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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2022-06-20 
TID OCH PLATS 
Måndagen den 20e juni 2022, kl. 17:00 – 20.20, Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 18.30 – 19.30 

Omfattning §§ 117- 138 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)¤  Vice ordförande  
Lena Sänd (S)   2a vice ordförande 
Cecilia Kochan (S) §§ 120 -138 
Katrine Andersson (M)   
Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare  
Sandra Sjöberg (S) för Jan-Åke Carlsson (S) 
Alexander Andersson (C) för Catherine Tynes Kjellbergh (L)  

Närvarande ersättare 
Harry Kettil (S)¤ Bo-Göran Gunnarsson (MP) 

Sofia Sandänger (M) 
Staffan Dahlbäck (SD)

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 117 - 138 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 117 – 120 
Avdelningschef Elin Johnsson* §§ 117 - 138 
Avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 117 - 138 
Avdelningschef Anna Ebbesson* §§ 117 – 138 
HR-specialist Niclas Gullbrandsen¤ §§ 117 – 126 

Miljökommunikatör Johan Linderstad §§ 117 -120 
Miljöinspektör Julia Frick¤ §§ 117 -120 
Miljöinspektör Christian Sandahl   §§ 117 -120  
Utvecklingsledare Susanne Söderlund §§ 117 -120 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 117 -138

¤ Via Teams *ej med på § 127-129 (sekretess) 

Justering  
Elvira Löwenadler (M) utses att justera. 
Protokollet justeras 2022-06-22 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Elvira Löwenadler 

Justering tillkännages genom anslag den 2022-06-23 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 – Luftrapport från Luft i Väst 
6.2  Information – Arbetet med myndighetssamverkan 
6.3  Information – Yttrande –förlängd igångsättningstid för vindkraftsprojekt Dållebo 
6.4  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden  

7.1  Strandskyddsdispens Tämta-Holmen 1:3 
7.2  Strandskyddsdispens Sundholmen 2:1 
7.3  Strandskyddsdispens Hunghult 2:29 m.fl. 
7.4  Strandskyddsdispens Viared 8:79 
7.5  Strandskyddsdispens Kråkered 2:94 
7.6  Yttrande – Förlängd igångsättningstid för vindkraftsprojekt Dållebo, Ulricehamn 
9.1  *Åtgärd enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter1 
9.2  *Yttrande till förvaltningsrätten 
9.3  *Yttrande till förvaltningsrätten 

10.1 Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1, Hultabackegatan 2 
10.2 Detaljplan för Svaneholm, Bogryd4:7 

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Bosnäs 3:66 

12.1 Sommardelegation -strandskyddsärenden 
12.2 Månadsrapport maj 2022 
12.3 Uppdatering av attestregler   

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegationsbeslut maj 2022 
14.2 Inkomna skrivelser   
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§ 117 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Elvira Löwenadler (M) med Katrine Andersson (M) som ersättare. 
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§ 118 

Initiativärende 

Ingen ledamot anmäler ett initiativärende till detta nämndsammanträde. 
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§ 119 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 120 

Informationsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträdet tagit del av den information som 
anges i punkterna 6.1 – 6.4 i nämndens protokoll. 

6.1 Luftrapport från Luft i Väst 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljökommunikatör Johan Linderstad informerar nämnden om 
Luftkvaliteten i Borås och presenterar siffror och tabeller ur Luftrapport 2021 från Luft 
i Väst. 

6.2 Arbetet med myndighetssamverkan 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens utvecklingsledare Susanne Söderlund redogör för genomförda och 
kommande insatser inom myndighetssamverkan för att motarbeta fusk, 
regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. 

6.3 Yttrande –förlängd igångsättningstid för vindkraftsprojekt 
      Dållebo i Ulricehamns kommun 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Christian Sandahl redogör för den remiss som 
inkommit med möjlighet till yttrande om ärendet gällande förlängd igångsättningstid för 
Vindkraftsprojekt Dållebo. (Man ansöker om ny förlängning fram till 2025-12-25 pga. 
utdragen prövningsprocess i samband med anmälan om mindre ändring inom 
nuvarande tillstånd.) 
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§ 120 forts. 

