skulle ge ytterligare avlastning till Nabbamotet och dessutom innebära
betydande minskningar av trafikarbetet. 

Detaljplanen möjliggör också två nya logistiketableringar. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  

Dagvatten
Diket, som ska rena dagvattnet från en väg i avrinningsområde A3.b, måste tätas med 
t ex sand och jord för att få rening. Det kan inte endast bestå av 
sprängsten/makadam. 

Det är viktigt att höjdsättning och lutning blir rätt i projekterings- och byggstadiet så 
att pumpning av dagvatten inte behövs. Pumpning av dagvatten bör undvikas. 

Den nya damm som beskrivs under rubriken Hydrogeologisk utredning (damm 4)
planeras ligga utanför kvartersmarken, alltså utanför detaljplanens område. Dammen 
krävs för att säkerställa att tillräckligt mycket vatten även i fortsättningen rinner mot
dammen vid Boråstorpet när vattenföringen kraftigt förändras i området för nya 
industritomter och är därmed en förutsättning för de bedömningar man gjort både
utifrån dagvattenhanteringen och påverkan på groddjur. Det är otydligt i 
planbeskrivningen var, hur och när denna ska projekteras och anläggas. Storleken 
beskrivs i den hydrogeologiska utredningen behöva vara cirka 1400 kvm och läget i 
förhållande till avrinning i diken och på tomter är viktig. Ett område avsatt för detta
ändamål bör säkerställas på plankartan. Under rubriken Planens genomförande bör det 
preciseras att dammen ska anläggas och projekteras tillsammans med
iordningställande av tomtmark och diken. 

Biologisk mångfald 
I planbeskrivningen och som planunderlag tas naturvärdesinventering (NVI) från
september 2021 upp och visas på kartbilder, Viared västra industriområde, 
kompletteringsområde. I ett tidigare skede togs även en NVI fram enbart för den
delen som gränsar till befintlig industrimark där tomterna nu planeras kallad Viared 
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västra industriområde. Detta material finns inte med på kartor eller i beskrivning och
måste läggas till så att resultat för hela detaljplanens område redovisas samlat. 

Befintliga dammar och flera av bäckarna/blötsstråken är viktiga miljöer för groddjur. 
I den fördjupade artinventeringen av groddjur i NVI:n beskrivs att det är viktigt att
anlägga ekodukter/grodpassager under den nya vägen. Att sådana åtgärder kommer 
att göras har också varit utgångspunkten i bedömning av betydande miljöpåverkan
och att exploateringen är förenlig med artskyddslagstiftningen. Att anlägga 
fungerande groddjurspassager på lämpliga platser är att se som en skyddsåtgärd, inte
kompensationsåtgärd. Skyddsåtgärdens syfte är att kunna behålla en kontinuerlig 
ekologisk funktion för arterna och att därigenom inte behöva starta en dispensprocess
eller behöva utforma andra kompensationsåtgärder. 
Rubriken på sidan 11 i planbeskrivningen bör ändras till Skyddsåtgärder och 
kompensation. I beskrivning bör det framgå att med planerade skyddsåtgärder för 
groddjur är bedömningen att kompensationsåtgärder inte behöver utföras. 

Den självklara platsen för en passage under vägen borde vara i stråket längs dike/bäck
mellan dammen vid Boråstorpet och tjärnen som ligger i sydväst, objekt nr 9 på figur 
9 på sidan 18 i NVI:n. I vattendraget finns mindre vattensalamander, vanlig groda och
vanlig padda och är bedömd ha medelhögt värde för groddjur. Den binder ihop 
vattenmiljöerna som har högt värde för groddjur. Här förordar dagvattenutredningen
olika trummor och kanske kan detta samordnas med att någon av dessa platser 
utformas med tanka på att vara en bra passageväg för groddjur. 

Område för groddjurspassage bör säkerställas på plankartan. Groddjurspassage måste
finnas med i projekteringen för vägens utformning och kostnader och ansvar för 
genomförande och eventuell skötsel vara utredda. Frågan behöver förtydligas under
rubriken Planens genomförande, i nuläget hänvisas bara till text tidigare i dokumentet som 
inte är tydligt styrande för genomförande. 

Övriga förslag på kompensation för att gynna fridlysta och rödlistade arter som
utplacering av grov död ved och uppsättning av fågelholkar är positivt. 

Om torv eller andra schaktmassor behöver läggas utanför kvartersmarken är det 
viktigt att inte placera massor på naturmark som fått naturvärdesklassning i NVI:n. 

Konsekvensbedömning  

Social dimension   
Två nya logistiketableringar innebär möjlighet till ytterligare arbetstillfällen. 

Ekologisk  dimension  
Detaljplanen har påverkan på dagvatten och biologisk mångfald. 

Ekonomisk dimension   
Kommunen bekostar iordningställande av kvartersmark, byggnation av ny väg, 
kompensationsåtgärder samt fastighetsbildningsåtgärder. Kommunen får utökade 
driftskostnader för vägen. Föreslagna åtgärder för vägbyggnation, att terrassera mark 
med mera bedöms kosta ca 50 000 000 kronor. 
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Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av kommunens mark som
detaljplanen medför och får intäkter om ca 40 000 000 kronor i samband med 
försäljning av industritomter. Intäkterna från denna detaljplan bedöms inte motsvara
kostnaderna. 

Denna detaljplan är dock en utökning av exploateringsprojektet Viared Västra och de 
totala intäkterna för Viared Västra bedöms överstiga de totala
exploateringskostnaderna som projektet medför. Utbyggnad av ledningar såsom 
vatten, avlopp, el, tele, värme med mera bekostas av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter. Kostnaden för detaljplanen 
finansieras genom planavgifter som debiteras i samband med bygglov. 

Agneta San der   
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor 
Planhandlingar  och plankarta  

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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[Lisa Nilsson], 033-[35 3011] 
[lisa.n.nilsson@boras.se] 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om klimatkompensationsmedel –    
Beräkningsverktyg för koldi  oxidutsläpp från inköp     

Förslag till   beslut   
Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla samtliga kriterier för användningen av fondens 
medel. Miljö- och konsumentnämnden beviljar därför 100 000 kr från
klimatkompensationsfonden till att finansiera kostnaderna för att utveckla Spend-
verktyget i syfte att beräkna och analysera Borås Stads klimatpåverkan från inköp. 

Sammanfattning   
Borås Stad använder verktyget Spend i syfte att sammanställa och analysera 
kommunkoncernens inkomna fakturor. Avdelningen för koncerninköp på
Stadsledningskansliet har tillsammans med verksamhetsutvecklare på Spend 
undersökt möjligheten att utveckla verktyget i syfte att kunna beräkna
koldioxidutsläpp kopplat till Borås Stads inköp. Den utökade funktionen i Spend 
skulle förbättra och förfina uppföljningen av Borås Stads utsläpp från inköp.
Dessutom skulle samtliga kommunala bolag och förvaltningar i Borås få möjlighet att 
analysera klimatpåverkan från de egna inköpen och på så sätt enklare kunna
identifiera åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden uppfyller samtliga bedömningskriterier och 
föreslår att bevilja 100 000 kr från Klimatkompensationsfonden till att finansiera
kostnaderna för att utveckla Spend-verktyget i syfte att beräkna och analysera Borås 
Stads klimatpåverkan från inköp. 

Ärendebeskrivning   
Borås Stad använder verktyget Spend i syfte att sammanställa och analysera 
kommunkoncernens inkomna fakturor. Det digitala verktyget är tillgängligt för
samtliga kommunala bolag och förvaltningar i Borås och genererar en översikt av 
varje verksamhets inköp. Informationen i verktyget visualiseras på ett pedagogiskt sätt
och kan brytas ner till både enhetsnivå och produkt nivå. 

