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BORÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-10-10 
Dnr 

2022-3183 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 00 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad 
och nedtagning av två ekar på fastigheten Boanäs 1 :21, 
Borås 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
enligt ansökan för komplementbyggnad, med en byggnadsarea på 15 m2 

, på 
fastigheten Boanäs 1:21 vid Yttre Asunden, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
att ta ner två ekar på fastigheten Boanäs 1:21 vid Yttre Asunden, Borås. 

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

Villkor 

1. Tomtgränsen ska åt norr, öst och söder, enligt bilaga 2, markeras med staket,
häck, mur eller motsvarande.

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

Miljöbalken 7 kap. 18b § 
Miljöbalken 26 kap. 26 § 
Miljöbalken 27 kap. 1 § 
Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
Kommunfullmäktige. 

mailto:miljo@boras.se
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Datum 

2022-10-10 
Dnr 

2022-3183 

Beslutet expedieras till 

Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Datum 

2022-09-05 
Dnr

2022-2034 
2022-693 fl 

BORÅS STAD 
Miljö- och konsumentnämnden 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 

Miljö- och konsumentnämnden 

anna.ka.karlsson@boras.se 

Ansökan om strandskyddsdispens för brygga på 
fastigheten Malryd S: 4, Borås 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
brygga på fastigheten Malryd S:4 vid Malsjön, Borås. 

Endast den yta som bryggan upptar får användas för ändamålet. 

Villkor 

1. Bryggan får maximalt vara 28 meter lång och 1 meter bred. T-formationen får 
maximalt vara 6 meter lång och 1,5 meter bred. 

2. Den inre bryggan på 26 x 1 meter ska vara pålad. 

Miljö- och  konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § mi/jiibalken (lvIB) 

och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, , 
 att utföra följande åtgärder på fastigheten Malryd S:4 i Borås (se även 

bifogad fotodokumentation): 

1. Riva och forsla bort befintlig brygga på 26 x 2 samt 21 x 2 meter från 
strandskyddsområdet, alternativt minska ner och bygga om den till beviljad 
storlek och konstruktion. 

2. Återställa området som i nuläget upptas av anläggningarna i punkt 1 så att inte 
metallfundament eller övriga fåstanordningar 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 
; 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
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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 Britt-Marie Lycken,  19510208-5528 ska 
betala 9 383 kronor för handläggning av ansökan och timdebiterad tillsyn i samband 
med handläggning av ärendet. 

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. 
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Sammanfattning 
Miljöförvaltningen uppmärksammades den 26 januari 2022 på att en brygga anlagts 
inom strandskyddat område på fastigheten Malryd S:4, Borås. Malsjöns bryggförening 
har i efterhand sökt dispens för bryggan som ersatt en äldre brygga på motsvarande 
plats. Miljöförvaltningen bedömer att det är rimligt att få ersätta den tidigare äldre 
bryggan med en ny. Den nya bryggan ska dock vara i ungefär samma storlek och 
omfattning som den tidigare bryggan. Då en betydligt större brygga redan är uppförd 
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förelägg Britt-Marie Lycken att ta bort 
befintlig brygga, alternativt minska ner den och bygga om den till beviljad storlek och 
konstruktion. 

Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen uppmärksammades den 26 januari 2022 på att en brygga anlagts 
inom strandskyddat område på fastigheten Malryd S:4, Borås. Då Miljöförvaltningen 
inte kunde se någon brygga på äldre flygfoto skickades en begäran om förklaring ut 
till Bengt Lycken, som meddelat att han var kontaktperson för Malsjöns 
bryggförening. 

Bengt och Britt-Marie Lycken har uppgett att det funnits en brygga på Malryds strand 
sedan 1962. Boende, markägare med flera, pratade i några år om att bryggan behövde 
renoveras eller bytas ut. Den ursprungliga bryggan var smal och om den byttes till en 
större var den mer tillgänglig för en boende som är synskadad. Genom den nya 
bryggan fick fler tillgång till båtplats. Tidigare låg båtar uppdragna på stranden, 
fastbundna i kedjor runt tallarna, vilket blockerade för alla. Alla närboende, 27 
familjer, delade på kostanden och en inofficiell bryggförening bildades. Den gamla 
bryggan var en fast brygga som plockades upp varje år. Den nya lade ut 2019 och är 
en flytbrygga. Båda bryggorna var T-formade. Den nya bryggan är 26 x 2 meter samt 
21 x 2 meter. Den gamla bryggan vad 26 x 0,5 meter. Båtbryggan längst ut var 
kortare. Bryggan är tillgänglig för alla, allmänheten, båtar, badgäster med flera, inte 
bara för bryggföreningen. Stranden är en allmänning och besöks ofta av badgäster, 
speciellt barnfamiljer då det är väldigt långgrunt. 
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Den 26 april 2022 har Malsjöns bryggförening, via Britt-Marie Lycken, sökt dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för brygga på fastigheten Malryd S:4, Borås. 

Miljöförvaltningen har den 4 juli 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 
Britt-Marie Lycken möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Britt-Marie 
Lycken har bifogat foton från sommaren då bryggan använts flitigt som bad och 
båtbrygga samt meddelat att en livboj har införskaffats för att öka säkerheten. I övrigt 
framförs samma synpunkter som redovisats ovan. 

Miljöförvaltningens bedömning 

Bestämmelser 

Vid Malsjön råder strandskydd inom 100 meter från strandlinjen, på land och i vatten. 
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte 
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått fårdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
(7 kap. 15 § mi!Jb'balken)

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

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

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

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

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
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En brygga är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Vid 
prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger ingår även en 
bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en vägning mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta platsen i anspråk. 
Områdets betydelse för friluftsliv och för växt- och djurlivet och bryggans påverkan 
på dessa intressen får alltså vägas mot vilket behov den enskilde objektivt sett har av 
bryggan. 

