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TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum  
2021-01-08  

Dnr  
2020-3465  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för bostadshus på    
fastigheten Sävshult 1:19    

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 15 x 8 meter, på fastigheten Sävshult 1:19 vid Skansasjön,
Borås kommun. 

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

Villkor   
1.  Tomtplatsen sk a  åt väst , sy d och sy  dost,  enligt  bilaga 2, mar  keras  med st aket,  

häck,  mur elle r motsv arande.  

2.  Den  stora bo ken no rr om bo  stadshuset,  markerade  på kartan   i bila ga 2, får ej     
tas  ned elle r sk adas. Vid rivn  ing  och nybyg gnation  ska  ett  skyddsavstånd på 15   
gånger st ammens diamet er hå llas till   trädet. Ino m  detta omr åde  får inte   
grävning  eller körn ing med   tunga  maskiner sk e. Det ta för att inte     påverka 
rötterna negat ivt.  Stor för siktighet sk a  iakttas så att    inte  trädens ba rk och   
grenar  skadas av maskiner elle   r redsk ap.   

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus 

på fastigheten Sävshult 1:19. Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer
att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går och för att minska risken att en större byggnad
utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med villkor att tomtplatsen ska markeras. Miljöförvaltningen anser även det
befogat att villkora om skydd av den gamla, grova bok som står norr om befintligt 
bostadshuset. 

Miljöförvaltningen 
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Ärendebeskrivning   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus

på fastigheten Sävshult 1:19. Befintligt bostadshus är på ca 60 kvm och kommer att 
ersättas med ett nytt större bostadshus, på ca 120 kvm. Det nya bostadshuset kommer
att placeras på samma plats och avstånd från sjön som det befintliga huset. Det nya 
huset kommer, jämfört med befintligt hus, att utökas åt sydväst och nordost.
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 november 2020. 
Situationsplan har bifogats ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 12 november 2020 besökt platsen.
Befintligt bostadshus har delvis redan börjat rivas och avverkning av träd och 
markberedning har skett på fastigheten. Vidare har nytt avlopp anlagts. En
skyddsvärd bok står norr om befintligt bostadshus. I nordost gränsar fastigheten till 
befintligt bebyggelse och tomtmark, i norr till en mindre grusväg, i sydost till
Skansasjön och i väst till ett smalt stråk av naturmark och sedan bebyggelse och 
tomtmark. 

Miljöförvaltningen har den 18 november 2020 kommunicerat ett förslag på beslut och
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

 har inte framfört något ytterligare i ärendet. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Platsen för det    planerade  bostadshuset ligge r ino m  Skanskasjöns st randskyddsområde  
som är   100 me ter frå n st randlinjen. Ino m  strandskyddat  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 fått   färdas  fritt,   

3.  grävningsarbeten elle r  andra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,  anläggningar  
eller an ordningar,   

4.  åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren  för djur-  eller växtar ter  (7 kap   
15  §  miljöbalken).   

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens 
får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet 
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

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

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

strandskyddets syften, 

Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och för
att minska risken att en större byggnad utökar den upplevda hemfridszonen finner 
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Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtplatsen ska
markeras åt väst, syd och sydost, enligt bilaga 2. 

Miljöförvaltningen anser vidare att den gamla, grova bok som står norr om befintligt 
bostadshus är skyddsvärd och därför inte får tas ner eller skadas. För att skydda
boken under rivning och nybyggnation finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om försiktighetsåtgärder. 

Under förutsättning att villkoren följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden varken 
kommer påverka allmänhetens tillgång till strandområdet eller livsvillkoren för djur- och 
växter. Dispensen är därmed förenligt med strandskyddets syften. Miljöförvaltningen
anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

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

Tidigare  kommunicering   
Förslag till beslut, 2020-11-18 

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 dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och där allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. Vid
platsbesöket noterades att träd avverkats och markberedning skett utanför 
tomtplatsen ner mot sjön. Området utanför tomtplatsen får inte iordningställas som
tomtmark utan ska även fortsättningsvis utgöras av naturmark. Om anläggningar eller 
anordningar utförs, som t.ex. gräsmatta, trädäck eller brygga, eller om
trädgårdsmöbler placeras ut, kan dessa bli föremål för tillsyn. 

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

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

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Bilagor   
Bilagor till beslutet 

1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta med   tomtplats  
3.  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 20-11-12  
4.  Information om hur man överklagar nä     mndens beslu t  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet  delges 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Dnr  
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Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för nybyggnatio  n av  
bostadshus med komplementbyggnad på fastigheten     
Påtorp 1:41   

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, med en byggnadsarea på 268 kvadratmeter med komplementbyggnad
samt infartsväg på fastigheten Påtorp 1:41 vid sjön Ärtingen, Borås Stad. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor   
1.  Fastighetsgränsen sk a  åt väst /sydväst mar keras  med st aket, hä ck,  mur elle r 

motsvarande.  

Upplysning: Åtgärder i bäcken så som tillexempel att kulvertera eller flytta dess läge är
vattenverksamhet enligt Miljöbalkens 11 kapitel och behöver anmälas till 
Länsstyrelsen. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det
som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från

strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett nytt bostadshus med
komplementbyggnader på fastigheten Påtorp 1:41 vid sjön Ärtingen som har 200
meter strandskydd. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 17 november 2020. Ritning och karta har bifogats ansökan. 

Senast 2018 beviljades en strandskyddsdispens för ett bostadshus med garage på 
Påtorp 1:41, men på grund av att de ville invänta kommunalt VA till området så har
dispensen inte nyttjats under dess giltighetstid och därför söker fastighetsägaren nu 
om en ny strandskyddsdispens. Fastigheten är fortfarande idag en obebyggd
avstyckad fastighet. Fastigheten har tidigare fått dispens från strandskyddet två gånger 
med motivering att området varit väl avskilt från stranden av bebyggelse, 2010 av
Länsstyrelsen och 2018 av Borås Stad. Från fastigheten Påtorp 1:41 är det högst 170 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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meter ner till strandlinjen. Det kan vara ännu kortare beroende på om Påtorp 1:20
räknas som en avskiljande fastighet eller inte, vilket inte är prövat. Praxis om vad som 
är väl avskilt har under åren förtydligats och skärpts. 