Avdelningen för koncerninköp på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads 
användning av Spend. Koncerninköp har tillsammans med leverantören undersökt
möjligheten att utveckla verktyget i syfte att kunna beräkna koldioxidutsläpp kopplat 
till Borås Stads inköp. Den utökade funktionen i Spend skulle innebära en tydlig och
grafisk överblick av inköpens faktiska utsläpp med möjlighet att analysera utsläppen 
utifrån verksamhet och produkt. Samtliga kommunala bolag och förvaltningar i Borås 

Miljöförvaltningen 
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skulle få möjlighet att analysera verksamhetens egen klimatpåverkan utifrån de
faktiska inköpen och på så sätt enklare kunna identifiera åtgärder som minskar 
koldioxidutsläppen. 

Den utökade funktionen för att beräkna klimatpåverkan från inköp kommer kosta ca
100 000 kr. Avdelningen för koncerninköp på Stadsledningskansliet ansöker därför 
om 100 000 kr från klimatkompensationsfonden för att täcka de kostnaderna för att
utveckla verktyget. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Samtliga ansökningar till Klimatkompensationsfonden bedöms utifrån hur väl
åtgärden bidrar till utsläppsminskning samt fyra ytterligare bedömningskriterier, 
spridningspotential, innovation, styrning och övriga miljö- och hållbarhetseffekter. 

Konsumtion av livsmedel, byggmaterial och övriga varor utgör en stor del av Borås
Stads klimatpåverkan. Innovativa och nytänkande projekt som syftar till att minska 
klimatpåverkan från Borås Stads inköp är avgörande för att Borås Stad ska minska
sina utsläpp i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten och kunna realisera 
målsättningarna i Energi- och klimatstrategin. 

Den utökade funktionen i Spend verktyget gör det möjligt att kartlägga och analysera
den faktiska klimatpåverkan från Borås Stads inköp, vilket i sin tur gör det enklare att 
identifiera de mest effektfulla åtgärderna för att minska utsläppen från inköp. Den 
utökade funktionen skulle även förbättra och förfina uppföljningen av Borås Stads 
koldioxidbudget och energi- och klimatstrategi. I nuläget finns det inget likvärdigt sätt
att beräkna och följa upp Borås Stads koldioxidutsläpp från inköp. Hittills har 
schablonvärden använts för att uppskatta hela kommunkoncernens klimatpåverkan
från inköp och det har inte tidigare varit möjligt att bryta ner utsläppen till produkt 
och enhetsnivå. 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden i ansökan uppfyller samtliga
bedömningskriterier. Därför föreslår Miljöförvaltningen att bevilja 100 000 kr från 
Klimatkompensationsfonden till att finansiera kostnaderna för att utveckla Spend
verktyget i syfte att beräkna och analysera Borås Stads klimatpåverkan från inköp. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

   

 

     

 
 

Agneta San der 
Förvaltningschef  Elin Johnsson 

Avdelningschef 

Bilagor   
Bilaga 1. Ansökan till fonden 

Beslutet expedieras till    
Koncerninköp,  Stadsledningskansliet   
Martin P erlstedt – Konce  rninköpschef  martin.perlstedt@boras.se  
Emma An dersson -  Upphandlare  emma.d.andersson@boras.se  
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Emma Andersson - Upphandlare 

Ansökan skickas till Miljöförvaltningens energi- och 
klimatsamordnare, Lisa Nilsson, e-posadress: 
lisa.n.nilsson@boras.se 

 
 

Ansökan om klimatkompensationsmedel 
 
 

 

emma.d.andersson@boras.se 
 

Förvaltning: Stadsledningskansliet 

Kontaktperson och kontaktuppgifter: Martin Perlstedt - Koncerninköpschef 

Koncerninköp 

Ge en kort beskrivning av projektet med tidsram 

Projektet innebär en implementering av en beräkning av koldioxid kopplat till vardera spenderad 
krona inom Borås Stad. Idag har vi ett verktyg som heter Spend som har syfte av att sammanställa 
samtliga inkomna faktor till Borås Stad för att sedan tydliggöra bland annat avtalstrohet men också 
vilka förvaltningar som spenderar på vad. Detta system kan alla förvaltningar och bolag ha tillgång 
till. Det går att bryta ner graferna på enhet men även produkt. Vi har inlett en dialog med 
leverantören av systemet för att kunna lägga på en dimension av uppföljning av hållbarhet och 
koldioxid utsläpp. Detta kommer ske genom att leverantören implementerar detta i sitt program 
kopplat till upphandlingsmyndighetens hållbarhetsekvivalenser. 

Medel som söks 

(Beskriv kostnaderna för projektet samt om ansökan gäller hela beloppet eller en 
delfinansiering) 

Kostnaden för projektet avser Leverantörens kostnad för att utveckla systemet. Leverantören 
kommer ta in en tredje part och vi kommer faktureras för dennes kostnad. En maximal 
uppskattning är 100 000 kr. 

 
 
 
 

Klimatnytta 

(Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till en utsläppsminskning) 

Projektet bidrar till en tydlig och grafisk överblick av utsläppen kopplade till inköp. Denna 
överblick ska sedan i sin tur leda till en väckarklocka för förvaltningarna och bolagen att försöka 
minska sina utsläpp. Överblicken kommer även kunna användas för årliga klimatrapporter som 
görs av Miljöförvaltningen. 

mailto:lisa.n.nilsson@boras.se
mailto:emma.d.andersson@boras.se
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Spridningspotential 

(Beskriv i vilken grad projektet har potential att sprida positiva effekter utanför den egna 
verksamheten) 

Potentialen för spridningen är helt klart över hela Borås Stad och dess bolag. 
Informationen som programmet genererar kommer inte bara Koncerninköp till godo i 
form av att utveckla sina rutiner för inköp utan även för hela staden. 

 
 
 
 
 
 
Innovation 

(Beskriv i vilken grad projektet utvecklar nya tekniker eller arbetssätt) 
 

Genom detta kommer vi vara med i framkant att utveckla ett system för uppföljning. Flera andra 
kommuner kommer sedan kunna använda det vi tagit fram för att vi tillsammans kan ha en dialog 
och få utnyttja deras vidare utveckling. I dagsläget finns inte denna typen av uppföljning för Borås 
Stad men det finns ett stort behov att kunna generera en välgrundad bild av nuläget men även 
framtida handlingsplaner kopplade till utsläpp. 

 

Styrning 

(Beskriv i vilken grad projektet knyter an till relevanta styrdokument) 
 

Projektet har direkt koppling till vårt arbete med mer hållbara inköp men även kopplat till vårt 
ansvar att följa upp våra koldioxidutsläpp. 

 
 
 
 
 
Övriga miljö- och hållbarhetseffekter projektet kan bidra med 
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Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostads 
ansökan med upp till 15 000 kronor för anläggning av ängsmark på fastigheten
Torpa-Sjöbo 2:5, inköp av liar, informationsskyltar och föredragshållare. 

Villkor  
1.  Ängen sk a  årligen slås me  d lie elle  r  annat  skärande  redskap ef ter  den 15   juli.  

Det slagna hö  et sk a  ligga kv ar och torka i cirka en ve      cka så frö  n hin ner  släppa, 
därefter sk a  höet  tas  bort.  Om det   inte  finns möjlighet   att  låta hö et  ligga kvar   
och torka får    slåtter som tidig  ast sk e 1 augu  sti.   

2.  Åtgärden sk a  fotodokumenteras för e  och ef ter  genomförd åtgärd och    
redovisas i samban  d slu tredovisningen.  

3.  Faktiska kost nader  ska  redovisas i samban  d slu tredovisningen.  
4.  Åtgärderna sk a  påbörjas  inom  två år   och avslu tas ino m  fem år .  
5.  Åtgärden sk a  finnas  kvar och sk  ötas  i minst   fem år   efter  avslutat pr ojekt.  

 

Sammanfattning   
Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostad har lämnat in en ansökan om bidrag ur 
naturvårdsfonden för att anlägga äng på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:5 samt inköp av
tre liar. De vill även sätta upp informationsskyltar och ha en föredragshållare för att 
informera om vikten av blommande ängsmarker och insekter. För detta ansöker 
Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostad om ett bidrag på 15 000 kronor. 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 15 000 kronor. 