Britt-Marie Lycken har uppgett att det funnits en brygga på platsen sedan innan 1975. 
Även om bryggan varit pålad har den plockats upp årligen och syns därför inte på 
flygfoton. Närboende i området har bekräftat att det alltid funnits en brygga vid 
stranden och Britt-Marie Lycken har även skickat in en video och foton på den 
tidigare bryggan. Miljöförvaltningen har därför ingen anledning att ifrågasätta att det 
kontinuerligt funnits en brygga på platsen sedan 1975. Miljöförvaltningen bedömer att 
det är rimligt att få ersätta den tidigare äldre bryggan med en ny. Den nya bryggan ska 
dock vara i ungefär samma storlek och omfattning som den tidigare bryggan. 

Den ursprungliga bryggan var endast 0,5 meter bred. Miljöförvaltningen finner det 
rimligt att bredda den till 1 meter för att öka tillgängligheten och säkerheten. En 
utökning till 2 meter bedöms dock inte nödvändigt för en pålad brygga vid en insjö. 
Miljöförvaltningen anser inte att en förlängning av båtbryggan/T-formationen med 
14 meter är förenligt med strandskyddets syften. Detta skulle medföra att ytterligare 
vattenområde tas i anspråk på bekostnad av allemansrättsligt tillgängligt område. 
Miljöförvaltningen konstaterar att ingen av de närboende är beroende av en båtbrygga 
för att ta sig till sin fastighet. Några andra behov än fritidsintressen har inte framförts. 
Miljöförvaltningen anser att det allmänna intresse som strandskyddet representerar 
väger tyngre än föreningens och de närboendes intresse att få ha båtplats. 

Flytbryggor kan påverka bottenmiljöerna negativt och bör generellt inte anläggas i 
grundare vatten. Då området är väldigt långgrunt och förändring i bottenmiljön redan 
syns på flygfoto från 2020 finner Miljöförvaltningen det befogat att förena beslutet 
med villkor att den inre bryggan på 26 x 1 meter ska vara pålad. Under förutsättning 
att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att bryggan inte väsentligt kommer att 
påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet. Miljöförvaltningen anser att ovan 
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskydds bestämmelserna. 

Då en större brygga redan uppförts på platsen finner Miljöförvaltningen det befogat 
att meddela Britt-Marie Lycken föreläggande om att ta bort bryggan, alternativ 
minska ner den och bygga om den till beviljad storlek och konstruktion, så att 
området åter blir allmänt tillgängligt. 

Underlag till beslut 

Redogörelse över befintlig brygga, 2022-03-03 
Komplettering och foto, 2022-04-04 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-04-26 
Komplettering, 2022-06-29 
Synpunkter, 2022-08-25 
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Datum Dnr 

2022-09-05 2022-2034 
2022-693 

Agneta Sander 
F örvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor 

Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Tidkort 
4. Information om hur man överklagar 

Övriga bilagor 

5. Fotodokumentation från platsbesök, 2022-01-26 
6. Foto från 

Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Datum  

2022-10-10  
Dnr  

50-2022-00219 

Marlene Tenbrink, 033-35 81 79 
marlene.tenbrink@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om serveringstillstånd  –  Brödernas Knalleland  

Förslag till beslut  

- Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan från 
,  om stadigvarande  tillstånd att till allmänheten servera 

alkoholdrycker i Brödernas Knalleland med uteservering, 
. 

 Lagstöd 
Beslutet fattas  med följande lagstöd:  

- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning  

, ansöker om stadigvarande tillstånd att  
servera alkoholdrycker till allmänheten i Brödernas Knalleland med uteservering,  

.  

I de lämplighetsprövningar  som gjorts i samband med bolagets och systerbolagets  
ansökningar om serveringstillstånd det senaste dryga året har ett stort antal olika  
brister setts. Vid nuvarande utredning,  där enbart vissa delar kontrollerats, har inte 
några större brister framkommit, bortsett från ett antal mindre skulder till 
Kronofogdemyndigheten.  Dock kvarstår det faktum att ett stort antal bostadsrätter 
deklarerats felaktigt av , vilket framkommit under de 
senaste tre åren. De felaktiga deklarationerna har inneburit att för lite skatt betalats  
och därmed en högre behållning för   om inte 
Skatteverket granskat deklarationerna. Återigen har förändringar skett av personer 
med betydande inflytande och att detta är viktigt att meddela tillståndsmyndigheten 
om kan inte ha gått bolaget förbi. Den sammantagna bedömningen  tillsammans med 
tidigare gjorda utredningar  är därmed fortsatt att bolaget inte uppfyller alkohollagens  
lämplighetskrav. Vad bolaget anför ändrar inte denna bedömning.  Ansökan om 
serveringstillstånd ska därmed avslås.  

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts.  

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:marlene.tenbrink@boras.se
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Datum Dnr 

2022-10-10 50-2022-00219 

TILLSTÅNDSENHETEN 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström 
Avdelningschef 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse 2021-05-07 i ärende 50-2021-00029. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 i ärende 50-2021-00151. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 i ärende 50-2021-00152. 
Dom från Kammarrätten i Stockholm meddelad 2022-06-17, mål nr 8738 – 8744-21. 
Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm meddelad 2021-09-27, mål nr 8225-20, 
8227 – 8231-20, 8297-20. 
Dom från Kammarrätten i Stockholm meddelad 2022-09-27, mål nr 1010 – 1015-22 
Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm meddelad 2021-12-16, mål nr 4346 – 4347-
21, 4349-21, 4351-21 och 16305-21. 
Bolagets yttrande 2022-10-06. 

