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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-09-20 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 20e september 2022, kl. 17:00 – 20.30, Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 19.05 – 19.30 

Omfattning §§ 155- 178 

Beslutande 
Per Månsson (M) 
Lena Sänd (S) 
Cecilia Kochan (S) §§158-178 

 Katrine Andersson (M)
Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare  
Alexander Andersson (C) för Karl-Eric Nilsson (C) §§158-178 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) för Catherine Tynes Kjellbergh (L) §§158-178 
Sandra Sjöberg (S) för Jan-Åke Carlsson (S) 

Närvarande ersättare 
Sandra Sjöberg (S) 
Harry Kettil (S)¤ 

Alexander Andersson (C) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Sofia Sandänger (M) 

Helena Schicht (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Staffan Dahlbäck (SD)

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 155 – 178 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 155 – 158 
Avdelningschef Annelie Johansson §§ 155 – 158 
Avdelningschef Elin Johnsson* §§ 155 – 178  
Avdelningschef Linda Gustafsson¤* §§ 155 – 173 
Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 155 – 178 
Avdelningschef Anna Ebbesson* §§ 155 – 178 
Avdelningschef Niclas Gullbrandsen¤ §§ 155 – 158 
Budget och skuldrådgivare Anneli Nilsson §   158 (6.1) 

Skyddsombud Eva Forsgren*  §§ 155- 178 
Kommunbiolog Matilda Chocron §158 (6.1-7) 
Miljöinspektör Peter Engström § 158 (6.2) 
Klimatanpassningssamordnare  
David von Sydow¤  § 155 (6.4) 
Miljöutredare Pia Aspegren¤*  §§ 155-178  
Fackligt ombud Anna Ljunggren*  §§ 155 -178 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 155 -178

¤ Via Teams *ej med på § 165-167 (sekretess) 

Justering  
Katrine Andersson (M) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-09-22 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Vice ordförande Lena Sänd 
 
 
Justerande Katrine Andersson 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-09-23 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Utåtriktat arbete, ferieungdomar, allmänt läge  - Konsument Borås 
6.2  Information – Dagvatten och VA-tjänster, kommunens hantering 
6.3  Information – Strandskyddsdispenser 
6.4  Information – Detaljplan för Centrum, Viskaholmen 2 m.fl. 
6.5  Information – Revidering av miljöbalkstaxa 2023. 
6.6  Information – Tertial 2 2022. 
6.7  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden  

7.1  Strandskyddsdispens Tosseryd 1:62 
7.2  Strandskyddsdispens Viared 8:61 
7.3  Strandskyddsdispens Liden 1:6 
7.4  Strandskyddsdispens Halla 1:1 
7.5  Strandskyddsdispens Viared 9:48 
7.6  Yttrande till Länsstyrelsen 

9.1  *Ändring i tillstånd 
9.2  *Ansökan om försäljningstillstånd tobaksvaror 
9.3  *Yttrande till förvaltningsrätten 

10.1 Detaljplan för Fingersvampen 1, 2 och 3 
10.2 Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m.fl. 
10.3 Yttrande över – Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, 
        Viskafors och Sandared 
10.4 Miljörapport Tertial 2 2022 
10.5 Yttrande över – Rätt för klimatet SOU 2022:21  

12.1 Revidering av Miljöbalkstaxa 2023 
12.2 Tertial 2 2022 
12.3 Remiss – Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation  

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegationsbeslut augusti 2022 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 155 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
P.g.a. kommande utlandsresa beslutar Miljö- och konsumentnämnden att vice 
ordförande Lena Sänd (S) utses att underteckna protokollet istället för mötesordförande 
Per Månsson (M). 
Att justera protokollet utses Katrine Andersson (M) med Elvira Löwenadler (M) som 
ersättare. 
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§ 156 

Initiativärende 

Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde. 
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§ 157 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 

Anmälan om jäv 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) anmäler jäv i ärende 7.4 §162  
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§ 158 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.7 i nämndens protokoll. 

6.1 Utåtriktat arbete, ferieungdomar, allmänt läge – 
      Konsument Borås 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Annelie Johansson och budget- och skuldrådgivare 
Anneli Nilsson informerar om genomförda kurser för feriearbetare i vardagsekonomi, 
och om utökad info och samverkan med mötesplatser, anhörigkonsulenter, 
stadsdelsvärdar och seniorgrupper.  