Ärendebeskrivning   
Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostad har lämnat in en ansökan om bidrag ur
naturvårdsfonden för att anlägga äng på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:5. Befintlig 
gräsmattan kommer att skalas av på ca 30 kvm i form av en väg genom gräsyta.
Därefter kommer frömattor/ängsfrö att sås in. Tre liar kommer att inhandlas för 
skötsel av marken. Genom projektet kommer föreningen att få kunskap om
anläggning av äng, gå kurs i hur man hanterar en lie och fortsätta så in mer 
ängsblommor. De vill också dela med sig av kunskapen om ängen och hur viktiga bin,
humlor och andra insekter är. Därför ansöker de även om bidrag för 
informationsskyltar och föredragshållare. 

Miljöförvaltningen 
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Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2022-03-11 2022-202 

Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostad ansöker om ett bidrag på 15 000 kronor.
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 15 000 kronor. Faktiska 
kostnader ska redovisas i samband slutredovisningen. 

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

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Ett rikt växt- och djurliv samt det lokala miljömålet Hållbar natur. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 15 000 kronor. 

Upplysningar  

Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Av bidraget betalas 7 500 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 7 500 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till Miljöförvaltningen. 

Detta beslut befriar inte projektägaren från skyldigheten att söka de tillstånd,
dispenser eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. Ett beviljat 
bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det är projektägarens ansvar
att inhämta nödvändiga tillstånd eller motsvarande. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johansson 
Avdelningschef 

Bilagor   
1.  Karta  

Beslutet expedieras till     
Koloniföreningen Sjöbo Sommarbostad, 





 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

     
 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
Datum Dnr 
2022-03-11 2022-352 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om bidrag ur 
naturvårdsfonden för sandbank på fastigheten Sölebo 2:1. 

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

anlägga en sandbank för bin och humlor på fastigheten Sölebo 2:2. 
ansöker om ett bidrag på 25 000 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att avslå ansökan. 

Ärendebeskrivning  
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för att 

anlägga en sandbank för att skapa boplatser åt bin och humlor på fastigheten Sölebo 
2:2.   ansöker om ett bidrag på 25 000 kronor.   
kommer att köpa in sand som placeras ut i en lång sandbank mellan två åkrar.  

Miljöförvaltningens bedömning  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås 

Den aktuella platsen utgörs av kommunal mark som är utarrenderad till 
. Miljöförvaltningen har stämt av åtgärden med Mark- och 

Exploateringsavdelningen, som är ansvariga för kommunens arrende. De anser inte 
att åtgärden är lämplig. Istället uppmuntras att anlägga sandbanken 
på sin egen fastighet. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar därför Miljö- och 
konsumentnämnden att avslå ansökan. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johansson 
Avdelningschef 

Beslutet expedieras till  

Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

     
 

   

 

 

 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 
Datum Dnr 
2022-03-11 2022-738 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med 15 000 kronor 
för restaurering av betesmark, stängsling och fågelholkar på fastigheten Hunghult 
1:22. 

Villkor  
1. Åtgärden sk a  fotodokumenteras för e  och ef ter  genomförd åtgärd och   

redovisas i samban  d slu tredovisningen 
2. Faktiska kost nader  ska  redovisas i samban  d slu tredovisningen 
3. Åtgärderna sk a  påbörjas  inom  två år   och avslu tas ino m  fem år  
4. Åtgärden sk a  finnas  kvar och sk  ötas  i minst   fem år   efter  avslutat pr ojekt 

Sammanfattning  
  har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaurering av naturbetesmark, stängsling, faunadepåer, fågelholkar samt hamling på 
fastigheten Hunghult 1:22.   ansöker om ett bidrag på 57 000 kronor. 
Vidare har   ansökt om bidrag för ett naturvårdsavtal för att avsätta ett 
50-tal tallar som evighetsträd. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden  
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 15 000  
kronor för restaurering av betesmark, stängsling och fågelholkar. 

Ärendebeskrivning 

 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 
restaurering av naturbetesmark, stängsling, faunadepåer, fågelholkar samt hamling på 
fastigheten Hunghult 1:22.   ansöker om ett bidrag på 57 000 kronor. 
Vidare har   ansökt om bidrag för ett naturvårdsavtal för att avsätta ett 
50-tal tallar som evighetsträd. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Restaurering av betesmark, stängsling och fågelholkar

 avser restaurera ett skogsområde till naturbetesmark. Området 
angränsar till tidigare restaurering och kommer glesas ut för att få ner mer solljus på 
marken. Samtidigt kommer aspar och några fristående träd sparas och ges 
förutsättning att bli hagmarksträd. Markerna kommer att stängslas och betas av kor. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 
 

 
 

 
 

           
          

            
            

      
           

      

  
             

          
              

          
          

    

 
              

              
           

          
         

          
    

          
             

          
           

         

      
          

             
           

    

         

           
             

            
      

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2022-03-11 2022-738 

Beredningsgruppen anser att projektet uppfyller syftet och kraven för användning av
medel ur naturvårdsfonden. Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Ett rikt växt- och djurliv samt det lokala miljömålet Hållbar natur. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 15 000 kronor för restaurering av 
naturbetesmark. Stängsling och fågelholkar. 

Faunadepåer
 har även sökt bidrag för att skapa faunadepåer och rishögar för att 

gynna biologisk mångfald. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden är positiva till att
anlägga faunadepåer, men anser att det bör kunna göras på frivillig basis i samband 
med att träd avverkas inom den nya naturbetesmarken. Beredningsgruppen
rekommenderar därför inte Miljö- och konsumentnämnden att bevilja bidrag för 
faunadepåer och rishögar. 

Hamling
 har även sökt bidrag för beskäring av två askar på gården. En riktigt 

gammal grov som är hamlad för längesedan och en yngre med starkt växande. Bidrag
ur naturvårdsfonden kan inte beviljas för löpande skötsel/hamling. Vidare ska enligt 
Länsstyrelsens rapport (Askskottsjuka – Hur mår våra skyddsvärda askträd, 2021:02) 
all beskärning av gamla askar undvikas. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar därför inte Miljö- och konsumentnämnden att bevilja bidrag för
hamling av askarna. 

 har sökt bidrag för avsättning av tallar till evighetsträd.
Beredningsgruppen är positiva till att gamla grova tallar sparas men anser inte att 
bidrag ska beviljas för avsättningen. Den nya tolkningen av Artskyddsförordningen
tillsammans med den generella skogshänsynen anses tillräcklig. Om intresse finns att 
ingå ett Naturvårdsavtal kan kontakt tas med Skogsstyrelsen. 

Sammanfattningsvis rekommenderar beredningsgruppen inte Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja bidrag för avsättning av tallar till evighetsträd. 

Upplysningar  

Av bidraget betalas 10 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till Miljöförvaltningen. 

Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Detta beslut befriar inte projektägaren från skyldigheten att söka de tillstånd,
dispenser eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. Ett beviljat 
bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det är projektägarens ansvar
att inhämta nödvändiga tillstånd eller motsvarande. 

Naturvårdsavtal  



 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
  

Sida 
3(3) 

Datum Dnr 
2022-03-11 2022-738 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johansson 
Avdelningschef 

Bilagor 
1. Karta 

Beslutet expedieras till 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-03-11 2022-770 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Borås Segelflygklubbs ansökan med upp till 
70 000 kronor för skapande av ängsmark och sandblottor på fastigheten Viared 5:1
samt inköp av slåtteraggregat, ängsfrö, redskap och informationsskyltar. 

Villkor  
1.  Ängen sk a  årligen slås me  d sk ärande  redskap ef ter  den 15   juli.  Det slagna hö  et  

ska  ligga kvar och torka i cirka en ve       cka så frö  n hin ner  släppa,  därefter sk a 
höet  tas  bort.  Om det   inte  finns möjlighet   att  låta hö et  ligga kvar och torka får      
slåtter som tidig  ast sk e 1 augu  sti.  