Det är i detta fall svårt att bedöma om den bebyggelse som är mellan huset och sjön 
är tillräckligt avskiljande eftersom det i sydväst är helt allemansrättslig tillgänglig
skogsmark fram till strandkanten i en rak linje. 

Med hänvisning till Länsstyrelsens tidigare bedömning över platsen gör dock
Miljöförvaltningen bedömningen att platsen är väl avskild från strandlinjen genom 
befintlig bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att bevilja dispens. 

Ärendebeskrivning   

 har sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett nytt bostadshus med
komplementbyggnader på fastigheten Påtorp 1:41. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 november 2020. Ritning och karta har
bifogats ansökan. 

2018 beviljades en strandskyddsdispens för ett bostadshus med garage på Påtorp 1:41, 
men på grund av att de ville invänta kommunalt VA till området så har dispensen inte
nyttjats under dess giltighetstid och därför söker fastighetsägaren nu om en ny 
strandskyddsdispens för bostadshus med garage och infart. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har under 2018 besökt platsen i samband med 
tidigare dispensprövning. Fastigheten är fortfarande idag en obebyggd avstyckad
fastighet främst bevuxen med tall, lövträd och mindre granar. På fastigheten finns en 
höjd som huset planeras att byggas uppe på. Det finns en liten bäck i nedre delen av 
fastigheten. Utanför fastigheten är bäcken bitvis kulverterad och kanaliserad innan 
den når sjön. Sommaren 2020 har Borås Energi och Miljö gjort VA-arbeten i
området, de har då kulverterat bäcken ytterligare när ny väg anlagts mellan Påtorp 
1:41  och P åtorp 1:5 1.   

Fastigheten har tidigare fått dispens från strandskyddet två gånger med motivering att 
området varit väl avskilt från stranden av bebyggelse, 2010 och 2018. 

I NATURVÅRDSVERKET Handbok 2009:4 Utgåva 2 – en vägledning för planering 
och prövning nämns att avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar
allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Exempel är större vägar 
eller järnvägar, inhägnade industriområden eller sammanhängande bebyggelse i flera
riktningar mellan den aktuella platsen och vattnet. 

Påtorp 1:41 är obebyggd och ligger i ett område med runt 30 fastigheter som
avstyckades under 1900-talet. Påtorp 1:41 samt fastigheten framför, Påtorp 1:173 har 
tidigare beviljats strandskyddsdispens med motivering att det är väl avskilt från
stranden. Fastigheten Påtorp 1:173 är nu bebyggd. Dispensen för Påtorp 1:41 har gått 
ut och en ny prövning ska göras. 

Från fastigheten Påtorp 1:41 är det högst 170 meter ner till strandlinjen. Det kan vara 
ännu kortare beroende på om Påtorp 1:20 räknas som en avskiljande fastighet eller 
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inte, vilket inte är prövat. Se bilaga utredning. På fastigheten Påtorp 1:20 finns sedan
70- talet ett litet förråd som står uppe vid grusvägen, det har vid platsbesöket 2018 
varit ett väldigt enkelt staket i form av metallstolpar med en vajer längs som också var
trasig bitvis. Intill förrådet finns en liten stig. Fastigheten i övrigt är naturmark. Det 
finns idag ett nytt staket längs grusvägen och Påtorp 1:20 som inte dispensprövats. 

På ekonomiska kartan från 1970-talet är Påtorp 1:20 inte markerad som tomtmark, 
men det lilla förrådet är inritat. 

Länsstyrelsen har den 7 september 2010 beviljat dispens för ett bostadshus på den 
aktuella fastigheten (dnr 521-7255-2010). I samband med prövning av ärendet har
handläggaren beskrivit platsen och motiverat beslutet. Påtorp 1:41 är en obebyggd fastighet 
som ligger i direkt anslutning till befintligt villaområde. Fastigheten är lätt kuperad och bevuxen med
gles lövskog. På östra sidan finns bebyggda tomter och framför mot sjön till ligger tre bebyggda 
fastigheter på rad. Mellan de tre tomterna och Påtorp 1:41 finns en smal asfaltera väg som sedan
övergår i en gräsbevuxen stig. På södra sidan är det helt obebyggt och utgörs av ett större 
skogsområde. Länsstyrelsen bedömer att den befintliga bebyggelsen mellan Påtorp 1:41 och sjön är
tillräcklig för att utgöra avskiljande bebyggelse i enlighet med de särskilda skäl som anges i 7 kap 
18 c § miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl att bevilja dispens för de två
bostadshusen samt att syftet med strandskyddet inte motverkas. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
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 § miljöbalken). 

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

avskilt från området närmast strandlinjen 

Det är i detta fall svårt att bedöma om den bebyggelse som är mellan huset och sjön 
är tillräckligt avskiljande eftersom det i sydväst är helt allemansrättslig tillgänglig
skogsmark fram till strandkanten i en rak linje. Detta talar emot att platsen är 
tillräckligt avskild. På östra sidan finns däremot bebyggda tomter och mot sjön ligger
flera bebyggda fastigheter på rad. Detta talar för att platsen är väl avskild. 

Länsstyrelsen, som är överordnad och vägledande myndighet till Miljöförvaltningen,
har tidigare gjort en bedömning av platsen. De bedömde att platsen var väl avskild. 
Miljöförvaltningen följer Länsstyrelsens bedömning att platsen är väl avskild från
strandlinjen genom befintlig bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att 
bevilja dispens. 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
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Motivering till vill  kor  
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor om att 
fastighetens gräns tydligt ska markeras med staket, häck, mur eller annan anordning. 

Tidigare  kommunicering   
Den 20 december 2020 inkom sökanden med några kommentarer på de handlingar 
som kommunicerats med dem. 
Sökanden meddelade att en av bilderna i fotobilagan inte visade bäcken inom deras 
fastighet utan strax utanför. Det fotot är nu borttaget från fotobilagan. De meddelar 
även att Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) har gjort vissa ingrepp i bäcken i 
samband med VA-arbetet i området så att det inte ser ut som det gjorde 2018. Ett par
foton på bäckens utlopp efter BEMABs arbete är inskickade till Miljöförvaltningen. 
Bäcken sträckning i beslutskartan är ändrad då den inte visade helt rätt sträckning.
Sökanden berättar att bäcken har flöde vår och höst och är delar av året torrlagd. De 
naturvärden som fanns kring bäcken och dess närområde är nu borta på grund av VA
arbetena. De motsätter sig därför att 5 meter naturmark ska lämnas invid bäcken. 