Det aktuella läget för konsumentrådgivarna består bl.a. av fler och mer komplicerade 
ärenden, sjukfrånvaro på avdelningen och ett nytt ärendehanteringssystem ska 
implementeras. 

Man påpekar att det är en orolig tid just nu för många, p.g.a. inflation, energipriser, 
bolåneräntor etc., de som redan har det svårt får det ännu värre men även de som 
tidigare inte haft ekonomiska svårigheter påverkas. 

6.2 Dagvatten och Va-tjänster, kommunens hantering 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron och miljöinspektör Peter 
Engström berättar att Miljöförvaltningens roll vid VA-utbyggnad är att handlägga 
eventuella strandskyddsärenden och att ge råd till BEM angående frågor kopplade till 
åtgärder i naturmiljö.  

6.3 Strandskyddsdispenser 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron svarar på frågor från nämnden 
och förklarar och förtydligar om hur man gjort sina bedömningar i strandskyddsärenden 
som kommer att tas beslut om på dagens nämnd.   
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§ 158 forts. 

6.4 Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m.fl. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens klimatanpassningssamordnare David von Sydow och 
kommunbiolog Matilda Chocron redogör för arbetet med detaljplanen för Viskaholm 2 
m.fl. som förvaltningen fått på remiss. 

6.5 Revidering av miljöbalkstaxa 2023 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschefer Mirjam Keskifrantti och Linda Gustafsson 
beskriver de ändringar som är gjorda i miljöbalkstaxa 2023. 

6.6 Tertial 2 2022 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander redogör och förtydligar poster i 
Tertial 2 2022 

6.7 Övrig information från förvaltningen inklusive 
      personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

Pågående rekryteringar 
• två vakanta samt utfyllnad deltidare miljöinspektörer och ett heltidsvikariat 

föräldraledighet Miljötillsyn  
• Förvaltningsjurist, intervjuer pågår 
• NY AC Konsument Borås, annonsering pågår 

Kommande rekryteringar 
kvalitetssamordnare el motsv. (omgjord tjänst, i höst/vinter) 
digitaliseringskompetens (konsult eller ny tjänst, i höst) 
cirkulär ekonomi (ny tjänst, i höst) 
strandskydd/biolog  
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§ 158 forts. 

Övrigt 

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation  
Syfte 
Samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en gemensam linje 
för att 
- möta ökande komplexitet, - 
- ge större helhetssyn till politiken 
- bygga en mer gemensam organisationskultur 
- ett samlat uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. 

Tidsplan 
• 13 juni beslut i partiöverläggningarna 
• Mitten av augusti- Utredningen färdig 
• Inriktningsbeslut i KS 22/8 publikt 12/8 
• Utredningen på remiss till nämnderna 2 september 
• Risk-  och konsekvensanalyser under september 29/9 MF/MSA 
• Extrainsatt CSG i oktober (förslagsvis två veckor innan ordinarie CSG) för 

information/MBL§19 
• Beslut/MBL§11 på CSG 27 oktober 
• Ärendet i KS 28/11 
• Beslut i KF 7-8/12 
• Ny organisation 1 januari 2023 
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§ 159  Dnr: 2022-1660 

Strandskyddsdispens för arbetarbostad på fastigheten 
Tosseryd 1:62 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för arbetarbostad, med en byggnadsarea på 50 kvadratmeter, på fastigheten 
Tosseryd 1:62 vid Stora Tosserydssjön, Borås.  

Endast den yta som är inritad i bilaga 2 får användas för verksamhetens behov 
intill växthuset.  

Dispensen för arbetarbostaden gäller bara så länge handelsträdgården är verksam. 
Upphör handelsträdgården som verksamhet så upphör dispensen för 
arbetarbostaden att gälla och byggnaden måste flyttas eller ny dispens sökas.  

Villkor  
1. Byggnaden får inte förses med föremål och pyntning eller annat som har en 
    privatiserande inverkan och orsakar en hemfridszon runt byggnaden. 

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

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 186 §  
- Miljöbalken 16 kap 2 §  
- 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. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 
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§ 159 forts. Dnr: 2022-1660 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

bygga en stuga på 50 kvadratmeter på fastigheten Tosseryd 1:62, Borås. Platsen 
för byggnaden är mellan handelsträdgårdens växthus och en vall mot åkermarken 
som avgränsar området i väster. Området runt växthusen innan för vallen används 
för verksamhetens maskiner, och material.  