2.  Åtgärden sk a  fotodokumenteras för e  och ef ter  genomförd åtgärd och    
redovisas i samban  d slu tredovisningen.  

3.  Faktiska kost nader  ska  redovisas i samban  d slu tredovisningen.  
4.  Åtgärderna sk a  påbörjas  inom  två år   och avslu tas ino m  fem år .  
5.  Åtgärden sk a  finnas  kvar och sk  ötas  i minst   fem år   efter  avslutat pr ojekt.  

Sammanfattning   
Borås Segelflygklubb har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
biologisk anpassad skötsel/hävd av Borås flygplats på fastigheten Viared 5:1. ansöker 
om ett bidrag på 70 000 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 70 
000 kronor. 

Ärendebeskrivning   

Borås Segelflygklubb har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 
biologisk anpassad skötsel/hävd av Borås flygplats på fastigheten Viared 5:1. Borås 
Segelflygklubb ansöker om ett bidrag på 70 000 kronor. 

Flygklubben har med stöd av Svens Flygtransport gjort en översiktlig undersökning
av naturvärden på Borås Flygplatsen. Arbetet resulterade i en rapport med 
skötselförslag där syftet är att skapa en biologiskt anpassad skötsel/hävd och öka
naturvärdena på platsen. För att genomföra en del av skötselförslagen ansöker 
Flygklubben om bidrag ur naturvårdsfonden. Dels vill de ny och återskapa gammal
ängsmark och dels öka förutsättningarna för pollinerande insekter att bo och trivas i 
området. Den största utmaningen är att hejda de invasiva arterna. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-770 

Totalt  innefattar projektet cirka 2 hekt ar  där  invasiva ar ter (lupiner  och gullris)  
manuell plockas bort, stenar plockas bort  för att  inte  skada slått erbalk/rotorslåtter, 
sandblottor skapas för insekter, insådd av än  gsfrö,  slåtter, uppsättning av bihotell 
samt  informationstavla som informerar om arbetet. Som egen insats rä knar klubben 
med att  lägga ner cirka 300 arbetstimmar i projektet.   

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Projektet  uppfyller sy ftet  och kraven för an   vändning av me  del ur na  turvårdsfonden. 
Bidraget  går  till  enskild och omfatt  ar na turvårdsåtgärder.   

Projektet  bidrar till   att  uppfylla de   nationella miljömå len Ett   rikt odlin gslandskap och  
Ett  rikt växt-  och djurliv samt    det  lokala miljömå let  Hållbar na tur.   

Beredningsgruppen för na  turvårdsfonden rekommende rar Mi ljö- och 
konsumentnämnden att   bevilja an sökan med   upp till   70  000  kronor.    

Upplysningar  

Av bidr aget bet alas  50 000   kronor ut på an   givet  konto ef ter  meddelande  om 
projektstart  och 20 000    kronor ef ter  slutbesiktning av pr  ojektet.  Anmäl projekt start  
och projekt slut ti ll Miljöf örvaltningen.  

Återbetalningsskyldighet  föreligger om åtgärdern  a inte   utförs  enligt  detta beslu t.   

Detta beslu t befriar   inte  projektägaren från   skyldigheten att   söka de   tillstånd, 
dispenser elle r för a de   samråd som kan krävas enligt      annan lagst iftning.  Ett  beviljat  
bidrag inn ebär inte   att  åtgärdernas laglighet   är  prövade.  Det är   projektägarens an svar 
att  inhämta nö dvändiga tills tånd elle r motsv arande.  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  
 

Elin Jo hansson   
Avdelningschef  

Bilagor   
1.  Karta  

Beslutet expedieras   till   
Borås  Segelflygklubb,  info@bsfk.com  



 Ansökan berör område 1 och 5. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-03-11 2022-630 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med upp 
till 3 390 kronor för inköp av ängsfrö på fastigheten Ljushults-Kärra 1:38.  

Villkor  
1. Ängen sk a  årligen slås me  d sk ärande redsk ap ef ter  den 15   juli.  Det slagna hö  et

ska  ligga kvar och torka i cirka en ve       cka så frö  n hin ner  släppa,  därefter sk a 
höet  tas  bort.  Om det   inte  finns möjlighet   att  låta hö et  ligga kvar och torka får    
slåtter som tidig  ast sk e 1 augu  sti. 

2. Åtgärden sk a  fotodokumenteras för e  och ef ter  genomförd åtgärd och  
redovisas i samban  d slu tredovisningen. 

3. Faktiska kost nader  ska  redovisas i samban  d slu tredovisningen. 
4. Åtgärderna sk a  påbörjas  inom  två år   och avslu tas ino m  fem år . 
5. Åtgärden sk a  finnas  kvar och sk  ötas  i minst   fem år   efter  avslutat pr ojekt. 

Sammanfattning  
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

inköp av ängsfrö på fastigheten Ljushults-Kärra 1:38. ansöker 
om ett bidrag på 3390 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 3 
390 kronor. 

Ärendebeskrivning  
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

inköp av ängsfrö på fastigheten Ljushults-Kärra 1:38. ansöker 
om ett bidrag på 3390 kronor. Fröna kommer att sås i dikeskanter som grävts upp i 
samband med fiberdragning utmed Skansasjövägen i Aplared.  

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

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Ett rikt växt- och djurliv samt det lokala miljömålet Hållbar natur. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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Datum Dnr 
2022-03-11 2022-630 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 3 390 kronor. 

Upplysningar  

Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Av bidraget betalas 2 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 1 390 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till Miljöförvaltningen. 

Detta beslut befriar inte projektägaren från skyldigheten att söka de tillstånd,
dispenser eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. Ett beviljat 
bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det är projektägarens ansvar
att inhämta nödvändiga tillstånd eller motsvarande. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johansson 
Avdelningschef 

Bilagor 
1.  Karta 

Beslutet expedieras till  



Ljushults-Kärra 1:38
Dnr 2022-630
 

Bilaga 1. Karta

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-03-11 2022-363 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med upp till 7 
000 kronor för anläggning av äng på fastigheten Sölebo 2:1.  

Villkor  
1. Ängen sk a  årligen slås me  d sk ärande redsk ap ef ter  den 15   juli.  Det slagna hö  et

ska  ligga kvar och torka i cirka en ve       cka så frö  n hin ner  släppa,  därefter sk a 
höet  tas  bort.  Om det   inte  finns möjlighet   att  låta hö et  ligga kvar och torka får    
slåtter som tidig  ast sk e 1 augu  sti. 

2. Åtgärden sk a  fotodokumenteras för e  och ef ter  genomförd åtgärd och  
redovisas i samban  d med   slutredovisningen. 

3. Faktiska kost nader  ska  redovisas i samban  d slu tredovisningen. 
4. Åtgärderna sk a  påbörjas  inom  två år   och avslu tas ino m  fem år . 
5. Åtgärden sk a  finnas  kvar och sk  ötas  i minst   fem år   efter  avslutat pr ojekt. 

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

av ängsfrö och anläggning av äng på fastigheten Sölebo 2:1. ansöker 
om ett bidrag på 12 650 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med upp till 
7 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 

har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för inköp 
av ängsfrö och anläggning av äng på fastigheten Sölebo 2:1. ansöker 
om ett bidrag på 12 650 kronor. 

Ängen kommer anläggas i kanten av befintlig åker och bli cirka 1 000 kvm stor. Syftet 
är att gynna naturliga pollinerare. kommer själv stå för 
markberedning, sådd och skötsel. 

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

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 
 

 
 

 
 

            
           

         

             
           

    

           
             

            
      

  
 

  

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2022-03-11 2022-363 

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Ett rikt växt- och djurliv samt det lokala miljömålet Hållbar natur. 