Beslutet expedieras till  

Sökanden  ) 
Länsstyrelsen (via e-tjänst) 
Polismyndigheten (registrator.vast@polisen.se) 
Folkhälsomyndigheten (servering@folkhalsomyndigheten.se) 

mailto:servering@folkhalsomyndigheten.se
mailto:registrator.vast@polisen.se
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Datum  

2022-10-10  
Dnr  

50-2022-00216 

Marlene Tenbrink, 033-35 81 79 
marlene.tenbrink@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om serveringstillstånd  –  Brödernas Borås City  

Förslag till beslut  

- Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan  från , 
, om stadigvarande tillstånd att till allmänheten servera 

alkoholdrycker i Brödernas Borås City med uteservering, 

 Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning  

, ansöker om stadigvarande tillstånd att  
servera alkoholdrycker  till allmänheten i Brödernas Borås City med uteservering, 

.  

I de lämplighetsprövningar  som gjorts i samband med bolagets och systerbolagets  
ansökningar om serveringstillstånd det senaste dryga året har ett stort antal olika  
brister setts. Vid nuvarande  utredning,  där enbart vissa delar kontrollerats, har inte 
några större brister framkommit, bortsett från ett antal mindre skulder till 
Kronofogdemyndigheten.  Dock kvarstår det faktum att ett stort antal bostadsrätter 
deklarerats felaktigt av , vilket framkommit under de 
senaste tre åren. De felaktiga deklarationerna har inneburit att för lite skatt betalats  
och därmed en högre behållning för   om inte 
Skatteverket granskat deklarationerna. Återigen har förändringar skett av personer 
med betydande inflytande och att detta är viktigt att meddela tillståndsmyndigheten 
om kan inte ha gått bolaget förbi. Den sammantagna bedömningen  tillsammans med 
tidigare gjorda utredningar  är därmed fortsatt att bolaget inte uppfyller alkohollagens  
lämplighetskrav. Vad bolaget anför ändrar inte denna bedömning.  Ansökan om 
serveringstillstånd ska därmed avslås.  

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

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

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:marlene.tenbrink@boras.se
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Datum Dnr 

2022-10-10 50-2022-00216 

TILLSTÅNDSENHETEN 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström 
Avdelningschef 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse 2021-05-07 i ärende 50-2021-00029. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 i ärende 50-2021-00151. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 i ärende 50-2021-00152. 
Dom från Kammarrätten i Stockholm meddelad 2022-06-17, mål nr 8738 – 8744-21. 
Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm meddelad 2021-09-27, mål nr 8225-20, 
8227 – 8231-20, 8297-20. 
Dom från Kammarrätten i Stockholm meddelad 2022-09-27, mål nr 1010 – 1015-22 
Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm meddelad 2021-12-16, mål nr 4346 – 4347-
21, 4349-21, 4351-21 och 16305-21. 
Bolagets yttrande 2022-10-06. 

Beslutet expedieras till  

Sökanden  
Länsstyrelsen (via e-tjänst) 
Polismyndigheten (registrator.vast@polisen.se) 
Folkhälsomyndigheten (servering@folkhalsomyndigheten.se) 

mailto:servering@folkhalsomyndigheten.se
mailto:registrator.vast@polisen.se








 

Bilagor 

Planhandlingarna 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Detaljplanering@boras.se 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

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

https://www.boras.se/pulsenomr%C3%A5det
mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:Detaljplanering@boras.se
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Datum Dnr 

2022-10-09 2022-3404 

skapa förutsättningar för att området ska utvecklas över tid och ge möjlighet för fler 
att nyttja området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk helhet och skapa 
en helhetslösning för trafik och angöring. Planförslaget kräver inga 
kompensationsåtgärder då natur och miljö inte påverkas negativt. 

Miljöstrategiska avdelningen har varit med i det tidiga skedet såväl i en Projektstudio 
som i planarbetsgruppen. 

Miljöförvaltningens bedömning 

Det planeras inte för bostäder i detaljplanen och därför blir inte frågorna som rör luft 
och buller lika aktuella. 
Marken har varit exploaterad för idrott och naturmarken i öster kommer inte att 
bebyggas. Ökad andel hårdgjord yta medför att vattenfrågorna blir viktiga att lösa. I 
planbeskrivningen påpekas det att det är viktigt att den planerade bebyggelsen 
utformas så att lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken höjdsätts 
så att vatten ges möjlighet att avrinna bort från byggnader. 

Markföroreningar och skyddsavstånd till risker i området är såhär långt möjligt 
omhändertagna. Eventuella markföroreningar från olja under den gamla 
fotbollsplanen har undersökts i det tidiga skedet och konstaterats inte vara ett 
problem. 

Möjligheten för ett hållbart resande är viktig. Miljöförvaltningen anser att 
Kommunens val att prioritera bilfria gång- och cykelstråk i öster är positivt. 

Konsekvensbedömning 

Social dimension 
Den här typen samhällsplanering ger barn och allmänhet större möjlighet att ha en 
aktiv fritid nära hemmet och skolan. Vilket ligger i linje med stadens ambition att 
arbeta med integration, folkhälsa, tillgänglighet och barns rättigheter. 

Ekologisk dimension 
Utevistelse och fritidsaktiviteter i närheten av hemmet och skolan gynnar mindre 
bilåkning och därmed minskade koldioxidutsläpp som bidrar till att hålla 
koldioxidbudgeten nere. 
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underlätta för senare bygglovsarbete. Då inget planarbete förekommit denna 
samrådsremiss och det anges att planen ska antas efter samråd, sker ingen 
aktualisering av miljöbedömning efter dagens miljötillstånd utan det hänvisas troligen 
till bygglovsskedet. 
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Borås Stads 
styrdokument 

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx 
Dnr: 2022-1430 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2026 

Om globala målen 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och fnns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskafa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

Detta styrdokument har följande globala mål. 
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1 Inledning 
Borås Stad ska vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt gemensamma miljöarbete 
vill Borås Stad skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. 