Handelsträdgården har legat på samma plats sedan före 1975. En arbetarbostad 
inom området bedöms inte utöka det område som handelsträdgården använder. 
Platsen bedöms inte heller upplevas som en privat tomt och byggnaden bedöms 
inte få en hemfridszon.  

Området nyttjas redan idag av nämnd verksamhet. På platsen finns inga 
naturvärden och en byggnad på platsen avhåller inte allmänheten från att komma 
ner till stranden eller till naturen utanför vallen som går runt växthusen. Miljö- och 
konsumentnämnden bedömer att platsen redan är ianspråktagen. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05, med bilagor. 

Beslutsgång  
Mötesordföranden Per Månsson (M) föreslår att nämnden ska besluta att bifalla 
tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 160  Dnr: 2022-3226 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad på 
fastigheten Viared 8:61 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för komplementbyggnad, med måtten 8 x 14 meter, på fastigheten Viared 8:61 vid 
Viaredsjön, Borås.  

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt.  

Villkor 
1. Trädet och dess rotzon markerat med grön prick/ ring ska skyddas under 

byggtiden utifrån råden i "Skydda träd vid arbete". 

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. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

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

Sammanfattning 
 söker dispens för komplementbyggnad som ska fungera som garage 

med en påbyggd övervåning på fastigheten Viared 8:61 vid Viaredsjön.  
Fastigheten Viared 8:61 Ligger i Lyckebo vid en vik av Viaredssjön. I området finns 
gamla sekelskiftesvillor och gott om grova ekar och andra ädellövträd. Flera av dem 
skyddsvärda.  
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§ 160 forts. Dnr: 2022-3226 

På platsen för garaget står det redan idag ett garage/ förråd. Den nya byggnaden 
kommer vara en våning högre och med fönster mot sjön på ovanvåningen. Byggnaden 
bedöms inte utöka den privata zonen eftersom en bilväg skiljer området med garaget 
och bostadshuset från sjön.  

På den aktuella platsen finns en medelgrov ek. Eken står redan idag på en utsatt plats 
omgiven av väg, infart och garage. Trädet har ett värde i område så som efterträdare och 
fastighetsägaren önskar ha kvar trädet. Vid byggnation kommer fastighetsägaren göra 
vad som går enligt råden i "skydda träd vid arbete" för att skydda trädet från skador. 
Dispens är därför förenligt med strandskyddets syfte. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05, med bilagor. 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

Förslag och yrkanden 
Mötesordföranden Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas beslutsförslag. 

Lena Sänd (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut för Mitt-S räkning. 

Beslutsgång 
Mötesordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller M+KDs förslag.  

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Nej-röst för förslaget från mötesordföranden Ja-röst för förslaget från Mitt-S 

Omröstningsresultat: 
Alexander Andersson (C) Ja 
Lena Sänd (S) Ja 
Sandra Sjöberg (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) Ja 

Nej Katrine Andersson (M) 
Elvira Lövenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Per Månsson (M) Nej 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Mötesordföranden finner att nämnden beslutar enligt Mitt-S förslag. 
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§ 160 forts. Dnr: 2022-3226 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 161 Dnr: 2022-2355 

Strandskyddsdispens för nytt bostadshus samt garage på 
fastigheten Liden 1:6

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus samt garage, på fastigheten 
Liden 1:6, Borås.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att NYA HEM I VÄST AB, 
 ska betala 7 506 kronor för handläggning av ansökan.  

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

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.

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

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

Sammanfattning 
Nya Hem i Väst AB har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
nytt bostadshus samt garage på fastigheten Liden 1 :6. Tjänstepersoner från 
Miljöförvaltningen har den 9 augusti 2022 besökt platsen. Den aktuella fastigheten ligger 
mellan två hus på en liten gata invid sjön. Fastigheten består av skog och buskar och 
några gamla små förråd står i ena sidan av fastigheten.  

Miljö- och konsumentnämnden bedömer att eftersom fastigheten inte har ett 
bostadshus har den ingen hemfridszon idag och att marken inte är ianspråktagen. Miljö- 
och konsumentnämnden bedömer att vägen inte tillräckligt stor och trafikerad samt ett 
hus framför för inte utgör sådana avskiljande exploateringar som avses i lagen.  
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§ 161 forts. Dnr: 2022-2355 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05, med bilagor. 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

Förslag och yrkanden 
Mötesordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 

Lena Sänd (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut för Mitt-S räkning. 