Upplysningar  

Vattendrag är känsliga ekosystem och därför behöver bäcken skyddas vid arbete så att
den inte för med sig föroreningar eller förstörs vid byggnation av fastigheten. 

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

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

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

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

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Anmälan 
ska göras till Länsstyrelsen. 
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Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta med   tomtplats  
3.  Information om hur man överklagar nä     mndens beslu t  

Övriga bilagor 
  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 18-04-12  
  Utredning  avstånd till   sjön  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet  delges 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 
2021-01-13 

Dnr 
2020-2731 

  

 
 Zettergren, Beata 

 
Sjöstranden 29 
51350 Sparsör 

Ansökan om strandskyddsdispens för flytbrygga och 
vassklippning på fastigheten Längjum 3:83 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för brygga och vassklippning, på fastigheten Längjum 
3:83, Borås Stad.  
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för en flytbrygga 

samt ta ned vass i en 8 meter bred kanal från stranden ut i sjön i anslutning till 
bäckmynningen på fastigheten Längjum 3:83.  
 
Sökta åtgärder är vid Sparsörsbäckens utlopp i Öresjö. Utloppet är i en udde ut i Öresjö. 
Delar av de sökta åtgärderna är inom detaljplan beslutad 2002. Inom detaljplanen är det 
detaljplanens bestämmelser som gäller. Strandskyddet är delvis utsläckt i plan, se bilaga 2 
karta. 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, och att åtgärden är en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, 
Enligt praxis kan en hemfridszon inte sträcka sig ut i vattnet, och i detta fall ligger 
bostadshuset cirka 100 meter från strandkanten. En brygga är i och för sig en 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, samt en vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes 
intresse och behov av att ta platsen i anspråk.  är inte beroende av en 
brygga för att kunna nyttja sin fastighet eftersom den har landförbindelse. Även om en 
dispens i det enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan flera 
enskilda dispenser sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången till 
stränder för friluftsliv och djur- och växtliv. Sökanden har undrat om de kan få klippa 
en smalare kanal i vassen, en prövningsmyndighet kan inte svara på hur mycket vass den 
enskilde får klippa innan det bedöms vara en förbjuden åtgärd, men eftersom det inte 
bedöms finnas ett särskilt skäl så kan dispens ej ges.  
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Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges 
för bryggan och vassklippningen
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Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för en flytbrygga 

samt ta ned vass i en 8 meter bred kanal från stranden ut i sjön i anslutning till 
bäckmynningen på fastigheten Längjum 3:83. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 4 september 2020. Karta har bifogats 
ansökan. 
 
Sökta åtgärder är vid Sparsörsbäckens utlopp i Öresjö. Utloppet är i en udde ut i 
Öresjö. Delar av de sökta åtgärderna är inom detaljplan beslutad 2002. Inom 
detaljplanen är det detaljplanens bestämmelser som gäller. Strandskyddet är delvis 
utsläckt i plan, se bilaga 2. 
 
Handläggaren har rådfrågat Jonathan Bark som inventerat bäcken och arbetat med 
fiskevårdsåtgärder där. Jonathan Bark meddelar att bäcken, inom fastigheten, är cirka 
2 meter bred. Vassen är gömsle för småfisk och öring vandrar upp i bäcken. Vassen 
bedöms av Jonathan Bark inte vara så tät att den utgör ett hinder för vandrande fisk 
att ta sig upp i bäcken. Om vass tas bort så försvinner gömslen och yngelområden för 
fisk, närmare bäckmynningen så berörs främst öring om vass skulle tas bort.  
 
Miljöförvaltningen har den 15 oktober kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 

 möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  
 har framfört att fastighetsgränsen var fel, men nu är korrigerad hos 

lantmäteriet. De meddelar att vassen är tänkt att klippas en gång per år. De har även 
meddelat att en smalare remsa av vass också är av intresse att klippa. 
 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, eller 
åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap 
15 § miljöbalken).  
 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
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Miljöförvaltningens bedömning 
 
Enligt praxis kan en hemfridszon inte sträcka sig ut i vattnet, och i detta fall ligger 
bostadshuset cirka 100 meter från strandkanten. Även om ett landområde i direkt 
anslutning till vatten är ianspråktaget ska vattenområdet normalt anses vara tillgängligt 
för allmänheten. Det har inte framkommit anledning att bedöma vattenområdet i 
detta fall på annat sätt. 2017-10-13 i mål nr M1554-17 
 
En brygga är i och för sig en 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, samt en vägning mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta platsen i anspråk. 

 är inte beroende av en brygga för att kunna nyttja sin fastighet 
eftersom den har landförbindelse. För att dispens ska beviljas krävs det enligt praxis 
starka skäl för en brygga om de allmänna intressen som strandskyddet syftar till att 
tillgodose ska få stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en egen brygga (jfr bl.a. 
Mark- och miljööverdomstolens domar 2017-10-13 i mål nr M1554-17, 2013-01-03 i 
mål nr M 6370-12 och 2014-05-09 i mål nr M 9186-13) 
 
På platsen kan vi  på historiska flygfoton se att det åtminstone så långt tillbaka som på 
70-talet har varit stora vassområden på platsen. Det går dock att se att det i olika 
perioder genom åren har klippts vass i olika breda rännor från fastigheten. Inget av de 
angivna skälen går att använda för att få klippa vassen i en 8 meter bred kanal från 
stranden. Det är inte en anläggning som för sin funktion måste finnas vid vatten och 
det går inte att anse att den ytan är ianspråktagens om tomtplats. Inga andra skäl kan 
heller hittas för att få klippa en 8 meter bred passage.  
 