Av ut sädet  framgår att   de  ska  sås ca 5 gram per kv     adratmeter.    har i   
ansökan uppget t att   han vill   så in tv  å olika frö  blandningar och så dubbelt     så my cket  
som rekommendationen.   Beredningsgruppen an ser att   det  är  okej  att  blanda olika  
fröblandningar men att    ersättning  endast  ska  kan ut gå för den rekomme   nderade  
frömängden per kvadratmet  er. Där av rekommende rar beredningsgruppen för   
naturvårdsfonden Mil jö- och konsume ntnämnden att bevilja an   sökan me d upp till    
7 00 0 kro nor.  

Upplysningar  

Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Av bidraget betalas 4 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 3 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till Miljöförvaltningen. 

Detta beslut befriar inte projektägaren från skyldigheten att söka de tillstånd, 
dispenser eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. Ett beviljat
bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det är projektägarens ansvar 
att inhämta nödvändiga tillstånd eller motsvarande. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johansson 
Avdelningschef 

Bilagor 
1.  Karta 

Beslutet expedieras till  
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-03-17 2022-7 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2021         

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att besvara Arbetslivsnämndens utskick 
avseende Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2021 med svar enligt
bilaga Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2021. 

Sammanfattning  
I linje med Arbetslivsnämndens samordnande ansvar för stadens integrationsarbete,
ingår det för samtliga nämnder och bolag att årligen följa upp Program för integrerat 
samhälle. I år kommer uppföljningen att fokusera på de integrationsinsatser som har
gjorts de senaste tre åren. Det kan vara insatser inom ett eller flera områden i 
programmet. 

Ärendebeskrivning  
Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga rättigheter 
och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med dessa frågor utgår
från Program för ett integrerat samhälle, som reviderades och fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 26 september 2019. Programmet gäller till och med 2023.
Programmet redovisar den politiska viljeriktningen och anger målen för 
integrationsarbetet i Borås Stad. Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur
samtliga nämnder och bolag arbetar med programmet utifrån sina respektive 
ansvarsområden. 

Sedan Pm:et började skickas ut har Arbetslivsförvaltningen följt upp samtliga
områden i programmet vilka är: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, 
folkhälsa och kultur. I år kommer uppföljningen att fokusera på de
integrationsinsatser som har gjorts de senaste tre åren. Det kan vara insatser inom ett 
eller flera områden i programmet. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
En förutsättning för att kunna vara delaktiga och kunna ta del i samhällsutvecklingen 
är kunskap om hur samhället i vid bemärkelse fungerar.
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en 
ledande miljökommun. Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se
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Datum Dnr 
2022-03-17 2022-7 

samt kommunikation och samverkan bidrar nämnden till delaktighet i det
hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och enskilda. 
Miljö- och konsumentnämnden tillhandahåller även konsumenträttslig och
ekonomisk rådgivning, en service som har ett övergripande mål att få alla invånare att 
göra aktiva val och få kontroll över sin ekonomiska situation samt bli medvetna och
säkra konsumenter. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Förvaltningschef Avdelningschef 

Bilagor 
Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2021, 2022-03-17
Program för ett integrerat samhälle 2019-2023, 2019-09-26 

Beslutet expedieras till 
Arbetslivsförvaltningen 



1
(
2
) 

PM 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-11-25 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2021 
Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 
rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 
dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som reviderades och 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. Programmet gäller 
till och med 2023. Programmet redovisar den politiska viljeriktningen och anger 
målen för integrationsarbetet i Borås Stad. Arbetslivsnämnden ansvarar för att 
följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med programmet utifrån sina 
respektive ansvarsområden. 

Målområden 
Sedan Pm:et började skickas ut har Arbetslivsförvaltningen följt upp samtliga 
områden i programmet vilka är: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, 
folkhälsa och kultur. I år kommer uppföljningen att fokusera på de 
integrationsinsatser som har gjorts de senaste tre åren. Det kan vara insatser 
inom ett eller flera områden i programmet. 
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Ange nämnd eller bolag: 

Kontaktperson, e-post och telefonnummer: 

Vilka 
integrationsprojekt/insatser har
ni genomfört eller deltagit i de 
senaste 3 åren? 

Beskriv kortfattat innehåll, 
metod och eventuella 
samarbetspartners. 

Vilket eller vilka områden i 
Program för ett integrerat samhälle har 
insatsen anknytning till? 

Områden från programmet:
arbete, bostad, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa
och kultur 

Vad var syftet med 
insatsen/projektet? 

Vilka var målgruppen för 
insatsen/projektet? 

Vilka resultat/delresultat har 
ni uppnått? 

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

Arbete Skapa möjlighet för 
framtida anställning. 

Praktikanter i allmänhet. Vår språkpraktikant är 
fastanställd hos oss sedan 
några år tillbaka. 

2. Trygghetsaspekten inom 
nämndens ansvarsområde är 
inkluderad i vår 
myndighetsutövning och vårt 
tillsynsarbete, vilket syftar till att 
säkerställa boråsarnas hälsa och 
säkerhet, en effektiv och hållbar 

Trygghet Ingår i 
förvaltningens 
grunduppdrag. 

Ingen specifik målgrupp. Kontinuerligt arbete internt 
men även samverkan med 
andra myndigheter. 
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samhällsplaneringsprocess, lika   
och rä ttvisa regle r  för  
verksamhetsutövare i Borå  s  
samt  för att   motverka  
brottslighet.  Nämnden an svarar  
även för kommunens    budget- 
och sk uldrådgivning och   
konsumentrådgivning  vilka  
bidrar till   trygghet  genom hjä lp  
och goda rå  d för alla    
medborgare.  
 
3.  En för utsättning för att    Delaktighet  Ingår  i  Ingen spec ifik målgrupp .  Kontinuerligt  arbete.  
kunna vara   delaktiga och ku  nna  förvaltningens  
ta del   i samhäl lsutvecklingen är   grunduppdrag.  
kunskap  om hur samhäll  et  i vid   
bemärkelse  fungerar.  
Miljö- och konsume ntnämnden  
har en ce  ntral  roll i ar  betet  för  
att  Borås sk a  vara  en ledande   
miljökommun. Genom tills  yn  
och pr övning, övervakning av    
miljösituationen samt   
kommunikation och samve  rkan  
bidrar nä mnden till   delaktighet  i  
det  hållbarhetsarbete  som sk er  
hos  företag,  organisationer och   
enskilda.  
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Miljö- och konsume ntnämnden  
tillhandahåller även   
konsumenträttslig  och  
ekonomisk  rådgivning,  en  
service  som ha r et t  
övergripande  mål att   få alla   
invånare att   göra aktiv a  val och   
få kontro ll  över sin ek  onomiska  
situation samt bli medv   etna och   
säkra konsume nter.  
4.  Miljö- konsumentnämnden  Arbete  Rekrytering gör s  vid  Ingen spec ifik målgrupp .  Förvaltningen ha r ge nom år en  
ser  gärna sökande av an   nan  behov.  rekryterat  ett  flertal  
etnisk ba kgrund  till  våra  lediga  medarbetare med   personlig  
tjänster. Dock   så är   personlig  lämplighet  samt  
lämplighet  samt  utbildning/erfarenhet  med  
utbildning/erfarenhet  olika et nisk ba kgrund.  
avgörande  vid tills ättning av nya    
tjänster oa vsett  etnisk  
bakgrund.  
5.      
 
6.      
 
7.      
 
8.      
 



 

 

Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer

 Regler 

Borås Stads 

Program för ett 
integrerat samhälle 



 

 

   

 
 

Borås Stads 
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 
regler – absoluta gränser och ska-krav 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 15 januari 2015, reviderat 26 september 2019 
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dnr: KS 2018-00893 
Dokumentet gäller till och med: 2023 
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. 
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och fnnas med i en dialog som ger reellt infytande i frågor som berör dem. 
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år fyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla infyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifka verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fer invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det fnns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där. 
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Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få 
praktik, som ger språkträning och värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor. 

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha infytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser. 