Beslutsgång 

Mötesordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller M+KDs förslag.  

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Nej-röst för förslaget från mötesordförande Ja-röst för förslaget från Mitt-S 

Omröstningsresultat:  

Omröstningsresultat: 
Alexander Andersson (C) Ja 
Lena Sänd (S) Ja 
Sandra Sjöberg (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) Ja 

Nej Katrine Andersson (M) 
Elvira Lövenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Per Månsson (M) Nej 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Mötesordföranden finner att nämnden beslutar enligt Mitt-S förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 
NYA HEM I VÄST AB, /Tredje Villagatan 15 B, 50453 
Borås 

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



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-09-20 16 (40) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 162  Dnr: 2022-2123 

Strandskyddsdispens för vindskydd på fastigheten Halla 1:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för vindskydd med tillhörande eldstad, på fastigheten 
Halla 1:1, Borås. Placering enligt bilaga 1 

Endast den yta som vindskydd och eldstad upptar får användas för ändamålet. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Halla Fritidshusförening i Borås ekonomisk 
förening, 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.

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Karl-Eric Nilssons (C) skrivelse. 

Sammanfattning 
Halla Fritidshusförening i Borås ekonomisk förening har sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett vindskydd med tillhörande eldstad på 
fastigheten Halla 1:1, Borås. Halla Fritidshusförening har som särskilt skäl för dispens 
angett att platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. Vid prövning av detta skäl ska vägas om 
anläggningen måste uppföras inom strandskyddat område. Miljö- och 
konsumentnämnden konstaterar att ett vindskyddmed placering enligt bilaga fyller 
sin funktion såväl för boende i området och allmänheten och ökar tillgängligheten för 
ett rörligt friluftsliv. 

Även om hela fastigheten Halla 1:1 inte ligger inom strandskyddat område anser Miljö 
och konsumentnämnden att ansökt placering är lämplig och tillgänglig från såväl land 
som sjösidan. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 162 forts. Dnr: 2022-2123 

Halla Fritidshusförening har som särskilt skäl för dispens även anfört att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ett mycket 
angeläget intresse innebär, enligt förarbetena (prop. 2008/09:119 s. 106), mycket 
speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Miljö- och 
konsumentnämnden anser att de skäl som Halla Fritidshusförening anfört utgör sådana 
angelägna intressen som miljöbalken avser.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05, med bilagor. 
Alternativt beslutsförslag från Karl-Eric Nilsson (C). 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla Karl-Eric Nilssons (C) 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

Halla Fritidshusförening i Borås ekonomisk förening, 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 163 Dnr: 2022-1734 

Strandskyddsdispens för bryggdäck, komplementbyggnad, 
häck och stenläggning på fastigheterna Viared 9:48 och 9:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för häck, stenläggning samt komplementbyggnad med måtten 2,6 x 4,4 meter på 
fastigheten Viared 9:1 vid Västersjön, Borås.  

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt. Detta 
beslut upphäver därmed den tidigare beslutade tomtplatsen (dnr 526-3654-2015).  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bryggdäck med tillhörande y-bom, på fastigheten 
Viared 9:48, Borås.  

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 Viared 9:48 i 
Borås (se även bifogad karta och fotodokumentation):  

1. Riva och forsla bort bryggdäck med tillhörande y-bom från
strandskyddsområdet.

2. Återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna i punkt 1 så att inte
betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar.

Åtgärderna ska vara utförda senast tre 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 
,; 

3. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-2 ska vara färdiga, ska skicka
bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett
tillfredställande sätt.

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska 
betala 8 757 kronor för handläggning av ansökan och timdebiterad tillsyn i 
samband med handläggning av ärendet.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 163 forts. Dnr: 2022-1734 

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.