6.4 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

Tillsatta tjänster 
samhällsbyggnadssektorn med fokus vatten (2 nya tjänster) 

Pågående rekryteringar 
• HR-chef (intervjuskede) 
• Chef ekonomifunktion (annonseras runt midsommar – 31 juli) 
• två vakanta samt utfyllnad deltidare miljöinspektörer och ett heltidsvikariat 

föräldraledighet Miljötillsyn (annonsera igen) – 1 ordinarie och en vik klar 
• energi- och klimatsamordnare (intervjuskede) 
• Förvaltningsjurist (intervjuskede) 

Kommande rekryteringar 
kvalitetssamordnare el motsv. (omgjord tjänst) 
Administratör (i höst) 
digitaliseringskompetens (ny tjänst) 
cirkulär ekonomi (ny tjänst) 

Övrigt 

Organisationsförändring Samhällsbyggnadsprocessen  
Förslag att samordna de mest centrala delarna av Samh.byggn.processen i en gemensam 
linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till politiken och bygga en 
mer gemensam organisationskultur mot ett samlat uppdrag gentemot de som bor och 
verkar i Borås. 

ExpBio 

Miljöstrategiska avdelningen kommer att ansöka till projektet ExpBio – kunskapsutbyte 
kring biologisk mångfald. 

Budget 2023 Planeringsunderlag 
Äskanden – till skattekollektivet eller taxekollektiv, 5 tjänster + konsultmedel 
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§ 121 Dnr: 2022-152 

Strandskyddsdispens för stall, växthus, hönshus, vindskydd, 
bastu och brygga på fastigheten Tämta-Holmen 1:3 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för stall, med måtten och placering enligt bilaga 2 och 3, växthus, med måtten 10 x 
4 meter, och hönshus, med måtten 2,5 x 2,5 meter på fastigheten Tämta-Holmen 
1:3 vid Säven, Borås. 
Miljö och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för befintligt vindskydd 6.0 x 3.5 meter enligt bilaga (gul markering) med placering 
i beteshage samt befintlig brygga 3.o x 1.20 meter då den funnits sedan före 1975 
enligt bilaga på fastigheten Tämta Holmen 1:3 

Villkor 
1. Tomtgränsen ska även fortsättningsvis vara markerad med staket, häck, mur

eller motsvarande, se bilaga 2.

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bastu och trädäck på fastigheten Tämta- Holmen 
1:3, Borås. 

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

, och , att utföra följande 
åtgärder på fastigheten Tämta-Holmen 1:3 i Borås (se även bifogad karta och 
fotodokumentation): 

1. Riva och forsla bort bastu och trädäck från strandskyddsområdet.

Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

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

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

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

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 
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§ 121 forts. Dnr: 2022-152 

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 Mitt-S nämndskrivelse. 

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för 

befintligt förråd samt för att bygga om till detta och använda det som stall på 
fastigheten Tämta-Holmen 1:3. Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har den 
26 januari 2022 besökt platsen. Vid besöket konstaterades att flera byggnader och 
anläggningar fanns som saknade dispens.  den 13 februari 2022 
kompletterat ansökan med växthus, hönshus, vindskydds för häst/får, bastu och 
brygga. Miljö och konsumentnämnden anser att särskilda skäl föreligger för att ge 
dispens för växthus, hönshus, stall, vindskydd för häst/får och brygga. Däremot 
saknas särskilda skäl för att bevilja dispens för bastu med trädäck. Då dispens inte 
kan beviljas i efterhand anser Miljö och konsumentnämnden det skäligt att 
förelägga  och  om att ta bort byggnaden. Tillbyggnad av 
bostadshus med inglasat uterum bedöms inte kräva strandskyddsdispens. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från Mitt-S 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

Förslag och yrkanden 
Ordföranden Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till Mitt-S beslutsförslag. 

Vice ordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 
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§ 121 forts. Dnr: 2022-152 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Ja-röst för förslaget från ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat: 
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Sandra Sjöberg (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Alexander Andersson (C) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 

För kännedom   
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 122 Dnr: 2021-3701 

Strandskyddsdispens för bostadshus, båthus, friggebod, 
brygga och bryggdäck på fastigheten Sundholmen 2:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med en maximal byggnadsarea på 92 m2, tillhörande trädäck på 60 m2, 
båthus, med måtten 4,6 x 2,7 meter, friggebod, med måtten 4,2 x 3,5 meter, och 
brygga, med måtten 9 x 1,5 meter, på fastigheten Sundholmen 2:1 vid Tolken, Borås 
Stad. 

Hela fastigheten får användas som tomt. Detta beslut upphäver därmed den tidigare 
beslutade tomtplatsen (dnr 2014/KS0377 407). 

Villkor 
1. Tomtgränsen ska åt nordväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck,

mur eller motsvarande.