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i processen för att samla 
ihop stadens miljöarbete och samordna uppföljning av exempelvis Borås Stads energi och 
klimatstrategi, avfallsplan, koldioxidbudget. Borås Stads miljöpolicy gäller alla verksamheter 
och är en grundläggande del av miljöprogrammet. Allt arbete ska utgå från miljöpolicyns 
principer och krav. 

Energi- och 
klimatstrategi 

Miljöprogrammet 

VA-plan 

Avfallsplan 

1 2 
3 4 

Borås Stad har fertalet styrdokument som tillsammans utgör viktiga delar av stadens samlade 
miljö- och klimatarbete tillsammans med staden övriga styrdokument för att förstärka och realisera 
arbetet med att nå stadens vision. 

Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna 
i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i tillhörande 
andra styrdokument inom miljö- och klimatområdet. Globala hållbarhetsmål inom Agenda 
2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (se bilaga 1), Miljöbalken och vår lokala 
miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram Miljöprogrammet. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan 
samt öka organisationens positiva miljöefekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i 
en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och 
systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen.   

3 Mål 
Målet är att skapa god bebyggd miljö1, ökad biologisk mångfald, minskad resursanvändning 
och en god livskvalitet för boråsarna. 

1 Defnition av God bebyggd miljö är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
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4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka kommunens positiva 
miljöefekter. Borås Stad ska vara en ledande miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter 
och delar sina egna erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. Arbetet ska präglas 
av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, utveckling och samarbete. 

4.1 Miljöprinciper för Borås Stads verksamheter 
Miljöprinciper och krav gäller Borås Stads samtliga verksamheter och ska vara grundläggande 
i arbetet med Miljöprogrammet och dess tillhörande handlingsplaner. 

• Kunskapskravet. Vi skafar sig den kunskap som behövs för att skydda människors 
hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker för skador på 
hälsan eller miljön. 

• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så efektivt som möjligt. 

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna 
och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning. 

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan bedrivas med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och hälsofarliga 
produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga alternativ. 

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att sköta och 
nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att uppnå nationella 
miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska negativa efekter av invasiva arter. 

5 Miljöprogrammets kriterier 
Gemensamma, grundläggande och obligatoriska kriterier för Borås Stads arbete med ekologiska 
hållbarhetsdimensionen. 

• Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning och 
uppdatera kunskapen vart 4:e år. 

• Varje bolag och förvaltning ska ha ett certiferat miljöledningssystem eller uppfylla 
kriterierna för ett certiferat miljöledningssystem. 

• Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål, bilaga 1. 

• Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och miljöberättelser för att 
realisera Miljöprogrammet. 
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6 Arbetsområden 
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart Borås. 
Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar 
konsumtion. Inom varje huvudområde fnns delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån. 

6.1 Hållbar natur 
Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på miljöområdet. 
Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och tankesätt i hela kommunkoncernen. 
Nedanstående områden är identiferade som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet 
att bidra med positiva förbättringar inom naturområdet. Borås Stad ska arbeta utifrån globala 
hållbarhetsmål inom Agenda 2030, nationella miljömål och antagna regionala miljömål (bilaga 1). 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt växt- och 
djurliv. Borås Stad ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt markinnehav på ett 
sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. Borås Stad ska även arbeta för att 
minska negativa efekter av invasiva arter. Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden 
ska skyddas, utvecklas eller nyskapas. 

Miljöövervakning 

Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden inom kommunen ska kartläggas 
och dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 

Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande rekreationsstråk och 
ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Borås Stad ska bibehålla eller förstärka befntliga 
gröna och blåa stråk. 

Levande sjöar och vattendrag 

Borås Stad ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och vattendrag 
och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska fortsatt vara god nåbarhet 
för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.  

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella miljöer och strukturer 
som uppkommer av exploatering ska kompenseras. 

Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller nyskapas. Goda 
miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella lösningar där ofentliga platser fyller 
fera olika funktioner. Fungerande ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator 
för att uppnå balans i ekosystem och bebyggda miljöer. 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom kommunikation 
och rådgivning såväl internt som externt. 
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6.2 Hållbart samhälle 
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en god 
samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft mot pågående 
och kommande miljöutmaningar. Verksamheter inom Borås Stad ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. 
En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse 
och infrastruktur är av största vikt. 

Ren luft, mark och vatten 

Borås Stad ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i luft, 
mark och vatten från exempelvis verksamheter, trafk, markradon och förorenad mark samt 
kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden. 

Mindre buller 

Borås Stad ska minska negativa efekter av buller genom att använda lösningar som genom 
sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger positiva miljöefekter. 
Borås Stad ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 

Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska Borås Stad arbeta för att 
säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Borås Stad ska ta 
fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 

Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. Det kan 
exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade och ekologiskt känsliga 
mark- och vattenområden från exploatering samt att återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka kunskapen om 
hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl internt som externt. 
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6.3 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, användning, 
underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i alla led. Pressen på våra 
gemensamma resurser är stor då världens befolkning och konsumtion ständigt ökar. Uttaget 
av jungfruligt material måste minska och Borås Stad måste bli bättre på att nyttja det material 
som redan fnns i kretsloppet. 

Giftfri upphandling 

Borås Stad ska vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska och fasa ut mängden skadliga och miljöfarliga ämnen inom 
våra verksamheter ska prioriteras utifrån SIN-listan 2. 

Livsmedel 

Borås Stads alla verksamheter ska vid inköp verka för att öka andelen hållbart producerade 
livsmedel. Borås Stads alla verksamheter ska verka för att andelen ekologiska livsmedel ska 
motsvara nationella inköpsmål för ekologiska livsmedel 3. 

Cirkulära föden 

Borås Stad ska vid nyinköp eller inköp av återbrukade produkter, prioritera produkter där 
materialet kommer från ett cirkulärt föde. Livslängd och möjlighet till reparation ska vara tungt 
vägande faktorer i upphandling av varor.  Engångsartiklar ska ersättas med fergångsartiklar 
där det är möjligt. 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka kunskapen om 
hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl internt som externt. 