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

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

Sammanfattning 
Utifrån flygfoto har Miljöförvaltningen noterat att den flytbrygga som 2017 ej beviljades 
strandskyddsdispens fortfarande låg kvar vid stranden. Vidare noterades att ett 
bryggdäck uppförts utmed strandlinjen med tillhörande y-bom samt att en häck och 
stenläggning uppförts på grannfastigheten. Miljöförvaltningen har med anledning av 
detta skrivit till  och begärt in en förklaring. Den 26 mars 2022 har 

 meddelat att han vill söka dispens i efterhand för anläggningar. Miljö- 
och konsumentnämnden bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens för 
häck, stenläggning och komplementbyggnad. Däremot saknas särskilda skäl för 
bryggdäck utmed stranden. Då anläggningen redan är uppförd finner Miljö- och 
konsumentnämnden det skäligt att förelägga  att ta bort bryggdäcket. 
Den flytbrygga som 2017 inte beviljade dispens har  nu plockat bort.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05, med bilagor. 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

Förslag och yrkanden 
Mötesordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 

Lena Sänd (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut för Mitt-S räkning. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 163 forts. Dnr: 2022-1734 

Beslutsgång 

Mötesordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller M+KDs förslag.  

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Nej-röst för förslaget från mötesordförande Ja-röst för förslaget från Mitt-S 

Omröstningsresultat:  

Omröstningsresultat: 
Alexander Andersson (C) Ja 
Lena Sänd (S) Ja 
Sandra Sjöberg (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) Ja 

Nej Katrine Andersson (M) 
Elvira Lövenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Per Månsson (M) Nej 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Mötesordföranden finner att nämnden beslutar enligt Mitt-S förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 164 Dnr: 2021-3682 

Yttrande till Mark och Miljödomstolen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden står fast vid tidigare fattade beslut (2022-19 52, 2022- 
06-20) om att bevilja dispens för ändrad användning av den tidigare kyrkan till att bli
bostadshus.

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yttrandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen, M 2974-22 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 165  Dnr: 52-2022-00255 

Ansökan om ändring i serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 ansökan om utökad serveringstid inomhus från kl. 11 

:00 fram till kl. 01:00 alla dagar året runt gällande Åsbogatan 1, , 
beviljas.  

 ansökan om utökad serveringstid på tillhörande 
uteservering från kl. 11:00 fram till kl. 01:00 alla dagar året runt, avslås.  

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622)

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

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

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning 
 har idag tillstånd att stadigvarande servera alkoholdrycker till allmänheten i 

restaurangen Åsbogatan 1 mellan kl. 11 :00-23:00 söndag-torsdag, samt mellan kl. 11:00-
01:00 fredag-lördag och "sommartorsdagar". Det samma gäller på tillhörande 
uteservering under perioden 0401-1031. Bolaget har ansökt om att få serveringstiden 
utökad till att gälla mellan kl. 11 :00-01 :00 såväl inomhus som utomhus alla dagar året 
runt.  

Bedömningen är att sökt serveringstid fram till kl. 01:00 inomhus kan beviljas. 

Däremot är bedömningen att motsvarande tid för uteserveringen - året runt - skulle 
utgöra en alltför stor risk för att närboende kan komma att störas. Sandwalls plats är i 
sammanhanget ett känsligt område med många bostäder runtomkring. Idag finns där 
flera restauranger som både enskilt och tillsammans utgör risk för närboendestörningar. 
Därför har serveringstiderna utomhus kommit att begränsas i området. Den sökta tiden 
för uteserveringen bör därför avslås.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 165 forts. Dnr: 52-2022-00255 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
Alternativt beslutsförslag från M+KD 

Förslag och yrkanden 
Mötesordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 

Lena Sänd (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut för Mitt-S räkning. 

Beslutsgång 

Mötesordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller M+KDs förslag.  

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Nej-röst för förslaget från mötesordförande Ja-röst för förslaget från Mitt-S 

Omröstningsresultat:  

Omröstningsresultat: 
Alexander Andersson (C) Ja 
Lena Sänd (S) Ja 
Sandra Sjöberg (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) Ja 

Nej Katrine Andersson (M) 
Elvira Lövenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Per Månsson (M) Nej 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Mötesordföranden finner att nämnden beslutar enligt Mitt-S förslag. 

Yttrandet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Polismyndigheten 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 166  Dnr: 25-2022-00182 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår 
ansökan om tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 
försäljningsstället Norrby Livs, 

Miljö- och konsumentnämnden förordnar att beslutet ska gälla omedelbart. 

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 5 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
 ansökte under 2019 - i samband med att 

tillståndskravet infördes - om tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med 
tobaksvaror på försäljningsstället Norrby Livs,  Miljö och 
konsumentnämnden avslog ansökan den 21 april i år efter att bolaget trots upprepade 
påminnelser inte inkommit med nödvändiga kompletteringar till sin ansökan.  