Man kan då fundera över om klippa vass är en förbjuden åtgärd enligt Miljöbalken 
7:15.  Även om en dispens i det enskilda fallet inte förefaller skada syftet med 
strandskyddet kan flera enskilda dispenser sammantaget ändå få en betydande negativ 
inverkan på tillgången till stränder för friluftsliv och djur- och växtliv. (MÖD 2020:2) 
Sökanden har undrat om de kan få klippa en smalare kanal i vassen, en 
prövningsmyndighet kan inte svara på hur mycket vass den enskilde får klippa innan 
det bedöms vara en förbjuden åtgärd, men eftersom det inte bedöms finnas ett 
särskilt skäl så kan dispens ej ges. En prövningsmyndighet kan inte svara på hur 
mycket vass den enskilde får klippa innan det bedöms vara en förbjuden åtgärd, 
eftersom det till exempel beror på när och hur det görs och hur många andra åtgärder 
som påverkar naturmiljön.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte 
medges för bryggan och vassklippningen. 
 
Öresjö har ett stort rekreationsvärde idag och framför allt i framtiden. Åtgärden 
innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för framtida 
generationer. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
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Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna inte är förenliga med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande översiktsplanen.  
 

Upplysningar 
Detaljplanens regler för bryggor eller andra åtgärder inom naturmarken hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnden. Är det fråga om en åtgärd som kan innebära påverkan på 
naturmiljön men som inte regleras i detaljplanen eller i annan lagstiftning ska samråd 
med Länsstyrelsen göras enligt miljöbalkens 12 kap 6§.  
 
Flytbryggor bör generellt inte anläggas i grundare vatten än 2,5 meter då de annars 
kan påverka bottenmiljöerna negativt. Både vattenrörelserna och 
vattengenomströmning reduceras under flytbryggor. 
 
För åtgärder i vatten kan det bli fråga om vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 
kapitel. En anmälan ska i så fall göras till Länsstyrelsen för de planerade åtgärderna.  
 

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

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

Agneta Sander 
Miljöchef  

 Elin Johnsson  
 Avdelningschef 

 
 
 

 
Bilaga  
Bilaga till beslutet 

1. Hur man överklagar 
 
Övriga bilagor 

2. Karta 
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Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 
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Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för gäststuga på    
fastigheten Halla 1:72    

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
gäststuga, med måtten 5 x 3 meter, på fastigheten Halla 1:72 vid Frisjön, Borås Stad. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor   
1.  Tomtplatsen sk a  åt no rr mar keras  med  staket, hä ck,  mur elle r mots varande.  

2.  Tomtplatsen sk a  åt väst   och öst även for   tsättningsvis  vara  markerad me d 
staket, hä ck,  mur elle r  motsvarande.   

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § om
det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en

gäststuga på fastigheten Halla 1:72. Miljöförvaltningen bedömer att gäststugan 
kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för
allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder finner Miljöförvaltningen 
det skäligt att förena beslutet med villkor om att tomtplatsens gräns tydligt ska
markeras. 

Ärendebeskrivning   
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en

gäststuga på fastigheten Halla 1:72. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 december 2020. Situationsplan och foton
har bifogats ansökan. Gäststugan kommer att placeras på plintar. Ingen förändring av 
mark eller växtlighet kommer ske. Stugan byggs i samma stil som huvudbyggnaden.
Fönster mot öst blir maximalt 100 x 80 cm. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 7 januari 2021 besökt platsen. Fastigheten
Halla 1:72 är en fritidsfastighet som ligger i nordöstra delen av Frisjön. Mellan 
fastigheten och sjön går en mindre väg. Mellan vägen och sjön finns även fyra 

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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bebyggda fastigheter. På fastigheten Halla 1:72 finns ett fritidshus och en
förrådsbyggnad. I sydvästra hörnet av fastigheten står en skyddsvärd ek. Marken 
sluttar ner mot vägen och Frisjön. Fastigheten utgörs av 1458 m2 och bedöms i sin
helhet utgöras av ianspråktagen tomtmark. Fastigheten gränsar i syd till en mindre väg 
och i väst, norr och öst till naturmark. I väst och öst är tomtplatsen tydligt markerad
med staket. 

Miljöförvaltningen har den 8 januari 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

 har den 10 januari 2021 meddelat att han inte har några invändningar på 
förslaget och har för avsikt att uppföra staket i norr. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Platsen för den planerade gäststugan ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). 

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur-
och växtlivet. 

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

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

strandskyddets syften, 

Miljöförvaltningen bedömer att gäststugan kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring
byggnaderna råder finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor 
om att tomtplatsens gräns tydligt ska markeras med staket, häck, mur eller annan
anordning. Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att 
byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon.
Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig 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 är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
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Tidigare kommunicering    
Kommunicering förslag till beslut, 2021-01-08 

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. 

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

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

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

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

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

Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta   
3.  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 21-01-07  
4.  Information om hur man överklagar      nämndens  beslut  

Beslutet expedieras till 
Beslutet  delges 
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För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds  Län,  vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , organisations-
nummer , med verksamheten Ramnaköket, ska betala livsmedels-
sanktionsavgift på 3 589 kr, vilket är 0,5 % av företagets årsomsättning.  
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka med bilaga 1 som sitt yttrande till 
förvaltningsrätten. 
 
Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har tagits över innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen.   

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

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

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

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

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

Sammanfattning  
Miljöförvaltningen fick den 2 april 2020 kännedom om att  tagit över 
verksamheten Ramnaköket på Verkstadsgatan 1 utan att anmäla detta till 
Miljöförvaltningen.  
 
Vid kommuniceringen inkom  inte med några uppgifter om företagets 
årsomsättning eller några andra synpunkter. Beslut om livsmedelssanktionsavgift 
fattades den 17 november 2020. 
 

 inkom med en överklagan den 4 januari 2021 där  anser 
att man lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet i tid, samt en 
resultatrapport om årsomsättning för verksamheten.  
 
Miljö- och konsumentnämnden ändrar därför beloppet på sanktionsavgiften till 3 589 
kr, men i övrigt står beslutet fast om livsmedelssanktionsavgift.   

Ärendebeskrivning  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 



som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

Miljöförvaltningen fick den 2 april 2020 genom Näringslivsenhetens lista på vilka 
verksamheter som erbjuder gymnasieluncher kännedom om att  tagit 
över verksamheten Ramnaköket på Verkstadsgatan 1. Anmälan om registrering av 
livsmedelsanläggning inkom till Miljöförvaltningen den 6 april 2020, efter uppmaning 
från Miljöförvaltningen.  