2 SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som vill 
gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. 
3 Regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i ofentlig sektor är 60% till 2030. 
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7 Arbetssätt 
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera Miljöprogrammet, 
gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive budget och verksamhetsplan. 
Borås Stad ska etablera en förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp 
med tillhörande expertgrupp 4. 

Expertgruppen kommer tillsammans med arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och 
styrelser i arbetet med åtaganden och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser. Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter 
från olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena. 

Miljökoordinatorer, miljösamordnare eller annan ansvarig ska samordna miljöarbetet gällande 
miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvara för att bistå nämnd eller 
styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Miljöprogrammet är en del i ett övergripande arbetssätt och process att samla stadens 
miljöarbete och samordna uppföljning. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser för såväl de tre arbetsområdena som beskrivs i detta 
Miljöprogram (Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion) som för tillhörande 
andra styrdokument inom miljö- och klimatområdet (som exempelvis energi- och klimatstrategin). 
Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med miljöcertifering. 

För att göra detta krävs att verksamheterna: 

• kartlägger och konsekvensbedömer nuläget inom de tre arbetsområdena och 
underliggande delområden. 

• prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden som 
verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål och åtgärder. 

• förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse. 

• uppdaterar handlingsplaner efter revidering och eventuella förändringar i arbete, 
mål eller åtgärder. 

• årligen följer upp sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. 

 4 Expertgruppen är ingen fast grupp utan kommer ändras kontinuerligt och tillsättas av medarbetare med spetskompetens efter behov. 
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma mål, 
framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala åtgärdsprogrammet för miljömål 
och rapportering till Miljö- och konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas 
miljökoordinatorer, miljösamordnare eller annan ansvarig som samordnar miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning 
och sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag 
till Kommunfullmäktige. 

9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1. Globala-, nationella- och regionala mål kopplat till programmet. 
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Ansökan skickas till Miljöförvaltningens energi- och 
klimatsamordnare, Lisa Nilsson, e-posadress: 
lisa.n.nilsson@boras.se 

Ansökan om klimatkompensationsmedel 

Förvaltning: Lokalförsörjningsförvaltningen 

Kontaktperson  och  kontaktuppgifter:  Irene Andersson  

Ge en kort beskrivning av projektet med tidsram 

Fredriksborgskolan (tidigare kallad Gässlösa skola) är under nybyggnation. 
Enheten för Projekt-och Förvaltningsstöd/ Drift (på LFF), planerar i samband med 
nybyggnationen av skolan att driva energiprojekt för installation av ett batterilager. 
Kostnad för installation av batterilager planeras att kostnadsmässigt belasta enheten för Projekt-
och Förvaltningsstöd under hösten-2023. 
Slutbesiktning för Fredriksborgsskolan planeras att ske Maj-2024. 

Medel som söks 

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

Totala kostnaden för batterilager i Fredrikborgsskolan uppskattas till ca 1,2 milj SEK. 
Enheten för Projekt- och förvaltningsstöd/ Drift på LFF söker en delfinansiering på 500 000 kr 
från Klimatkompensationsfonden. 

Klimatnytta 

(Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till en utsläppsminskning) 

Klimatnyttan för batterilager är att: 
* Kapa effekttoppar 
* Lagra överskott från solenergi (solceller kommer att installeras på skolan) 
* Säkra upp elförsörjning vid nätbortfall (= ö drift). 

Version 20201210 
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Spridningspotential 

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

Projektet för installation av batterilager i Fredriksborgskolan, kan användas som positiv reklam för 
vad Borås Stad gör att uppfylla sin Energi-och Klimatstrategin. 
Erfarenheter från projektet kan även användas i Borås Stad´s kommande byggprojekt och av t.ex 
Borås Bostäder. 
Tekniken kan även installeras i befintliga byggnader, och energi som sparas i batterilager kan t.ex 
användas för energi till laddningsstolpar. 
Det gör att projektet har en god spridningpotential inom Borås Stads verksamheter, och även ut mot 
företag och andra kommuner. 

Innovation 

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

Det är (vad vi vet) första gången tekniken för batterilagring av elenergi installeras/provas i Borås 
Stad. 
Tekniken för batterilagring av elenergi används i kulturhuset Sara i Skellefteå och mässan Elmia i 
Jönköping. 

Styrning 

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

Projektet knyter an mot Borås Stad´s Energi- och Klimatstrategi (utklipp nedan): 

-"Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ofta innebär 
beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av hållbar el med lokal användning 
behöver kommunkoncernen Borås Stad undersöka möjligheter att lagra energi över kort och lång 
tid." 

Övriga miljö- och hållbarhetseffekter projektet kan bidra med 

Batterilagret kommer att kopplas in mot styrning, så att energi fylls på från elnätet när elpris är lågt. 
Det gör att på sikt så kommer även batterilagret att medföra lägre energikostnader än vad som skulle 
vara fallet om inte batterilagring skulle finnas på plats. 
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BORÅS STAD 
Miljö- och konsumentnämnden Datum 

2022-10-17 
Dnr 

2022-3541 

Annelie Johansson, 033-
annelie2.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se 

Remiss: Program mot hemlöshet 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka Program mot hemlöshet och 
översända yttrandet till Individ och familjeomsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Borås Stads program mot hemlöshet utgår från målet I Borås ska ingen vara hemlös och 
lyfter fram hur stadens nämnder, förvaltningar och bolag behöver arbeta inom fyra 
fokusområden: Bostadsförsörjning för alla, förebygga hemlöshet, möta den akuta 
hemlösheten och steget vidare till egen bostad. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
är ansvarig för att ta fram programmet och att följa upp och avrapportera till 
Kommunfullmäktige. 