Den 14 juli i år inkom bolaget med en ny ansökan. I den utredning som företogs 
framkom att bolaget uppsåtligen fortsatt sin försäljning av tobaksprodukter trots Miljö- 
och konsumentnämndens avslagsbeslut i april. Bolaget hade dessutom dragit på sig ett 
flertal betalningsuppmaningar under den senaste treårs-perioden.  

För att kunna beviljas tobaksförsäljningstillstånd krävs att den sökande uppfyller 
lämplighetskraven i 5 kapitlet 2 § LTLP. Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen 
att bolaget inte uppfyller dessa krav. Ansökan ska därför avslås.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 166 forts. Dnr: 25-2022-00182 

Yttrandet skickas till 
Sökanden ) 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Polismyndigheten  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 167  Dnr: 11-2022-00136 

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 3149-22 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
och översänder det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 
3149-22. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Den 21 juni 2022 beslutade Miljö- och konsumentnämnden att återkalla 
försäljningstillståndet av tobak för försäljningsstället 49:an samt införa ett förbud att 
sälja e-cigaretter under 3 månader. Beslutet överklagades.   

Ett yttrande från verksamhetsutövaren har inkommit till Förvaltningsrätten. Miljö- och 
konsumentnämnden har nu beretts möjlighet att yttra sig om detta senast 27 september. 
Miljöförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till yttrande.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16 med bilaga 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

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

mailto:forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 168  Dnr: 2022-3406 

Detaljplan för Sjöbo, Fingersvampen 1, 2 och 3 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen med de upphävda 
bestämmelserna om fastighetsindelning.  

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande 
fastigheterna Fingersvampen 1, 2 och 3 för att möjliggöra fastighetsreglering. Området 
ligger i södra delen av stadsdelen Sjöbo utmed Fristadsvägen. För området gäller 
stadsplan 1583K-P94, som fick laga kraft 1935-06-28. Den anger bostadsändamål för 
planområdet där marken får bebyggas upp till en femtedel av fastighetsarean och upp till 
tre våningar. För området gäller även en tomtindelningsbestämmelse från 1939 (1583K-
BN678/1939).  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05, med bilaga.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 169 Dnr: 2022-2250 

Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m.fl. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstyrker fortsatt planarbete avseende Viskaholm 2 med 
flera.  

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra ca 400 bostäder och centrumfunktioner med kontor, 
handel, livsmedelsbutik på bottenplan inom planområdet Viskaholm 2 med flera.   

Miljö- och konsumentnämnden har synpunkter på hanteringen av strandskyddet och 
Miljökvalitetsnormer för vatten samt på risker för hälsa och liv vid en händelse med 
höga flöden i Viskan.   
Enligt Miljö- och konsumentnämnden bedömning riskerar detaljplanen att överprövas 
av Länsstyrelsen utifrån tre av fem överprövningsgrunder enligt plan och bygglagen 11 
kap 10§  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-30, med bilaga. 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, (BN 2017-656)   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 170 Dnr: 2022-2503 

Yttrande över remiss: Strategier för den långsiktiga 
utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga 1, Yttrande över 
Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared, vilket 
innebär att remissen tillstyrks. 

Lagstöd 
Miljöbalken 2 kap 6 paragrafen 
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 till människors hälsa och miljön. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Karl-Eric Nilssons (C) skrivelse. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sänt Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, 
Dalsjöfors, Viskafors och Sandared på remiss. Förslaget är ett komplement till 
översiktsplanen men inte ett formellt tillägg. Dokumentet redogör för strategier för den 
långsiktiga utvecklingen och innehåller markanvändningskartor med föreslagen 
markanvändning som ska utgöra stöd för bland annat exploatörer. Dokumentet anger 
också att principerna i dokumentet ska gälla för exploatering på andra platser än de på 
kartan angivna områdena, kring serviceorterna. Andra styrdokument i staden prioriterar 
dock utveckling främst i de urbana stråken samt serviceorternas kärnor. Framtagandet 
av strategierna för serviceorterna inleddes med en stor medborgardialog som var 
framgångsrik.  