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

Förslag till beslut om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad 13 
oktober 2020, där  fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma 
med uppgifter om årsomsättning. Vid kommuniceringen inkom  varken 
med några uppgifter om företagets årsomsättning eller några andra synpunkter.  

Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen fattades den 17 november 2020. 
 inkom med överklagan på beslutet den 4 januari 2021, se överklagan. 

Där redovisades bland annat en resultatrapport från företagets inkomst för 2020 samt 
att  inte håller med om att anmälan om registrering inkommit försent.  

Miljöförvaltningens bedömning 
 med verksamheten Ramnaköket har tagit över en livsmedels-

verksamhet utan att anmäla detta till Miljöförvaltningen. Ingen anmälan har inkommit 
till Miljöförvaltningen före den 6 april 2020 och anmälan inkom efter uppmaning från 
Miljöförvaltningen.  

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

Beloppets storlek 
Miljöförvaltningen har i överklagan fått in uppgifter om verksamhetens 
årsomsättning, vilket enligt resultatrapporten är 717 805 kr. Sanktionsavgiften 
beräknas därmed på 717 805 kr, och 0,5 % av denna omsättning ger en 
sanktionsavgift på 3 589 kr.  

Bilaga 1 
Yttrande till förvaltningsrätten  
 
 
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
  



Beslutet expedieras till  
Förvaltningsrätten i Jönköping 

Beslutet expedieras för kännedom till  
 

Ramnaköket 
 

 

Bilagor 
Informationsbilagor till nämnden  
Beslut, daterat den 17 november 2020 
Överklagan  
 
Informationsbilagor till Förvaltningsrätten  
Skäl till beslut 
Beslut, daterat den 17 november 2020 
Överklagan  
 



 

 

 

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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 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Yttrande till Kammarrätten i mål 22-21 och 23-21 gällande 
överklagande av Förvaltningsrättens beslut avseende  
mål 2026-20 och 3387-20 
 

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
och översänder det såsom sitt yttrande till Kammarrätten i Jönköping i mål 22-21 och 
23-21. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden (hädanefter nämnden) beslutade 2020-03-31 att från 
och med 2020-04-04 återkalla  
serveringstillstånd i Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås. Vidare beslutade 
nämnden 2020-05-19 att återkalla  serveringstillstånd i Borås 
Arena, Ålgårdsvägen 32, Borås. 
 

 (hädanefter bolaget) inkom 2020-04-03 respektive 2020-06-08 
med överklaganden av besluten. Muntlig förhandling hölls i Förvaltningsrätten 2020-
10-30 på bolagets begäran. 2020-11-27 avslog Förvaltningsrätten bolagets 
överklaganden. 
 
Bolaget har 2021-01-04 inkommit med överklagande av Förvaltningsrättens beslut 
och yrkar i första hand att Kammarrätten, genom ändring av Förvaltningsrättens 
dom, upphäver de båda besluten om att återkalla serveringstillstånden i Quality Hotel 
Grand respektive Borås Arena. I andra hand yrkar bolaget att de meddelas en erinran 
eller en varning, istället för återkallelse av ovan nämnda serveringstillstånd.  
 
Nämnden har förelagts att senast 2021-01-28 inkomma med yttrande gällande 
aktbilaga 1 som utgör bolagets överklagande till Kammarrätten. Nämnden vidhåller 
tidigare lämnade yrkanden och grunder. 
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Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen 
Bolagets överklagande till Kammarrätten 2021-01-04 
Förvaltningsrättens dom meddelad 2020-11-27 

Yttrandet skickas till 
Kammarrätten i Jönköping (kammarrattenijonkoping@dom.se) 
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Dnr  
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Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över Detaljplan för Sjömarken, Räve     skalla 1:19 –    
samråd (BN 2018  -1754)  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas. 

Sammanfattning   
Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område (avsett för ledningar 
under mark) som finns på fastigheten Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka
av fastigheten för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus. 

Plankartan behöver kompletteras med planbestämmelse om buller. 

Ärendebeskrivning   
Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område (avsett för ledningar
under mark) som finns på fastigheten Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka 
av fastigheten för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Enligt kommunens bullerkartering från 2019 ligger planområdet i ett område som 
påverkas av en ekvivalent ljudnivå 45-49 dBA och en maximal ljudnivå på 70-79 dBA
vad gäller bullkälla från järnväg. 

Därmed behöver plankartan kompletteras med en planbestämmelse om att läget är 
bullerutsatt för att säkerställa en medveten placering av byggnaden och möjliggöra
avskärmning från järnvägsbullret. 

Konsekvensbedömning   
Exploateringen är liten och möjliggör ytterligare en byggrätt av enbostadshus. Enligt 
översiktsplanen ligger aktuellt planområde inom ett utvecklingsstråk mellan Borås och
Sandared, därav anses det positivt med förtätning. Exploateringen innebär en 
förtätning med tillgång till redan utbyggd infrastruktur. 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:johanna.johansson@boras.se
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Bilagor  
Planhandlingarna 

Beslutet expedieras   till  
detaljplanering@boras.se  

Agneta San der 
Förvaltningschef  

Elin Jo hnsson  
Avdelningschef  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/sjomarkenplanuppdrag/sjomarkenraveskalla119.5.30145b1c16b4de238a244d99.html
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Dnr  
2020-3840  

Pia Aspegren, 033-35 30 07 
pia.aspegren@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Vill  astaden,  Tranan 2    
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2017-082) 

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete med förvaltningens
synpunkter. 

Sammanfattning   
Planens syfte är att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt
bostadshus i 3-4 våningar. Miljöförvaltningen har deltagit i det tidiga planarbetet och 
kommunicerat behovet att säkerställa kompensationsåtgärder, marklov och att
dispens söks för biotopskyddad allé. 

Ärendebeskrivning   
Planens syfte är att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt 
bostadshus i 3-4 våningar. Då fastigheten ligger i stadsdel Villastaden som har höga
kulturhistoriska värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning. 
Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i centrala Borås där de
boende har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i vardagen. Ett par av 
lägenheterna föreslås bli mindre lägenheter (under 35 kvadratmeter) vilka riktar sig till
exempelvis studenter. 
Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte Villagatan och Nedre Tjädergatan
och omfattar fastigheten Tranan 2 som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar. 
Byggnaden är från 1910-talet och har höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen
och ett rivningslov finns. 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Det är positivt att fastigheten ligger nära centrum och därmed nära kollektivtrafik. 