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för förlängning av brygga, bryggdäck och brygg- 
/trädäck på fastigheten Sundholmen 2:1, Borås. 

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

, och , att utföra följande åtgärder på fastigheten 
Sundholmen 2:1 i Borås (se även bifogad karta och fotodokumentation): 

1. Riva och forsla bort förlängningen av brygga och bryggdäck från
strandskyddsområdet

2. Riva och forsla bort brygg-/trädäck från strandskyddsområdet
3. Återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna i punkt 1-2 så att

inte betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns
kvar.

Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

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

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

För handläggning av ansökan ska , betala 7 350 
kronor. 
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§ 122 forts. Dnr: 2021-3701 

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 
 har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att upprätta 

ett generationsboende. Miljöförvaltningen uppmärksammade via flygfoto att 
ytterligare två byggnader uppförts samt att en brygga och bryggdäck anlagts. Då 
byggnaderna och anläggningarna saknar dispens har  sökt dispens i 
efterhand. Miljöförvaltningen bedömer att samtliga byggnader är, eller kommer att 
placeras på redan ianspråktagen mark och att särskilt skäl för dispens därmed 
föreligger. För att förtydliga för allmänheten var tomtgränsen går och minska risken 
att byggnader i utkanten av tomten utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt nordväst. Särskilt skäl för dispens anses även finnas för den inre delen av 
bryggan då det funnit en brygga på platsen sedan 1975. Särskilt skäl saknas dock för 
utökning av brygga, bryggdäck och träd-/bryggdäck utmed stranden. 
Miljöförvaltningen anser det därför skäligt att förelägga  och  att 
ta bort anläggningarna. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Vice ordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-06-20 13 (34) 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 122 forts. Dnr: 2021-3701 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Ja-röst för förslaget från ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat: 
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Sandra Sjöberg (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Alexander Andersson (C) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 123 Dnr: 2022-1091 

Strandskyddsdispens för förlängning av elkabel och 
kabelskåp på fastigheten Hunghult 2:29, Seglora-Grimmered 
1:34, 1:18 och 1:9. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
förläggning av elkabel och kabelskåp på fastigheterna Hunghult 2:29, Seglora- 
Grimmered 1:34, Seglora-Grimmered 1:18 och Seglora-Grimmered 1:9 vid Eningen, 
Borås. 

Endast den yta som kabelskåpet upptar får användas för ändamålet. 

Villkor 

1. Avverkning får inte ske under fåglarnas häckningstid (1 april - 31 juli)

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Vattenfall Eldistribution AB, 16556417- 
0800, 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 förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Vattenfall Eldistribution AB har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
förläggning av elkabel och kabelskåp på fastigheterna Hunghult 2:29, Seglora-
Grimmered 1:34, Seglora-Grimmered 1:18 och Seglora-Grimmered 1:9, Borås. Cirka 
90 träd kan komma att avverkas, framförallt gran och björk. Miljöförvaltningen anser 
att åtgärden är ett angeläget allmänt intresse och att dispens därmed kan beviljas 
under förutsättning att träden inte avverkas under fåglarnas häckningsperiod. 
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§ 123 forts. Dnr: 2022-1091 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07, med bilagor 

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

Beslutet skickas till 
Beslutet delges  
Vattenfall Eldistribution AB, 

För kännedom  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 124 Dnr: 2022-1731 

Strandskyddsdispens för bostadshus och garage på 
fastigheten Viared 8:79

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage, på fastigheten Viared 8:79, 
Borås. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 26 kap. 26 §
- Miljöbalken 27 kap. 1 §
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS
1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§

- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av
Kommunfullmäktige.

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 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett nytt bostadshus och garage på fastigheten Viared 8:79. Fastigheten utgörs 
av gräsyta med enstaka träd och rododendronbuskar. Enligt Miljöförvaltningen 
bedömning är fastigheten inte att betrakta som ianspråktagen. Inte heller bedöms 
platsen vara väl avskild från strandlinjen. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de 
omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 124 forts. Dnr: 2021-1731 

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

Vice ordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: 
Ja-röst för förslaget från ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat: 
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Sandra Sjöberg (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Alexander Andersson (C) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes 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 

§ 125 Dnr: 2022-1952 

Ansökan om strandskyddsdispens för carport, altan och flytt 
av komplementbyggnad på fastigheten Kråkered 2:94 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
carport, med yttermåtten 6x7 meter, en altan 3x7 meter längs med sidan av huset på 
fastigheten Kråkered 2:94 vid Kråkeredssjön, Borås.  