Miljöförvaltningen ställer sig positiv till det reviderade programmet mot hemlöshet. 
Målet att ingen ska vara hemlös är ett ambitiöst och viktigt mål för Borås Stad. Det 
ställer krav på förvaltningar, nämnder och bolag att samarbeta, samverka och tänka 
nytt samtidigt som det ställer krav på politiken att fatta beslut som går i linje med 
målet. Programmet mot hemlöshet pekar ut riktningen för arbetet och den 
handlingsplan som därefter ska tas fram blir oerhört viktig för att få effekt av 
programmet. I handlingsplanen behöver det finnas konkreta aktiviteter för att uppnå 
resultat på lång och kort sikt. Miljöförvaltningen ser exempelvis behov av att 
kommunen utvecklar fler verktyg såsom hyresgarantier, ökade möjligheter till 
förmedling i särskilda fall, riktlinjer för att bevilja hyresskulder i större utsträckning 
för att säkra så att kommuninvånare kan få bo kvar i sina bostäder i en större 
utsträckning än idag. Uppföljningen av programmet och den kommande 
handlingsplanen är av central vikt för att säkerställa att staden arbetat i rätt riktning 
och Miljöförvaltningen ser gärna att en uppföljning av berörda nämnder och bolags 
arbete sker årsvis inom ramen för den ordinarie verksamhetsuppföljningen som sker 
till Fullmäktige tertialvis. 

Utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv innebär programmet mot hemlöshet 
många fördelar för invånarna i Borås Stad. Hur och var man bor spelar en stor roll 
för hur människor mår och utvecklas och rätten till bostad återfinns inom de 
mänskliga rättigheterna såväl som i barnkonventionen. För att arbeta med 
hemlöshetsfrågan kan det på kort sikt innebära ökade kostnader för kommunen men 
den långsiktiga samhällsekonomiska vinsten av att den enskilde har ett eget boende 
och kan leva ett självständigt liv är mycket större. 

miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
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mailto:annelie2.johansson@boras.se


































































 

2023  

Tisdag  24e januari   kl. 17.00  

Tisdag  21a februari   kl. 17.00  

Tisdag  21a  mars   kl. 17.00  

Tisdag  18e april   kl. 17.00  

Tisdag  16e maj   kl. 17.00  

Måndag  19e  juni   kl. 17.00  

Tisdag  22a  augusti   kl. 17.00  

Tisdag  19e september  kl. 17.00  

Tisdag  24e oktober   kl. 17.00  

Måndag  20e  november  kl. 17.00  

Tisdag  19e december  kl. 12.30 jullunch  kl. 15.00 möte  



Ärendenr Anläggning/Fastighet ÄrendeRubrik BeslDatum Rubrik 

2021-3682 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-22 
Administrativt ärende - Information  - Ändring inom tillstånd  

2022-1183 Hedared Vindkraftspark 2022-09-07 
Administrativt ärende - Information  - Ändring inom tillstånd  

2022-1183 Hedared Vindkraftspark 2022-09-30 
2022-1660 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-22 
2022-1734 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-22 
2022-1952 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-07 
2022-2123 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-22 

Remiss planärenden - Underättelse om granskning för detaljplan  
2022-2250 för Centrum, Viskaholm 2 med flera, Västerbro, Borås Stad 2022-09-22 
2022-2355 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-22 

Remiss - Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad,  
2022-2503 Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. 2022-09-22 

Administrativt ärende - Månadsuppföljning + Tertialrapporter 
2022-258 2022 2022-09-07 

Administrativt ärende - Månadsuppföljning + Tertialrapporter 
2022-258 2022 2022-09-22 
2022-260 Administrativt ärende - Delegationslistor 2022 2022-09-07 
2022-260 Administrativt ärende - Delegationslistor 2022 2022-09-23 

Administrativt ärende - Taxa - Taxa avseende tillståndsenhetens  
2022-2998 verksamhet 2022-09-07 

Remiss - Remiss av slutbetänkande SOU 2021:21 En  
2022-3006 klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 2022-09-22 
2022-3226 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-22 

Administrativt ärende - Uppföljning av Miljöförvaltningens  
2022-3299 Miljömål T2 2022 2022-09-22 



2022-3402 Remiss - Remiss- förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 2022-09-22 
Samrådsärende - Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjöbo,  

2022-3406 Fingersvampen 1, 2 och 3 2022-09-20 

2022-3554 Administrativt ärende - Taxa - Miljöbalkstaxa 2023, revidering 2022-09-22 
Administrativt ärende - Beslut från Kommunfullmäktige - 

2022-3605 Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöskyddslagen 44 a § 2022-09-13 
2022-449 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-07 
2022-3394 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-01 2022-1196 

 
2022-3424 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-01 2022-1197 

2022-3418 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-01 2022-1198 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om krossanläggning  
2022-3236 för berg- och grusmaterial 2022-09-01 2022-1199 

 
2022-1919 Klassning av anläggning/verksamhet - Omklassning. 2022-09-02 2022-1200 

2021-2944 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-09-02 2022-1201 

2022-2636 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-09-02 2022-1202 

Remiss - L - Remiss - Livsmedelsverkets föreskrifter om material 
2022-3044 och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 2022-09-02 2022-1203 

2022-3293 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-02 2022-1204 

2022-2486 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-09-02 2022-1205 

2022-2223 Anmälan av skrotning av cistern 2022-09-02 2022-1206 

2022-3422 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-02 2022-1207 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Anmälan om  
efterbehandling av förorenat område eller grävning i förorenad  

2022-3398 mark 2022-09-02 2022-1208 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2022-2561 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2022-09-02 2022-1209 

2021-3560 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-02 2022-1210 

2022-3411 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-02 2022-1211 

2022-3352 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2022-09-02 2022-1212 