Området är inte bullerutsatt. 

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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Almallén är troligen biotopskyddad och behöver i så fall sökas dispens för hos 
Länsstyrelsen. Oberoende av Länsstyrelsens beslut behövs kompensationsåtgärder, 
lämpligast i närområdet. 

Eftersom genomsläppligheten i marken inte ska försämras behövs marklov för 
parkeringsytor. 

Konsekvensbedömning
Social dimension 
Fler bostäder är positivt för den sociala hållbarheten. 
Ekologisk dimension 
Att säkerställa ekosystemtjänster med kompensationsåtgärder bidrar till ekologisk 
hållbarhet. 

Tidigare kommunicering 
Miljöförvaltningen har deltagit i det tidiga planarbetet och kommunicerat behovet att 
säkerställa kompensationsåtgärder, marklov och att dispens söks för biotopskyddad 
allé. 

Bilagor 
Planhandlingar Tranan 2  

Beslutet expedieras   till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Detaljplanering@boras.se  

  Agneta Sander 
Förvaltningschef  

  Elin Johnsson 
Avdelningschef   

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/villastadenplanuppdrag/villastadentranan2.5.1a7ea00415f62ffe0226d5f3.html
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Lisa Nilsson, 033-35 70 11 
Lisa.n.nilsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Rutin för klimatkompensationsfonden     

Förslag t ill beslut    
1.  Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar om att    addera  de  250  000  kr, som   

nämnden fått   i uppdr ag av kommunfu  llmäktige  att  under 202 1 för dela, till   den 
existerande  Klimatkompensationsfonden.   

2.  Miljö- och konsume ntnämnden  antar  de  nya rutinerna för   
Klimatkompensationsfonden enligt   bilaga 1.    

3.  Miljö- och konsume ntnämnden  ger  Miljöförvaltningen i uppdr  ag att   utvärdera 
Klimatkompensationssystemet  i sin helhet    och ta fram et   t  förslag  på  ett  
reviderat  system.   

Sammanfattning   
Under 2020 uppdagades det att syftet med Klimatkompensationsfonden samt de 
rutiner som funnits inte varit nog specifika, vilket har försvårat bedömningen av 
ansökningarna. Miljöförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nya rutiner, se 
bilaga 1. 

Förhoppningen är att de nya rutinerna ska främja en enklare och effektivare ansökning-
och bedömningsprocess. Miljöförvaltningens bedömning är att tydliga 
bedömningskriterier och en gemensam ansökningsmall möjliggör detta samt stärker 
Miljöförvaltningens trovärdighet i sin bedömning av ansökningarna och säkerställer att
effektiva klimatåtgärder genomförs. 

Ärendebeskrivning   
Klimatkompensationssystemet och Klimatkompensationsfonden har funnits sedan 
2013 och kriterierna för beviljade åtgärder har inte uppdaterats sedan dess. Borås Stads 
klimatarbete har under åren utvecklats tillsammans med globala och nationella 
riktlinjer, vilket har skapat andra förutsättningar för hur klimatarbetet bör bedrivas. 

Under 2020 uppdagades det att syftet med Klimatkompensationsfonden samt de 
rutiner som funnits inte varit nog specifika, vilket har försvårat bedömningen av 
ansökningarna. Dessutom har Miljö- och konsumentnämnden fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att under 2021 ”Fastställa kriterier för en pott på 250.000 kronor ur 
vilken andra delar av Borås Stad ska kunna söka mindre belopp för att starta eller utöka 
klimatarbete.”. 

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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Miljöförvaltningen har under hösten 2020 undersökt andra kommuners arbetssätt 
gällande Klimatkompensation och utvärderat vårt eget arbete. Miljöförvaltningen anser 
att den pott på 250 000 kr, ur vilken andra delar av Borås Stad ska kunna söka mindre
belopp, ska adderas till den nuvarande Klimatkompensationsfonden för att underlätta 
det administrativa arbetet med förbehåll att rutinen uppdateras. Utifrån utredningens
resultat har rutinen setts över och ett förslag på en ny rutin har tagits fram, se bilaga 1. 

Förslaget på den nya rutinen har inspirerats av andra kommuners bedömningskriterier
och ansökningsprocesser samt utifrån resultatet av den interna utvärderingen. I den nya 
rutinen har följande åtgärder vidtagits: 

  Förtydligande  av sy fte  
  Förtydligande  av bedömnin gskriterier   
  Förtydligande  av ve m som får    söka mede l samt   när och hur    
  Förändring  av beslu tstillfällen samt   tillägg  av dele geringsordning  vid 

ansökningar på 20    000  kr elle r mindr e   
  En an sökningsmall  har tagit s fram, se    bilaga 2.    

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Utifrån Miljöförvaltningens utredning har vikten av tydlighet framkommit, både 
gällande ansökning av och bedömning av åtgärderna. Förhoppningen är att de nya 
rutinerna ska främja en enklare och effektivare ansökning- och bedömningsprocess. 
Miljöförvaltningen anser att tydliga bedömningskriterier och en gemensam 
ansökningsmall möjliggör detta. 

Utifrån Miljöförvaltningens utredning har det även framkommit att arbetssättet och 
syftet med Klimatkompensationssystemet i sin helhet behöver ses över. 
Miljöförvaltningen önskar därför ett uppdrag att utvärdera 
Klimatkompensationssystemet och ta fram ett förslag på ett reviderat system. 

Konsekvensbedömning   
Ekologisk  dimension  
Miljöförvaltningen  anser  att  en  ny  rutin  som  förtydligar  Klimatkompensationsfondens 
syfte  och  pekar  ut  gemensamma  bedömningskriterier  säkerställer  att  de  åtgärder  som  
genomförs resu lterar  i minskad negat  iv miljö-  och klimatpåve rkan.   

Ekonomisk dimension   
Miljöförvaltningen  anser  att  en  ny  rutin  som  förtydligar  Klimatkompensationsfondens 
syfte  och  pekar  ut  gemensamma  bedömningskriterier  säkerställer  att  fondens  pengar   
används  effektivt  och än damålsenligt.   

Tidigare kommunicering    
Information om Klimatkompensationssystemet på nämndmötet den 20/10 2020. 