Miljö- och konsumentnämnden nekar ansökan om dispens för ny placering av 
komplementbyggnad i efterhand.  

Hela fastigheten får användas som tomtplats 

Villkor 
1. Tomtplatsen ska enligt markering i bilaga 2, avgränsas med staket, häck, mur

eller motsvarande.

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

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 Kråkered 
2:94 i Borås (se även bifogad karta och fotodokumentation) 

1. Flytta tillbaka komplementbyggnaden markerad med kryss i bilaga 2 (beslutskartan)
till den plats den stod på tidigare eller ta bort den.

Åtgärderna ska vara utförda senast 3 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 

; 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b §
- Miljöbalken 16 kap 2 § (beslut får förenas med villkor)
- 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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

§ 125 forts. Dnr: 2022-1952 

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 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en altan 

och en carport på fastigheten Kråkered 2:94, Borås. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 25 april. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. 

Altanen och carporten bedöms vara placerade på en plats som är ianspråktagen som 
tomtplats.  

Den lilla komplementbyggnaden som söks för i efterhand flyttades för några år sedan  
och är placerad på en höjd på andra sidan om en kulverterad bäck. Stugan bedöms vara 
placerad på et sätt som gör att tomtplatsen utökas utanför fastighetsgränsen som är 
gräns för tomtplatsen. Den lilla byggnaden behöver därför flyttas tillbaka till den plats 
den stod på tidigare.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08, med bilagor 
Alternativt beslutsförslag från M + KD 

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

Vice ordförande Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
beslutsförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag.  

Votering begärs. 
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§ 125 forts. Dnr: 2022-1952 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från ordföranden Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Sandra Sjöberg (S) Ja 
Cecilia Kochan (S) Ja 
Alexander Andersson (C) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 
Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 

 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 126  Dnr: 2022-2131 

Yttrande på remiss, ansökan om förlängd 
igångsättningstid för vindkraftsverksamhet – Dållebo
Vindkraftpark 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta bilaga A ”Yttrande till förlängd 
igångsättningstid” och översänder det till Ulricehamn  

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

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har inga synpunkter på ansökan om förlängd igångsättningstid för 
vindkraftsverksamhet från Eolus Vindpark 28 AB (hädanefter kallad ”Eolus”) 

Eolus har till sin ansökan angett flera bakomliggande anledningar till varför det finns 
risk att den nuvarande etableringstiden inte kommer kunna hållas. 

Miljöförvaltningen bedömmer att Eolus grunder och resonemang till sin ansökan är 
rimliga. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20, med bilaga 

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

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 
Ulricehamns kommun – Miljöenheten, miljo@ulricehamn.se 
  

mailto:miljo@ulricehamn.se
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§ 127  Dnr: 08-2021-00145 

Åtgärd enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden återkallar tobaksförsäljningstillståndet för  

 med enskilda firman  på försäljningsställe 49:an Butik, 
. 

  

 meddelas också förbud att tillhandahålla e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter under tre månader samt meddelas 
att dessa varor under denna period ej får förvaras i butiken. 

Miljö och- konsumentnämnden beslutar att ovanstående återkallelse och förbud ska 
gälla omedelbart. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 10, 12 och 13 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

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

Sammanfattning 
Vid tillsyn som utfördes den 7 december 2021 på försäljningsställe 49:an Butik på 

 påträffades ca ett femtiotal omärkta cigarrer samt ett paket 
utlandsmärkt vattenpipstobak. Den 31 maj 2022 konstaterades en försäljning av e-
cigaretter till minderårig. Det är bekräftat att  varken följer 
lagstiftningen eller butikens egna rutiner. Både vid dessa två tillfällen samt vid 
tillsynsbesök längre tillbaka i tiden har det uppdagats stora brister. Den sammantagna 
bedömningen visar att bristerna är ytterst allvarliga och att  är olämplig 
att bedriva försäljning av produkter som omfattas av LTLP. Med hänsyn till 
lagstiftningens intentioner att skydda unga från tobaksbruk och nikotinberoende 
anses återkallelse vara en adekvat åtgärd. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 127 forts. Dnr: 08-2021-00145 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövare: .  
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten   
Folkhälsomyndigheten 
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§ 128  Dnr: 11-2021-00088 

Yttrande till förvaltningsrätten, Mål 3907-2 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
avseende Godiskällaren i Sandared  respektive Kumsal AB  

 och översända det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Sammanfattning 
Godiskällaren i Sandared  respektive Kumsal AB  
överklagade förra året två beslut fattade av Miljö- och konsumentnämnden 2021-06-21. 
Nu har ny information inkommit som bör lämnas till förvaltningsrätten som ännu inte 
har avgjort målet och nytt yttrande har därför tagits fram. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08, 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 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
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§ 129  Dnr: 11-2022-00119 

Yttrande till förvaltningsrätten, Mål 2854-22 

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 2854- 
22. 