Underlag för beslut 
Karl-Eric Nilssons (C) skrivelse daterad 2022-09-05, med bilagor. 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla Karl-Eric Nilssons (C) 
skrivelse och finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse, ks.diarium@boras.se  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 171 Dnr: 2022-3299 

Miljörapport Tertial 2 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2022, Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Motivering till beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Rapportering av Miljöförvaltningens miljömålsuppföljning gällande tertial  
2 2022. Av 5 etappmål som har följts upp, bedöms 3 mål som gröna, 2 mål som röda. 
Konsekvensen av att inte nå alla utpekade miljömål kan på lång sikt komma att negativt 
påverka ekonomiska-, sociala- och ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31, med bilaga. 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Miljöförvaltningens diarium 



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-09-20 31 (40) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 172 Dnr: 2022-3006 

Yttrande över remiss: Rätt för klimatet, SOU 2022:21 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta yttrandet i bilagan. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sänt på remiss Rätt för klimatet på internremiss inför 
Kommunstyrelsens svar till Regeringen. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 med bilaga. 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 173 Dnr: 2022-3554 

Revidering av Miljöbalkstaxa  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget till revidering av Taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område och föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
förslaget till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.  

Miljö- och konsumentnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer taxan att 
gälla från och med den 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område är i behov av regelbunden 
översyn. En mindre översyn har genomförts under året där ändringarna beskrivits 
närmare i denna tjänsteskrivelse. De sakområden som Miljöförvaltningen föreslår för 
Miljö- och konsumentnämnden att fatta beslut kring är mindre ändringar inom 
områdena: industriavlopp, avlopp, hälsoskydd samt kemiska produkter.  

Då ansvaret för tillsyn och prövning av strandskydd och dispenser inte ska vara kvar på 
Miljö- och konsumentnämnden efter 1 januari 2023 kommer dessa delar att tas ur 
miljöbalkstaxan och ärende om strandskyddstaxan behandlas separat.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09, med bilagor. 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen 
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§ 174 Dnr: 2022-258 

Uppföljning tertial 2 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner miljöförvaltningens uppföljning av tertial 
2 2022 och lämnar uppföljningen vidare till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har gjort uppföljning av sin verksamhet till och med tertial 2 2022. 
Rapporten innehåller verksamhetsuppföljning och ekonomiskt resultat per 
2022-08-31 samt en prognos för budgetavvikelse för helåret 2022. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08, med bilaga. 

Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 175 Dnr: 2022-3402 

Yttrande över remiss: Förslag till ny samhällsbyggnads-
organisation 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att 
- tillstyrka att hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och

klimatstrategin och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande arbetet
med cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från Miljö- och
konsumentnämnden till Kommunstyrelsen

- tillstyrka att motsvarande två årsarbetare med kompetens inom klimatanpassning
flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden,

- tillstyrka att motsvarande två årsarbetare med kompetens att avseende
miljöbedömningar, tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den
fysiska planeringen flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till
Samhällsbyggnadsnämnden,

- tillstyrka att myndighetsansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om dispens
från strandskydd, tillsyn av strandskydd samt ansvaret för att ta fram förlag till
Strandskyddstaxa flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att bifoga bilagan ”Yttrande från Naturvetarna 
gällande omorganisationen kopplat till samhällsbyggnadsprocessen” till remissvaret. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att nämndens 
äskande i Budget 2023 - planeringsunderlag för 
- strandskyddstillsyn flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden,
- biologkompetens fysisk planering flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden,
- äskandet om tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom klimatanpassning/fördjupad

översvämningsutredning flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden,
- biologkompetens miljöledning flyttas till Kommunstyrelsen.

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att till kommunfullmäktige påpeka att
- nämndens äskande om lönemedel för att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer

är av stor betydelse för samhällsplaneringsprocessen.
Tillräckliga resurser hos alla aktörer som påverkar planprocessen är en viktig
framgångsfaktor för att möta en ökande komplexitet, ge större helhetssyn till
politiken och ha en så effektiv och rättssäker samhällsplaneringsprocess som
möjligt. Miljö- och konsumentnämndens upplever att bemanningsproblemen
avseende miljöinspektörer redan är och riskerar att bli en än större flaskhals i
samhällsplaneringsprocessen.
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§ 175 forts. Dnr: 2022-3402 

- rådgivningen och samverkan mellan mark- och exploatering och miljöförvaltningen,
främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i utredningen. I båda dessa
delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och miljöstrategiska avdelningen.

- nämnden är att anse ”som en myndighet som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas
bli berörd av planer eller program” (Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2) och att nämnden
därför även fortsatt bör vara en del i samrådsprocessen för planer och program, för
att undvika fördröjande och fördyrande komplikationer på grund av tillsyn i ett
senare skede.