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med fera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning. 

Staden genomför särskilda insatser i områden som definierats som särskilt utsatta, där 
det långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från 
andra bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål. 

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande
extremism. 

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet. 

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 
Borås Stad  | Program för ett integrerat samhälle            5 



 
            

              
 

 

 
 

 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program. 
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-03-17 2022-243 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Stads Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå          

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissens förslag på Program för mänskliga 
rättigheter på lokal nivå med nedan angivna förslag på tillägg. 

Sammanfattning  
Programmet konstaterar att det är på lokal nivå som många mänskliga rättigheter ska 
förverkligas och anger fyra övergripande inriktningar för programmet. Kommunen är
skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Programmet slår fast Borås Stads ambition i arbetet för en inkluderande
stad. Miljö- och konsumentnämnden anser att Program för mänskliga rättigheter på 
lokal nivå bidrar till ökad förståelse för hur Borås Stad ska fortsätta sitt arbete med 
mänskliga rättighetsfrågor. 

Ärendebeskrivning  
De mänskliga rättigheterna beskriver vad en stat aldrig får göra mot människor och
vad en stat garanterar varje människa. FN har antagit en deklaration om vilka 
mänskliga rättigheter som finns och offentliga aktörer såsom Borås Stad har ett
ansvar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för sina medborgare. 

Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. 
Kommunen är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att
nödvändiga åtgärder genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå 
slår fast Borås Stads ambition i arbetet för en inkluderande stad. 

De övergripande inriktningarna i programmet är: 

1.  att  mänskliga rä ttigheter  respekteras,  skyddas, uppfylls , gran skas och främja  s  i 
Borås  på et t  sådant sätt   att  alla  invånare i Borå  s  får sina rä  ttigheter  garanterade  på  ett  
likvärdigt  sätt 
2.  att  alla  människor i Borå  s  ska  bli lys snade  på  
3.  att  Borås Stad ar  betar  rättighetsbaserat,  där  universell ut formning inklude ras och  
medborgarna ha r inflyt ande  över beslu t som rö  r dem   
4.  att  kommunens an svar  för de   mänskliga rä ttigheterna är   synligt och nä  rvarande  i 
det  kommunala ar betet, och att    tjänstepersoner och valda för   eträdare  inom  Borås  
Stad ha r me dvetenhet  och ku nskap  om dem.   

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2022-03-17 2022-243 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på programmet för mänskliga rättigheter
på lokal nivå. Borås Stads nämnder och förvaltningar är till för invånarna i Borås och 
det är av yttersta vikt att invånarnas rättigheter bejakas. Miljö- och
konsumentnämnden har följande förslag på tillägg: 

•  Miljö- och konsume ntnämnden ön skar  en ty dligare  koppling  till  den na tionella  
handlingsplanen Agenda 203  0. 
•  Miljö- och konsume ntnämnden ön skar  en ty dligare  koppling  till  FN-konventionen  
om män skliga rä ttigheter, diskriminerin gsgrunderna och socioe  konomiska aspekt er.  
•  Gällande  samverkan med   civilsamhälle, nä ringsliv  och my ndigheter  önskar  Miljö- 
och konsume ntnämnden et t  förtydligande  vad som avse  s me d  ”när  det  är  möjligt”.  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  
 

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Bilagor  
Remiss - Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå, 2022-01-27 

Beslutet expedieras till    
Kommunstyrelsen 



 

 Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer

 Regler 

Borås Stads 
Program för mänskliga 

rättigheter på lokal nivå 



 

 

Borås Stads 
styrdokument 

Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 
regler – absoluta gränser och ska-krav 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 
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”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så lyder den första artikeln i 
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. I korthet beskriver den vad staten 
aldrig får göra mot människor, och vad staten garanterar varje människa. De mänskliga 
rättigheterna är universella och odelbara, vilket betyder att de gäller för alla, och ingen rättighet 
står över någon annan. De slår fast att alla människor har rätt att få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda utan någon form av diskriminering. De mänskliga rättigheterna är juridiskt 
bindande, och Borås Stad har ett ansvar för upprätthållandet av sina invånares mänskliga 
rättigheter. Detta ansvar regleras och förtydligas bland annat i den svenska grundlagen och 
i andra lagar samt genom internationella åtaganden och konventioner, vilka också betonar 
invånarnas infytande och delaktighet. 

Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå   
Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Kommunen 
är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition 
i arbetet för en inkluderande stad. 

De övergripande inriktningarna i programmet är: 

1. att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls, granskas och främjas i 
Borås på ett sådant sätt att alla invånare i Borås får sina rättigheter garanterade på ett 
likvärdigt sätt 

2. att alla människor i Borås ska bli lyssnade på 

3. att Borås Stad arbetar rättighetsbaserat, där universell utformning inkluderas och 
medborgarna har infytande över beslut som rör dem 

4. att kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna är synligt och närvarande i det 
kommunala arbetet, och att tjänstepersoner och valda företrädare inom Borås Stad 
har medvetenhet och kunskap om dem. 

Ett rättighetsbaserat arbetssätt bygger på principerna delaktighet om inkludering, jämlikhet, 
transparens, ansvar och icke-diskriminering. Rättighetsprinciperna ska inkluderas i allt arbete 
som görs. 

Utöver detta dokument har Borås Stad ett fertal styrdokument som direkt eller indirekt rör 
mänskliga rättigheter. De områden som dessa omfattar är viktiga i kommunens arbete för att 
respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter, men berörs inte i så stor utsträckning 
i detta dokument. 

Civilsamhället, näringslivet och myndigheter är viktiga resurser i Borås Stads strävan att 
respektera, uppfylla och skydda de mänskliga rättigheterna. När det är möjligt ska Borås 
Stad samverka med dessa olika aktörer för att på ett effektivt sätt säkra att de mänskliga 
rättigheterna tillgodoses. 

I arbetet med att införa detta program krävs ett öppet och intersektionellt synsätt. Det tar hänsyn 
till att de maktförhållanden som fnns i samhället ofta samverkar och förstärker varandra. Ett 
intersektionellt perspektiv synliggör makt, ojämlikheter och sociala identitetskategorier och 
hur dessa samspelar med varandra. 
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Ett Borås för alla 
Mänskliga rättigheter ger inte färdiga svar på svåra lokala utmaningar. De mänskliga rättigheterna 
kräver däremot att beslut fattas på ett icke-diskriminerande, inkluderat och rättssäkert sätt. 
Att känna till sina rättigheter är grundläggande för att kunna hävda dem och vara delaktig i 
demokratiska processer. Utifrån detta är ambitionen att Borås ska vara en människovänlig stad, där 
alla oavsett ålder känner till sina rättigheter och får dem tillgodosedda. Jämställdhetsperspektivet 
ska fnnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad och alla ska ha möjlighet att vara sig 
själva fullt ut i livets alla skeden. Oavsett hur du titulerar dig eller vilken sexuell läggning du 
har så har du rätt till ett gott bemötande i Borås Stads verksamheter – både som invånare och 
som medarbetare. Utbildning och insatser som erbjuds ska vara jämlika och tillgängliga för 
alla som tar del av dem.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i det lokala arbetet med mänskliga rättigheter och alla som 
lever, verkar och vistas i Borås ska kunna nå sin fulla potential, oavsett funktionsförmåga. 
Kommunen ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla aspekter, med Västra Götalandsregionens 
riktlinjer för tillgänglighet och standard som grund. Ingen ska heller diskrimineras på grund 
av sin tro eller sin etnicitet. Borås Stad ska arbeta för inkludering och integration på lika 
villkor. I Borås ska alla våga säga vad de tycker. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet följs upp vart fjärde år.  Handboken med 
tillhörande handlingsplan innehållande konkreta åtgärder kompletterar programmet. Handboken 
med tillhörande handlingsplan tas fram i samverkan med berörda förvaltningar och bolag 
och följs upp vartannat år på aktivitetsnivå. Om förslagen i handlingsplanen kräver politiska 
beslut så behandlas det av berörda nämnder. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-02-23 2021-3966 

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Prisuppräkning  timtaxa inom   Miljö- och  
konsumentnämndens verk samhetsområde 2022   

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2022 års 

   Timtaxa för tills  yn enligt   alkohollagen,  tobakslagen,  lagen om ele  ktroniska  
cigaretter och på  fyllningsbehållare  och lagen om ha   ndel me d viss a rece ptfria 
läkemedel  till  1 251   kr  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att den nya timtaxan träder i kraft den 1 april
2022. 