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden avslog 2022-05-17 ansökan från  

, , om försäljningstillstånd av tobaksvaror på 
försäljningsställe Tina Tona Afro World Butik,  

Tina Tona Afro World Butik AB har 2022-06-14 inkommit med ett överklagande av 
Miljö- och konsumentnämndens beslut. I samband med att överklagandet har 
överlämnats till Förvaltningsrätten har Miljö- och konsumentnämnden samtidigt 
önskat tillfälle att inkomma med yttrande till domstolen gällande överklagandet, 
senast 2022-06-30. 
Miljö- och konsumentnämnden vidhåller sitt beslut och antar förvaltningens förslag 
till yttrande. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-16, med bilagor.  

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
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§ 130 Dnr: 2022-2150 

Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1 med flera.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget. 

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

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

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

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör för en ny mottagningsstation för elkraft. Miljöförvaltningen 
bedömer att detaljplanen har justerats och bearbetats innan samrådet med följande 
synpunkter: 

• Natur 
• Geotekning och risk för blocknedfall 
• Skyfall 
• Släckvatten 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-07 med bilaga. 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 131 Dnr: 2022-2289 

Detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7.  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete. 

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

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

Sammanfattning 
Hänsyn behöver tas till kompletterande planeringsunderlag: skyfallskartering i fortsatt 
planarbete. Bildtexten bör förtydliga det som redan står i texten, att ingen 
bullerkartläggning gjorts gällande aktuell fastighet. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-07 med bilaga. 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 132 Dnr: 2020-1294 

Avslutsbidrag naturvårdsfond Bosnäs 3:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 22 500 kronor betalas ut på angivet konto. 

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

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 82 500 kronor ur naturvårdsfonden för 

arrendekostnader, fårstängsel samt hyra av fyrhjuling och grävmaskin på fastigheten 
Bosnäs 3:1. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-07, med bilaga 

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

Beslut skickas till 
 

  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 133 Dnr: 2022-2566 

Sommardelegation för strandskyddsärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att, utöver den redan beslutade 
delegationsordningen, under perioden 21 juni till 21 augusti 2022 ge ordförande för 
Miljö- och konsumentnämnden, i samråd med Per Månsson (M) och Lena Sänd (S), 
delegation att besluta i ärenden om strandskyddsdispens med villkor om den sökanden 
vill det. 

Sammanfattning 
Under sommaren har nämnden ett längre uppehåll mellan sina möten. De ärenden som 
inte hunnit handläggas klart eller som inkommit efter den 1 juni riskerar att få vänta på 
beslut tills i septembernämnden på grund av nämndens uppehåll och handläggarnas 
semestrar. Som en service till medborgarna kan ordförande ha delegation på 
strandskyddsdispenser med villkor till de sökande som önskar att få ett snabbt beslut 
under sommaren 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet med tillägget 
”i samråd med Per Månsson (M) och Lena Sänd (S)” och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Handläggare av strandskyddsärenden 
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§ 134 Dnr: 2022-258 

Månadsuppföljning maj 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner miljöförvaltningens 10-dagars uppföljning 
maj 2022.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har gjort en 10-dagars uppföljning på sitt verksamhetsområde t.o.m. 
maj 2022, inklusive en helårsprognos.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10, med bilaga. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 135 Dnr: 2021-4129 

Uppdatering av attestregler 2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till uppdaterade attestregler 
2022. 

Sammanfattning 
Attestregler 2022 uppdateras i och med omorganisation av stödfunktionerna på 
Miljöförvaltningen. 

Förvaltningschefen informerar nämnden att attestantförteckningen är uppdaterad. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17, med bilagor. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 136 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Inga kurser eller konferenser presenterades vid detta nämndsammanträde.  
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§ 137 

Delegationsbeslut maj 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 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 138 

Inkomna skrivelser 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning  
Nämnden har fått ta del av utskick:  
* Nummer för kontakt med Polismyndigheten i ärenden som avser polisanmälningar för  
   förtroendevalda  
* Enskilda avlopp – förändringar på gång?, från den nationella föreningen VA-i-tiden 
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