2022-2408 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-05 2022-1213 

2022-3362 Remiss bygglov - Bygglov - Nybyggnad av enbostadshus 2022-09-05 2022-1214 

2022-3355 Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - Ormar 2022-09-06 2022-1215 

2022-1919 Klassning av anläggning/verksamhet - Omklassning. 2022-09-06 2022-1216 

Klassning av anläggning/verksamhet - Nedklassning av 
2022-1911 anläggningen 2022-09-06 2022-1217 

2022-3474 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-06 2022-1218 

2022-2693 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-06 2022-1219 

2022-2727 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-06 2022-1220 

2022-2737 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-06 2022-1221 

2022-2679 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-06 2022-1222 

2022-3309 Klagomål livsmedel - Övrigt 2022-09-06 2022-1223 

2022-2394 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-06 2022-1224 

2022-3505 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-09-06 2022-1225 

2022-3263 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-06 2022-1226 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om krossanläggning 
2022-3236 för berg- och grusmaterial 2022-09-06 2022-1227 



 
2022-2542 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-06 2022-1228 

 
2022-2941 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-06 2022-1229 

2022-3423 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-07 2022-1230 

 
2022-3483 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-07 2022-1231 

 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Hygienisk verksamhet - 
2022-2954 Ändring av befintlig verksamhet 2022-09-07 2022-1232 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1874 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-09-07 2022-1233 

 
2022-2925 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-07 2022-1234 

 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll,  
2019-507 Registrering Av Anläggning 2022-09-07 2022-1235 

2022-3524 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-07 2022-1236 

2022-3525 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-07 2022-1237 

2022-3528 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-07 2022-1238 

2022-3113 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-09-07 2022-1239 

2022-3407 Remiss alkoholservering - Ansökan om serveringstillstånd 2022-09-07 2022-1240 

Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Miljösanktionsavgift, enskilt  
2022-2550 avlopp 2022-09-08 2022-1241 

 
2022-2737 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-08 2022-1242 

 
2022-2941 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-08 2022-1243 

 
2022-2524 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-08 2022-1244 



Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Miljösanktionsavgift, enskilt  
2022-2548 avlopp 2022-09-08 2022-1245 

2022-2519 Åtgärdskrav - Föreläggande om skyddsåtgärder 2022-09-08 2022-1246 

2022-2517 Åtgärdskrav - Föreläggande om skyddsåtgärder 2022-09-08 2022-1247 

 
2022-3259 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-08 2022-1248 

2022-3533 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-08 2022-1249 

 
2022-3276 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-08 2022-1250 

 
2022-3536 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-08 2022-1251 

 
2022-3306 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-08 2022-1252 

2022-3538 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-08 2022-1253 

 
2022-3349 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-08 2022-1254 

2022-3549 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-08 2022-1255 

 
2022-3369 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-08 2022-1256 

 
2022-3550 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-08 2022-1257 

 
2022-3207 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-09 2022-1258 

2022-3560 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-09 2022-1259 

 
2022-2408 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-09 2022-1260 

 
2022-3571 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-09 2022-1261 

 
2022-3371 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-09 2022-1262 



 
 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ombyggnation  

2022-3563 av miljöstation på Boda återvinningscentral 2022-09-09 2022-1263 

 
 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ombyggnation  

2022-3563 av miljöstation på Boda återvinningscentral 2022-09-09 2022-1264 

 
2022-3581 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-09 2022-1265 

2022-3277 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-09-12 2022-1266 

2022-3543 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-12 2022-1267 

2022-3265 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-09-12 2022-1268 

 
2022-3399 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-12 2022-1269 

 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
2022-3561 Livsmedelsanläggningar med eget vatten  2022-09-12 2022-1270 

 
2022-3593 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-12 2022-1271 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ombyggnation  
2022-3582 av miljöstation på Dalsjöfors återvinningscentral 2022-09-12 2022-1272 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ombyggnation  
2022-3582 av miljöstation på Dalsjöfors återvinningscentral 2022-09-12 2022-1273 

 
2022-3476 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-12 2022-1274 

 
2022-3513 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-12 2022-1275 

2022-3596 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-12 2022-1276 

2020-2371 Klagomål miljöskydd 2022-09-13 2022-1277 



 
2022-3595 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-13 2022-1278 

 
2022-2693 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-13 2022-1279 

 
2022-2542 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-13 2022-1280 

2022-3542 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-13 2022-1281 

 
2022-3317 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 + 2021 2022-09-13 2022-1282 

 
2022-2925 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-14 2022-1283 

2022-2734 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2022-09-14 2022-1284 

2022-3121 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-14 2022-1285 

2022-2789 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Enskilda avlopp, inventering 2022 2022-09-14 2022-1286 

 
2022-2537 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-14 2022-1287 

 
2022-2406 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-14 2022-1288 

2022-3559 Remiss bygglov - Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus 2022-09-14 2022-1289 

Remiss bygglov - Marklov - Marklov för Schaktning/fyllning, ny  
2022-3360 väg, rivningslov 2022-09-15 2022-1290 

2022-3586 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-15 2022-1291 

2022-2615 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-09-15 2022-1292 

2022-3530 Anmälan - Anmälan om sprängning 2022-09-15 2022-1293 

2022-2236 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2022-09-15 2022-1294 

 
2022-2972 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-15 2022-1295 



 
2022-2527 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-15 2022-1296 

 
2022-3636 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-15 2022-1297 

2022-3587 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-16 2022-1298 

2022-2535 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-16 2022-1299 

2022-3190 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-09-19 2022-1300 

2022-2450 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-19 2022-1301 

Remiss bygglov - Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus  
2022-3523 och komplementbyggnad 2022-09-19 2022-1302 

Remiss bygglov - Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus  
2022-3614 och komplementbyggnad 2022-09-19 2022-1303 

 
2022-3650 Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - Samfälligheter 2022-09-19 2022-1304 