Sammanfattning   
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
görs en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet 
av respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om
denna indexuppräkning. Den uppräknade timtaxan avser verksamhetsåret 2022. 

Ärendebeskrivning   
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt timtaxan för tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel. 

Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av taxan överlåtit åt Miljöoch
konsumentnämnden att årligen besluta om indexuppräkning av taxans timpris. Det 
betyder att Kommunfullmäktige inte behöver fatta beslut om årlig indexuppräkning. 

Beräkning av ny timtaxa
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
bör en årlig indexuppräkning göras. Sveriges kommuner och regioner (SKR)
tillhandahåller ett index som används till uppräkning av taxan, Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). PKV tas fram genom att priserna för löner, material
och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. SKR 
rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma
bättre exakthet. Inför 2022 ska indexet för 2019 användas då SKR rekommenderar 
detta för att få ett så rättvist värde som möjligt. Taxorna indexuppräknas årligen
baserat på PKV som finns publicerat på SKR:s hemsida under oktober månad. Vid 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2022-02-23 2021-3966 

beräkning av ny timtaxa för 2021 har PKV-2021-09-30 använts1. Det innebär att 
timtaxan är uppräknad med 2,1 procent. 

Miljöförvaltningens taxeområden, timtaxor 2021 2022 

Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

1 225 1 251 

1 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 

 

Gunnel Petersson 
vik förvaltningscontroller 

Agneta Sander
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till    
Kommunstyrelsen 

Miljöförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
Datum Dnr 
2022-03-15 2022-1189 

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomi:  10-dagars för februari 2022     

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner 10-dagars för februari 2022. 

Ärendebeskrivning   
Miljöförvaltningen lämnar en 10-dagars prognos till Kommunstyrelsen med utfall mot
budget samt en helårsprognos. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Gunnel Petersson 
vik. förvaltningscontroller 

Bilagor   
10-dagars för februari 2022 

Miljöförvaltningen 
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10-dagars 2022-02  
Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomisk redovisning 
  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 129 911 152 147 5  

Central administration 1 512 10 277 1 559 1 657 -98  

Tillstånd- och livsmedelskontroll 1 428 885 1 237 1 461 -224  

Miljötillsyn 1 852 3 800 2 848 1 796 1 052  

Miljöstrategiska 1 001 11 232 728 376 352  

Konsument Borås 1 193 5 562 288 1 112 -824  

Buffert  333 55  55  

Klimatkompensationsfond  250 42 0 42  

Myndighetssamverkan   0 15 -15  

Verksamhetens nettokostnader 7 115 33 250 6 909 6 564 345  

Kommunbidrag  33 250 6 909 6 909   

Resultat jfr med kommunbidrag -7 115 0 0 345   

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -7 115   345   

Verksamhetsmått 
Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2021 Budget 2022 Utfall Jan 2022 Utfall Feb 2022 

Antal ärenden 614  291 820 

Antal händelser (Ecos) 3 809  2 811 6 381 

Antal delegationsbeslut. 243  152 301 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 
Verksamhetsmått Utfall Feb 2021 Budget 2022 Utfall Jan 2022 Utfall Feb 2022 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 840 840 

Antal ärenden inre tillsyn 1 15 0 15 

Antal inspektioner 17 800 15 52 

Antal yttre tillsynsbesök 0 140 0 23 

Antal revisioner 11 100 1 3 

Antal nya tobakstillstånd 12 12 2 4 

Antal stadigvarande serveringstillstånd 109 109 112 113 

Antal ansökningar om tillstånd  30   

Miljötillsyn 
Verksamhetsmått Utfall Feb 2021 Budget 2022 Utfall Jan 2022 Utfall Feb 2022 

Antal delegationsbeslut 131 950 63 176 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 46 400 4 27 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 7 350 0 3 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 10 400 18 36 

Antal kundkontakter miljötillsyn 792 7 000 408 882 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 382 3 200 149 342 

Antal kundkontakter hälsoskydd 305 2 700 195 502 



 
10-dagars 2022-02  
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2021 Budget 2022 Utfall Jan 2022 Utfall Feb 2022 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Strandskyddsärenden 3 50 7 10 

Deltagare i miljöutbildning 46 600 83 49 

Konsument Borås 
Verksamhetsmått Utfall Feb 2021 Budget 2022 Utfall Jan 2022 Utfall Feb 2022 

Rådgivningsärenden, BUS 118 650   

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 177 1 200   

Föreläsningar och informationstillfällen 9 50   

Kommentarer 
Prognos för helåret  



 

  

 

 
 

 

 

  

 

     

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Ärendenr Anläggning/Fastighet ÄrendeRubrik BeslDatum Delegnr 
Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Oljeavskiljare för 

2021-2378 avfallsanläggning. 2022-02-28 2022-268 
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Hygienisk verksamhet -

2021-3577 Håltagning i öron och piercing 2022-02-04 2022-166 

2022-297 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-04 2022-165 
2022-237 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-02 2022-147 

2022-310 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-04 2022-167 
2022-364 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-07 2022-172 
2022-338 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-07 2022-173 
2022-372 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-08 2022-179 
2022-407 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-09 2022-190 
2022-584 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-22 2022-247 
2022-685 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-25 2022-262 
2022-694 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-25 2022-264 
2022-695 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-02-28 2022-276 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning 
2021-3891 av massor för anläggningsändamål- utsorterad makadam 2022-02-14 2022-200 

, 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Krossanläggning och 

2021-2788 sorteringsverk för berg- och grusmaterial 2022-02-02 2022-150 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Mellanlagring av jord och 

2021-2950 schaktmassor 2022-02-03 2022-164 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Byte av 

2021-4081 bolag 2022-02-03 2022-162 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring -

2022-296 Miljöskydd - Omklassning av verksamhet 2022-02-11 2022-196 
2021-3650 Anmälan av sanering av PCB 2022-02-22 2022-244 
2022-342 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare 2022-02-03 2022-151 
2022-272 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-02-10 2022-194 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-3450 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-02-21 2022-241 
2022-221 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-02-21 2022-242 
2022-117 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-02-23 2022-259 

,
2021-3912 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter 2022-02-04 2022-168 

2021-2708 markbädd 2022-02-03 2022-156 

2021-3902 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-02-01 2022-143 
2021-3534 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-02-02 2022-148 
2021-4046 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-02-02 2022-149 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC, 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC, 
2021-2286 minireningsverk 2022-02-03 2022-152 

2018-2794 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 2022-02-17 2022-226 

2018-2794 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 2022-02-17 2022-227 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 

2022-8 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-02-22 2022-250 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 

2022-143 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-02-22 2022-251 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 

2021-3770 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-02-28 2022-267 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 

2022-48 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-02-28 2022-271 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 

2022-365 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-02-28 2022-278 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 

2022-365 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-02-28 2022-281 
, Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Föreläggande om 

2021-2445 skyddsåtgärder 2022-02-14 2022-204 



  Information om upphörande av verksamhet - H - Upphörande  
2022-370  av hygienisk verksamhet 2022-02-03 2022-153 

  Information om upphörande av verksamhet - H - Upphörande  
2022-385  av hygienisk verksamhet 2022-02-03 2022-163 

, Information om upphörande av verksamhet - H - Upphörande  
2022-568 t av hygienisk verksamhet 2022-02-16 2022-220 

,  Information om upphörande av verksamhet - H - Upphörande  
2022-605  av hygienisk verksamhet 2022-02-17 2022-229 