Information om utredningen av Klimatkompensationssystemet på nämndmötet den 
15/12 2020 . 

Bilagor   
Bilaga 1, 26-01-2021
Bilaga 2, 26-01-2021 
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Samtliga förvaltningar inom Borås Stad har möjlighet att ansöka om medel från
Klimatkompensationsfonden och bör informeras om att rutinen har uppdaterats. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Lisa Nilsson 
Avdelningschef/ Handläggare 



 

 

Miljöförvaltningen 
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Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Lokalbehovsplan inför Borås Stads lokalresursplan 2022-
2024 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer lokalbehovsplanen inför Borås Stads 
lokalresursplan 2022-2024. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt ca 75 kontorsarbetsplatser i lokaler nära 
merparten av nämndens tillsyns- och kontrollobjekt. Miljöförvaltningens nuvarande 
situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvarteret medför bland annat 
att kunderna går till fel hus, effektiv samverkan mellan förvaltningens olika 
myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet internt inom flera områden. 
Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att 
öka effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning 
gentemot verksamhetsutövare under samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar 
när inte hela förvaltningen sitter i samma lokal. 

Ärendebeskrivning 
Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet 
kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för 
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. När Borås Stad växer 
ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt rådgivning och 
förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 85 
platser, vilka med stor fördel bör finnas i samma hus/lokal och inte utspritt som idag. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt hus/lokal lokaliserad nära merparten 
av nämndens tillsyns- och kontrollobjekt med på ca tre års sikt ungefär 85 
kontorsarbetsplatser enligt behoven som beskrivs enligt bilagor, vilket förvaltningen 
skickar med som ett projekt till Lokalförsörjningsförvaltningens lokalresursplan. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
- Kunderna har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns ett ökat behov enligt nya 
reglementet att svara för övergripande information och rådgivning genom bland 
annat direktkontakt i form av utställningar och personlig rådgivning. Personlig 
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medborgarservice ges med fördel från en centralt belägen lokal plats. Central 
lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens behålls 
på sikt och där Miljöförvaltningen i rekryteringssammanhang måste öka sin 
konkurrenskraft jämfört med motsvarande förvaltningar i regionen. Vidare så är 
närheten till stadshuset positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen och 
närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att 
myndighets-, miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i 
planeringsprocessen. Det är lätt att ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och 
de spontana möten som blir i närområdet är ofta givande och leder till ökad 
effektivitet där tid sparas. 
 
Ekologisk dimension 
- Ett centralt placerat gemensamt hus i eller i närheten av Stadshuskvarteret medför 
att handläggarna idag lätt kan förflytta sig utan bil mellan olika möten med 
brukare/kunder/fastighetsägare samt att både kunder och personal enkelt och med 
rimlig tidsåtgång kan ta sig till kontoret från ett stort geografiskt område med cykel 
eller kollektivtrafik i och med närheten till lokaltrafikens nav för resor utanför 
stadskärnan. 
 
Ekonomisk dimension 
- Närhet till många verksamhetsutövare gör det enkelt och snabbt att komma ut på 
tillsyn och vi kan t.ex. snabbt agera på klagomål. En central placering gör det även 
enkelt att besöka förvaltningen vilket i sin tur leder till färre missförstånd och ökad 
effektivitet. Ett gemensamt hus skulle också öka vår tillgänglighet och service och 
därmed förvaltningens och stadens NKI. En central lokalisering är också viktigt för 
arbetsplatsens attraktivitet och för att kunna behålla kompetens och erfaren personal. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Niclas Björkström 
Avdelningschef

 
Bilagor 
Nulägesanalys 2021, 2021-01-11 
Lokalbehovsplan 2022-2024, 2021-01-11 
 

Beslutet expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden, dnr LFN 2020-00258 2.6.4.0 

 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Avskrivning 2020-12-10 Anmälan catering - e-tjänst 55-2020-00332
Avskrivning 2020-12-10 Anmälan catering - e-tjänst 55-2020-00333
Avskrivning 2020-12-10 Anmälan catering - e-tjänst 55-2020-00334
Ändrat tillstånd, bifall 2020-12-14 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00249
Remissvar till Spelinspektionen 2020-12-17  Remiss från Spelinspektionen 73-2020-00427
Avskrivning 2020-12-18 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 06-2020-00312
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2020-12-29 Anmälan om upphörande av servering 38-2020-00433



Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik BeslutsDatu Delegationsn
2020-2198 Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond 2020-12-02 2020-872

2020-3489
 

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal 2020-12-01 2020-867

2020-3906

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal - 
Anmälan av verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2020-12-30 2020-979

2020-3690 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-12-01 2020-866
2020-3754 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-12-07 2020-890
2020-3822 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-12-14 2020-917
2020-3874 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-12-16 2020-934
2020-3861 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-12-16 2020-938
2020-3920 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-12-21 2020-953
2020-3917 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-12-21 2020-965

2020-3765
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om 
krossningsanläggning 2020-12-14 2020-916

2020-3815 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Schaktarbeten i förorenad 2020-12-17 2020-942
2020-3592 Anmälan av sanering av PCB 2020-12-07 2020-895

2020-3751
 

Ansökan om dispens - Ansökan om körtider 2021 2020-12-18 2020-951
2020-3289 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-12-07 2020-889
2020-3241 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-12-14 2020-913
2020-3342 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-12-14 2020-914
2020-3838 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-12-16 2020-932
2020-3275 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-12-21 2020-963

2020-3439
 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter 2020-12-23 2020-975
2020-2861 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-04 2020-875
2020-2637 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-04 2020-882
2020-3133 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-10 2020-902
2020-3556 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-11 2020-909
2020-3637 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-11 2020-910



2020-3003 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-11 2020-911
2020-3089 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-11 2020-912
2020-3298 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-14 2020-918
2020-3557 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-18 2020-945
2020-2350 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-18 2020-946
2020-2367 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-18 2020-947
2020-3501 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-12-18 2020-949

2019-3549
 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 

Livsmedelskontroll, Faroanalys 2020-12-17 2020-940
2020-102 Händelsestyrd tillsyn 2020-12-14 2020-922
2020-3452 Händelsestyrd tillsyn - Coronatillsyn 2020-12-16 2020-937