 
2022-2345 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-19 2022-1305 

2022-3594 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-20 2022-1306 

 
2022-3671 Händelsestyrd tillsyn - Samordnad myndighetstillsyn 2022-09-20 2022-1307 

Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - 
2022-3649 Djurhållning, orm 2022-09-20 2022-1308 

 
2022-3640 Planerad tillsyn - Samordnad myndighetstillsyn 2022-09-20 2022-1309 

2021-3682 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-09-20 2022-1310 

 
2022-3673 Händelsestyrd tillsyn - Samordnad myndighetstillsyn 2022-09-20 2022-1311 

 
2022-3674 Händelsestyrd tillsyn - Samordnad myndighetstillsyn 2022-09-20 2022-1312 



 
2022-3675 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-09-20 2022-1313 

2022-2982 Klagomål hälsoskydd - Strålning 2022-09-20 2022-1314 

2022-1964 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-20 2022-1315 

2022-3485 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-20 2022-1316 

2022-3666 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-21 2022-1317 

2022-3026 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i lägenhet  2022-09-21 2022-1318 

2022-3657 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-21 2022-1319 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2022-3400 om tillstånd för schaktning inom Öresjö vattenskyddsområde 2022-09-21 2022-1320 

2022-3503 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-09-22 2022-1321 

 
2022-3511 Klagomål livsmedel - Allergi 2022-09-22 2022-1322 

 
2022-3676 Händelsestyrd tillsyn - Samordnad myndighetstillsyn 2022-09-22 2022-1323 

 
2022-3317 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 + 2021 2022-09-22 2022-1324 

2022-3691 Miljösanktionsavgift - Försenad miljörapport för år 2021 2022-09-22 2022-1325 

2022-3679 Händelsestyrd tillsyn - Samordnad myndighetstillsyn  2022-09-23 2022-1326 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2022-3400 om tillstånd för schaktning inom Öresjö vattenskyddsområde 2022-09-23 2022-1327 

2022-2918 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-23 2022-1328 

 
2022-2394 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-23 2022-1329 

2022-2596 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-23 2022-1330 

 
2022-3592 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd 2022-09-23 2022-1331 



2022-1242 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-23 2022-1332 

 
2022-3621 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2022-09-26 2022-1333 

2022-3272 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2022-09-26 2022-1334 

 
2022-1963 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-26 2022-1335 

2022-3689 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-27 2022-1336 

Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Miljösanktionsavgift, enskilt  
2022-3254 avlopp 2022-09-27 2022-1337 

 
2022-3707 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-27 2022-1338 

2022-3589 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-09-27 2022-1339 

 
2022-3660 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-27 2022-1340 

2022-1242 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-09-27 2022-1341 

2022-3741 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-27 2022-1342 

 
2022-3683 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-27 2022-1343 

 
2022-3742 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-27 2022-1344 

 
2022-3749 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-09-27 2022-1345 

 
2022-3748 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-09-27 2022-1346 

 
2022-3687 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-09-27 2022-1347 

 
2022-2406 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-28 2022-1348 

 
2022-2537 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-28 2022-1349 



2022-2409 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-28 2022-1350 

2022-2237 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2022-09-28 2022-1351 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-2184 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-09-28 2022-1352 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1345 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-09-28 2022-1353 

2022-3588 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2022-09-29 2022-1354 

2022-3712 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-29 2022-1355 

2022-3466 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-09-29 2022-1356 

 
2022-2420 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-09-30 2022-1357 

2022-3734 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-09-30 2022-1358 

2022-3728 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd 2022-09-30 2022-1359 

 
 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ombyggnation  

2022-3656 av miljöstation på Lusharpan återvinningscentral 2022-09-30 2022-1360 

2022-3408 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell infiltration 2022-09-30 2022-1361 

 
 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om ombyggnation  

2022-3656 av miljöstation på Lusharpan återvinningscentral 2022-09-30 2022-1362 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-09-05 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2022-00371 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-09-05 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2022-00372 
Varning 2022-09-08 Tillsyn - inre 72-2021-00363 
Godkännande av lokal för catering 2022-09-08 Anmälan catering - e-tjänst 55-2022-00378 
Ändrat tillstånd, bifall 2022-09-12 Tillfällig ändring av tillstånd 35-2022-00347 
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2022-09-14 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2022-00359 
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2022-09-19 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2022-00377 
Varning 2022-09-19 Tillsyn - inre 72-2022-00184 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-09-20 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2022-00387 
Varning 2022-09-22 Tillsyn - inre 72-2022-00249 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-09-22 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2022-00392 
Ändrat tillstånd, bifall 2022-09-28 Tillfällig ändring av tillstånd 35-2022-00373 



  
 

  
 

 

 
        

    
      
    
      
      
    
    
  

 
 

 
 

    
    

 

  
  
 

 

  

 

 
  

   

 
  

  

     

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

     

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 

Sista 
inlämningsdag 
för ärenden till 
administrationen 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Publicering 

Sammanträde 
Måndag
kl. 14.00 Publicering 

Sammanträde 
Torsdag
kl. 18.00 

4/112022 25/112022 5/122022 9/1 19/110) 
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14/4 

28/4 

28/4 

12/5 

8/5 
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28/7 
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29/9 
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22/112)4)5) 

23/114)5) 

13/10 

27/10 

27/10 

10/11 

6/11 

20/11 11/12 21/1210) 

24/11 8/12 18/12 - x/12024 

Anm. 1) Sammanträdet börjar kl. 09.30 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2022-xx-xx 
2) Onsdag 
3) Beslut i övriga ärenden Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2022-xx-xx 
4) Beslut om budgeten 
5) Sammanträdet börjar kl. 09.00 
6) Sammanträdet börjar kl. 13.00 
7) Behandling av årsredovisning 
8) Gruppöverläggningar (budget) 
9) 
10) 

Tisdag 
Allmänhetens frågestund 
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