,  Information om upphörande av verksamhet - H - Upphörande  
2022-606  av hygienisk verksamhet 2022-02-17 2022-230 

  
2022-522  Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2022-02-17 2022-223 

  
2022-388  Klagomål livsmedel - Skadedjur/Avfall 2022-02-10 2022-193 

  
2022-304 Klagomål miljöskydd - Nedskräpning 2022-02-22 2022-255 

  
2022-304 Klagomål miljöskydd - Nedskräpning 2022-02-23 2022-258 

 Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på temperaturen i 
2021-3484 lägenhet. 2022-02-22 2022-245 

 Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på temperaturen i 
2021-3484 lägenhet. 2022-02-22 2022-249 

 Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på temperaturen i 
2021-4070 lägenheten. 2022-02-18 2022-233 

 Klagomål på inomhusmiljö - Klagomålanmälan /rök in i 
2021-192 lägenhet mm. 2022-02-09 2022-188 
2021-3988  Klagomål på inomhusmiljö - Låg temperatur inomhus. 2022-02-16 2022-219 
2021-4022  Klagomål på inomhusmiljö - störande ljud i lägenheten. 2022-02-11 2022-197 
2021-4022  Klagomål på inomhusmiljö - störande ljud i lägenheten. 2022-02-11 2022-198 

  
2021-4101  Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-14 2022-199 

2021-4088  Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-14 2022-201 



2021-4123
Elisabeth Care, Modulen 18, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-14 2022-202

2021-4110
Direkt Fotvård Borås, Gulmåran 7, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-14 2022-203

2021-4115
Dynasty Barbershop, Falken 5, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-14 2022-206

2021-4105
Salong Aroma Vie Ica Maxi, Ålleberg 
1, Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-14 2022-208

2022-238
Pure Senses, Carolus 10, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-14 2022-209

2021-4106
Ur & Penn, Midas 14, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-15 2022-211

2021-4108
Infinity salong, Spinnaren 15, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-15 2022-212

2021-4000
Apoteket Juwelen, Samariten 4, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-15 2022-213

2021-4089
Guldfynd, Narcissus 5, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-16 2022-218

2021-4111
SENSO Estetik, Medea 1, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-16 2022-221

2021-4120
Svenska Skönhetsskolan, Valhall 1, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-17 2022-224

2021-4119
Bellis Beauty, Juno 9, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-17 2022-225

2021-4122
PNK Beauty Klinik, Bromsen 3, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-17 2022-228

2022-175
Sam Nails , Nestor 2, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-17 2022-231

2022-373
Heléns Beautycenter, Magne 10, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-22 2022-248

2022-412

Den Gamla Skolan - Jonatan Andrén 
(EF), Triton 2, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-25 2022-261

2022-400
Bond By Beauty, Pygmalion 4, 
Hälsoskyddsverksamhet Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-02-25 2022-263



  
Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd - 

2022-121  Undervisningslokaler 2022-02-08 2022-177 
  Klassning av anläggning/verksamhet - L - 

2021-4043  Erfarenhetsinklassning 2022-02-07 2022-171 
  Klassning av anläggning/verksamhet - L - 

2021-4040  Erfarenhetsinklassning 2022-02-22 2022-252 
  

  
2022-418  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-02-04 2022-170 

  
2022-454  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-02-09 2022-187 

,  
2022-473  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-02-09 2022-192 

  
2022-680  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-02-22 2022-254 

,  
  

2022-682  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-02-22 2022-257 
  

2022-773  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-02-28 2022-279 
  

2022-776  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2022-02-28 2022-282 
  

2022-181  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2019 2022-02-21 2022-243 
  

2022-119  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-03 2022-154 
  

2022-216 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-03 2022-155 
  

2022-220  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-03 2022-157 
 

2022-222 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-03 2022-158 
  

2022-218  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-03 2022-159 



  
  

2022-229  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-03 2022-160 
 

 

2022-230  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-03 2022-161 
  

2021-3832 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-07 2022-174 

2021-3935  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-07 2022-175 
  

 
2021-3967 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-07 2022-176 

 
  

2021-3933  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-08 2022-178 
 

2021-3699  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-08 2022-180 
  

2021-3822  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-08 2022-181 
,  

 
2021-3967 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-08 2022-182 

 
2021-3974  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-08 2022-183 

 
  

2021-3933  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-08 2022-184 

2021-3935  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-08 2022-185 
  

2021-3835  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-09 2022-189 
 

2021-3974  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-10 2022-195 



  
2022-119 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-14 2022-205 

  
2022-216 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-14 2022-207 

  
  

2021-4016  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-15 2022-215 
  

2021-3838  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-15 2022-216 
  

2021-3835  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-18 2022-232 
  

2021-3837 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-18 2022-234 
  

2021-3965 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-18 2022-235 
  

2022-218 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-18 2022-236 
 

2022-222 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-18 2022-237 
  

  
2022-229  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-18 2022-238 

 

2022-230  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-18 2022-239 
  

2022-220 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-21 2022-240 
  

2021-3755 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-28 2022-269 
  

2021-3763  Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-28 2022-270 
  

2022-469 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-02-28 2022-277 



2020-2791
Toarpshus, Dannike 1:64, Dannike 
1:64, Köldmedieanläggning

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift köldmedia 2019 - 
Utebliven årsrapport 2022-02-17 2022-222

2022-458

Restaurang Balder, Albrechts 
Lunchrest., Balder 7, 
Livsmedelsanläggning Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-02-15 2022-210

2022-708
The Coffee And Wine Company, 
Simonsland 16, Livsmedelsanläggning Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-02-24 2022-260

2021-4037
Borås cars, Forsen 1, Miljöfarlig 
verksamhet Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2022-02-27 2022-265

2021-4038
Viadukten Bilvård i Borås, Forsen 1, 
Miljöfarlig verksamhet Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2022-02-27 2022-266

2022-747
Norrby Bilverkstad, Järnbäraren 2, 
Miljöfarlig verksamhet Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2022-02-28 2022-272

2022-747
Norrby Bilverkstad, Järnbäraren 2, 
Miljöfarlig verksamhet Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2022-02-28 2022-273

2021-4038
Viadukten Bilvård i Borås, Forsen 1, 
Miljöfarlig verksamhet Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2022-02-28 2022-274

2021-4037
Borås cars, Forsen 1, Miljöfarlig 
verksamhet Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2022-02-28 2022-275

2021-3618

Tosseryd 1:88
Rapport om undersökning av förorening - Provtagningsplan 
inför översiktlig miljöteknisk markundersökning Tosseryd 1:88 2022-02-15 2022-217

2021-3779

Brämhults frukt och grönt , 
Källbäcksryd 4:1, 
Livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-02-04 2022-169

2021-3786
Soda Borås, Regementet 13, 
Livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-02-09 2022-186

2021-3549
Ali Baba restaurang, Skålsvampen 2, 
Livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-02-09 2022-191

2022-495
Lorinas Pizzeria, Vävaren 8, 
Livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-02-22 2022-253

2021-3651

Borgstena restaurang och pizzeria, 
Borgstena 3:53, 
Livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-02-22 2022-256

2022-247 Frigga 2 Remiss bygglov - Bygglov - Ändring av lokal till bostäder. 2022-02-15 2022-214



Remiss planärenden - Underrättelse om granskning för 
2020-1621  detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan). 2022-02-02 2022-146 

 
2022-620 Samrådsärende - Ändringstillstånd 2022-02-28 2022-280 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2022-02-08  Stadigvarande tillstånd allmänheten 01-2021-00281 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-02-08 ) Återkallelse av serveringstillstånd 15-2022-00045 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall 2022-02-15  Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2021-00376 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2022-02-04  25-2021-00146 E-tjänst Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Återkallelse 7 kap. 10 § p. 1 2022-02-08  36-2022-00013 Återkallelse av tillstånd  
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2022-02-16  25-2021-00111 E-tjänst Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
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