2020-1454
 

Händelsestyrd tillsyn - Föreläggande om skyddsåtgärder 2020-12-21 2020-969
2020-3218 Händelsestyrd tillsyn - Klagomål - Hästgödselhantering 2020-12-03 2020-873

2020-1497
 

Information - Anmälan om mellanlagring av bioaska 2020-12-22 2020-972
2020-3659 Information - Miljöskydd - Anmälan om bränslebyte på Hulta HVC 2020-12-08 2020-897
2020-2831 Klagomål miljöskydd - Färgutsläpp i Viskan 2020-12-21 2020-966
2020-3036 Klagomål på inomhusmiljö - Buller från dagverksamheten 2020-12-10 2020-907
2019-2637 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Buller 2020-12-10 2020-904
2019-2637 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Buller 2020-12-17 2020-941
2020-3495 Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på mögel 2020-12-18 2020-950
2020-3495 Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på mögel 2020-12-21 2020-954

2020-2004
Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud från 
tvättstugan. 2020-12-07 2020-891

2020-2857 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum. 2020-12-21 2020-952
2020-3793 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-04 2020-877

2020-3762
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-04 2020-878

2020-3797
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-04 2020-880
2020-3799 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-04 2020-881



2020-3802
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-04 2020-883

2020-3803
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-04 2020-884
2020-3805 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-04 2020-886

2020-3806
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-04 2020-888

2020-3881
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-14 2020-921

2020-3890
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-14 2020-925
2020-3910 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-21 2020-956

2020-3965
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-21 2020-958
2020-3966 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-21 2020-960

2020-3967
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-12-21 2020-962

2020-3625
 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Omklassning av 

verksamhet 2020-12-08 2020-896

2020-3704
 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Omklassning av 

verksamhet 2020-12-14 2020-915

2020-3733
 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Upphävande av 

årsavgift 2020-12-01 2020-865

2020-3522
 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2020-12-01 2020-869

2020-3522
 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2020-12-02 2020-870

2020-3519
 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2020-12-07 2020-894

2020-3332
 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-12-03 2020-874



2020-2249
 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Utebliven 

rapport 2020-12-02 2020-871

2020-3135
 

Miljösanktionsavgift - Sent inkommen miljörapport 2020-12-10 2020-908

2020-2933
 

Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-12-09 2020-899
2020-2821  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-12-09 2020-900

2020-3063
 

Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-12-10 2020-903

2020-2439
 

Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-12-10 2020-905
2020-2821  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-12-16 2020-935
2020-2821  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-12-16 2020-936

2020-2528
 

Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-12-17 2020-939
2020-3011 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Avloppsinventering 2020-12-09 2020-901

2020-3761
Planerad tillsyn - Miljöskydd - Enskilda avlopp, förlängning av 
dispens 2020-12-01 2020-868

2020-2775
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2020-12-10 2020-906

2020-2780
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2020-12-17 2020-944

2020-2776
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2020-12-18 2020-948

2020-3181
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2020-12-21 2020-964

2020-3979
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2020-12-29 2020-977

2020-2946
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2020-12-30 2020-978

2020-3082
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2020-12-30 2020-980



2019-3482
Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn, Miljöteknisk 
Markundersökning 2020-12-15 2020-931

2020-3131
 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-12-04 2020-879

2020-3132
 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-12-14 2020-920

2020-3569
 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-12-14 2020-924
2020-3542 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-12-21 2020-955

2020-3825
 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-12-21 2020-957

2020-2823
 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-12-21 2020-961
2020-3723 Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning 2020-12-04 2020-876
2020-3212 Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning - NHN 339 2020-12-21 2020-959

2020-3674
Remiss - Remiss angående tillståndsansökan för  Ytvattenuttag 
Från Öresjö, Ärtingen 2020-12-08 2020-898

2020-3412
Remiss bygglov - Bygglov - Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av Restaurangskola till Skola åk. F - åk 3. 2020-12-29 2020-976

2020-3818 Remiss bygglov - Förhandsbesked 2020-12-22 2020-974

2020-3670
Remiss bygglov - Förhandsbesked - Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus (4 st tomter med vardera byggnation). 2020-12-21 2020-967

2020-3580
Remiss bygglov - Förhandsbesked - Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. 2020-12-21 2020-970

2020-3413
Remiss bygglov - Förhandsbesked - Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. 2020-12-21 2020-971

2020-3667
Remiss bygglov - Förhandsbesked - förhandsbesked, bygglov för 
nybyggnad av komplementbostadshus. 2020-12-15 2020-927

2020-3946 Remiss bygglov - Marklov 2020-12-22 2020-973

2020-3753
Remiss planärenden - Underrättelse om granskning av detaljplan 
för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad. 2020-12-07 2020-892



2020-1429
Remiss planärenden - Underrättelse om granskning av detaljplan 
för Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 2020-12-07 2020-893

2020-3734
Remiss planärenden - Underrättelse om granskning för detaljplan 
för Hulta, Hulta 4:36 med flera, Nya Hultakyrka, Borås Stad. 2020-12-14 2020-923

2020-3770
      

trumma 2020-12-04 2020-885

2020-3774
Remiss vattenverksamhet - Naturvård, Remiss anmälan om 
vattenverksamhet. 2020-12-04 2020-887

2020-3744
Remiss vattenverksamhet - Naturvård, Remiss anmälan om 
vattenverksamhet. 2020-12-15 2020-926

2020-3741
Remiss vattenverksamhet - Naturvård, Remiss anmälan om 
vattenverksamhet. 2020-12-21 2020-968

2020-3540  Sanktionsavgift livsmedel 2020-12-15 2020-928
2020-3537  Sanktionsavgift livsmedel 2020-12-15 2020-929

2020-3541
 

Sanktionsavgift livsmedel 2020-12-15 2020-930

2020-3539
 

Sanktionsavgift livsmedel 2020-12-17 2020-943
2020-3763 Underrättelse om påträffad förorening 2020-12-14 2020-919
2020-2408 Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - Föreläggande om åtgärdskrav 2020-12-16 2020-933



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-12-03  01-2020-00045 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Övrigt beslut 2020-12-10   01-2020-00022 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Övrigt beslut 2020-12-15  01-2019-00089 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-12-21   02-2020-00048 Ansökan om tillstånd tobak partihandel
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