- kommunfullmäktige behöver förtydliga ansvarsfördelningen gällande tillsyn inom
följande områden:

o skyltning, lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning,

o stängsel, MB 26 kap 11 §, stängsel som utestänger allmänheten.

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden berörs av Utredning ny Samhällbyggnadsorganisation med 
syfte att samordna de mest centrala delarna av Samhällsplaneringsprocessen. I 
utredningen föreslås att: 
- hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och klimatstrategin och

miljöprogrammet samt för det kommunövergripande arbetet med cirkulär
ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från Miljö- och konsumentnämnden
till Kommunstyrelsen,

- motsvarande två årsarbetare med kompetens inom klimatanpassning och
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och strategisk
nivå flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden, - -

- motsvarande två årsarbetare med kompetens avseende miljöbedömningar, tolka
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen flyttar från
Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden,

- ansvaret myndighetsansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om dispens från
strandskydd, tillsyn av strandskydd samt för att ta fram förlag till
Strandskyddstaxa flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Tillräckliga personella och finansiella resurser hos alla aktörer inom staden som påverkar 
planprocessen är en viktig framgångsfaktor för att möta en ökande komplexitet, ge 
större helhetssyn till politiken och ha en så effektiv och rättssäker process som möjligt. 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår därför att nämndens äskande i Budget 2023 - 
planeringsunderlag för 
- strandskyddstillsyn flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden
- biologkompetens fysisk planering flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden
- äskandet om tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom

klimatanpassning/fördjupad översvämningsutredning flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden,
- biologkompetens miljöledning flyttas till Kommunstyrelsen.
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Miljö- och konsumentnämndens upplever att bemanningsproblemen avseende 
miljöinspektörer redan är och riskerar att bli en än större flaskhals och att nämndens 
äskande avseende lönemedel för att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer är av 
stor betydelse för staden och samhällsplaneringsprocessen. Även konkurrensen om 
miljöutredare, miljöstrateger, klimathandläggare, klimatstrateger och andra liknande 
kompetenser, är idag stor. 

Den rådgivning och samverkan mellan mark- och exploateringsavdelningen och 
miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i utredningen. 
I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och miljöstrategiska 
avdelningen. 

Miljö- och konsumentnämnden anser att nämnden även fortsatt bör vara en del i 
samrådsprocessen för planer och program, för att undvika fördröjande och fördyrande 
komplikationer på grund av tillsyn i ett senare skede. 

Nämnden grundar sin åsikt på att Plan- och bygglagen anger (PBL 5 kap, 11§ punkt a) 
att samråd av undersökning angående om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska ske på sätt som anges i Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2. 

I olika vägledningar till handläggare inom miljötillsyn, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande statliga myndigheter, till exempel Handläggarstöd för granskning av 
detaljplaner för bostäder (Miljösamverkan Västra Götaland och Halland) står angående 
miljöbedömningar av detaljplaner att ”Utredningen ska samrådas med bland annat myndigheter 
som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av detaljplanen (Miljöbalken 6 
kap, 6§, punkt 2), vilket även det innefattar den kommunala miljömyndigheten.” 

Kommunfullmäktige behöver ansvarsfördela tillsyn av stängsel som utestänger allmänheten 
(Miljöbalken 26 kap 11§) och Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är 
av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet (Lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 5§ ). Dessa 
lagrum gäller både inom och utanför strandskyddet. Om det kommer in klagomål inom 
strandskydd kan just det klagomålet hanteras inom strandskyddslagen. En 
ansvarsfördelning behövs gällande vilken nämnd som ansvarar för att handlägga övriga 
ärenden.  

För tillsyn kring skyltning och stängselgenombrott kan det vara en fördel och mer 
effektivt om ansvaret ligger på samma nämnd som handlägger tillsyn inom strandskydd 
eftersom det då finns handläggare som är vana att göra bedömningar kopplade till 
allmänhetens tillgänglighet.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-17, med bilaga. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://lagen.nu/1998:814
https://lagen.nu/1998:814
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Beslutsgång 
Mötesordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med mötesordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 176

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Inga kurser eller konferenser presenterades vid detta nämndsammanträde. 
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§ 177

Delegationsbeslut augusti 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegationsordning 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegationsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens delegationsbeslut augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 178

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick: 
* Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023
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