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 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 

förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är 
markerade med *. 

 
Tid Tisdag 14e maj 2019, kl. 15.00 
 
Plats Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås  
 
Kallas Per Månsson (M) 
 Sofia Bohlin (S) 
 Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
 Soroush Rezai (L) 
 Katrine Andersson (M) 
 Elvira Löwenadler (M) 
 Robert Skånberg (SD) 
 
 Tobias Eng-Strömberg (S) 
 Jaana Ben Maaouia (S) 
 Tomas Fernfelt (S) 
 Alexander Andersson (C)   
 Matti Oinas (MP) 
 Sofia Sandänger (M) 
 Jessica Bjurén (M)  
 Lars Lyborg (KD) 
 Lars-Erik Johansson (SD) 
  
 Miljöchef Agneta Sander 
 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
 Avdelningschef Karin Öhman 
 Personalföreträdare Anneli Nilsson 
 Personalföreträdare Johan Linderstad  
 
 
 
 
 
 
 Karl-Eric Nilsson (C)  Anette Bergqvist  
 Ordförande   sekreterare 
 

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på 
mknamnd@boras.se 

   - 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Elvira Löwenadler 
 samt tid för protokollets justering  2. Jan-Åke Carlsson 

  3. Per Månsson 
   2019-05-16 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
 - 
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6 Information                                                                         
  
6.1   Överprövade strandskyddsdispenser Till handlingarna 
  Anna Karlsson 
 
6.2  Verksamhetsplan Miljöstrategiska avdelningen      Till handlingarna  
 Ecos: 2019-1686 Anna Karlsson 
 
6.3    Förslag till rutin för klimatkompensations- Till handlingarna 
 fonden  Peter Rydberg 
 Ecos: 2019-1778 
 
6.4    Motion, Överför prövning av strandskydd från  
         Miljö- och konsumentnämnden till samhälls-, Anna Karlsson 
 Byggnadsnämnden 

Ecos: 2019-832 
 
 
7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1  Behovsutredning strandskydd Godkänna 
 Ecos: 2019-1909 Anna Karlsson  
 
7.2  Strandskyddsdispens för vasslåtter,  Avslag 
 Längjum 3:34 Matilda Chocron  
 Ecos: 2019-251 
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7.3  Motion, Överför prövning av strandskydd från  
         Miljö- och konsumentnämnden till samhälls-, Anna Karlsson 
 Byggnadsnämnden 

Ecos: 2019-832 
 
 
8 Livsmedelskontroll 
  
 - 
 
 
9 Alkohol & Tobak  
  
9.1  *Ändring i serveringstillstånd  Godkänna med prövotid 
   Dnr. 51-2019-00322 Tillståndsenheten 

 
 
 
10  Miljöstrategiska    
   
10.1  Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl.  Tillstyrka  
 Ecos: 2018-2804 Johanna Johansson 
 
10.2  Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl.  Tillstyrka  
 Ecos: 2019-1729 Johanna Johansson 
 
10.3  Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl.  Avstyrka  
 Ecos: 2016-3176 Johanna Johansson 
 
10.4  Planprogram för Södra centrum,  Tillstyrka med synpunkter 
 kvarteret Ulyssus m.fl. Johanna Johansson 
 Ecos: 2012-2218  
 
  
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Godkänna 
 Kerstinsgärde 1:134 Matilda Chocron 
 Ecos 2019-1804 
 
11.2 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Godkänna  
 Äspered 3:3 Matilda Chocron 
 Ecos 2018-2028 
 
11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Godkänna  
 Bäckabo 1:15 Anna Ljunggren 
 Ecos 2018-1837 
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12 Administration 
 
12.1 Tertialrapport 1 2019 Godkänna 
 Ecos: 2019-519 Annelie Johansson 
  
12.2 Förslag till rutin för klimatkompensations- Godkänna 
 fonden Peter Rydberg 
 Ecos: 2019-1778 
 
12.3 Revidering av delegeringsordningen Godkänna 
 Ecos: 2019-2024 Marlene Andersson 
  
12.4 Redovisning av delegeringsbeslut Godkänna 
 Ecos: 2019-2022 Marlene Andersson 
 
 
13  Kurser och konferenser etc. 
  
 - 
 
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut april 2019 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
 
 
15 Information från förvaltningen 
 
 15.1  Personalärenden   Information 
 
 15.2  Övrig information från förvaltningen Information 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Motion om att överföra prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Yttrande till Kommunstyrelsen (dnr KS 2019-00228) 
 
Sammanfattning 
2016 beslutade Kommunstyrelsen att flytta över prövningen av strandskydd till Miljö- 
och konsumentnämnden med motivering att hela den verksamhet som rör 
myndighetsutövning enligt Miljöbalken då samlas på en och samma nämnd. Idag 
hanteras strandskyddsprövningen enbart av Miljöförvaltningen. Om prövningen 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden kan man inte återgå till samma remissförfarande 
som när prövningen låg på Kommunstyrelsen. En förutsättning för att flytta 
prövningen till Samhällsbyggnadsnämnden är de skaffar sig den kompetens som krävs 
för att självständigt kunna hantera inkomna ärenden. Om prövningen flyttas 
förutsätter vi att det inte leder till en neddragning av antalet kommunbiologer eller en 
flytt av personal mellan förvaltningarna. Under förutsättning att 
Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs bedömer 
Miljöförvaltningen att handläggningstiden kommer förbli densamma oavsett 
handläggande förvaltning. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden ____________ motionen att prövning av 
strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Ärendet 
Moderaterna och Kristdemokraterna har skickat in en motion till 
Kommunfullmäktige. De föreslår att prövning av strandskydd överförs från Miljö- 
och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden för att förenkla och förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation. Miljö- och 
konsumentnämnden har av Kommunstyrelsen blivit ombedd att yttra sig över 
inkommen motion.  
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Lagstiftningen Miljöbalken 7 kap 13-18f §§ 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. 
 
Det är därför förbjudet att inom strandskyddat område, uppföra nya byggnader eller 
ändra byggnaders användning eller utföra anläggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. Det är 
även förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter på den specifika platsen. För att kunna få en dispens måste det finnas ett av 
de sex särskilda skäl som finns beskrivna i lagtexten och åtgärden får heller inte 
motverka strandskyddets syften även om ett särskilt skäl finns.  
 
Fakta och bakgrund 
Under åren 1978 till 2009 delade Länsstyrelsen och Byggnadsnämnden på prövningen 
av strandskyddsdispenser. De ansvarade då för olika delar av lagstiftningen. Med 
Miljöbalken 1998 kom den nya strandskyddslagstiftning och därefter har lagen ändrats 
och skärpts flera gånger. I samband med att Länsstyrelsen 2009 delegerade all 
prövning och tillsyn inom strandskyddat område till kommunerna (förutom inom de 
statliga reservaten) flyttades prövningen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
hade sedan prövningen mellan åren 2009-2016. Kommunstyrelsen beslutade 2016 att 
flytta över prövningen till Miljö- och konsumentnämnden med motivering att hela 
den verksamhet som rör myndighetsutövning enligt Miljöbalken då samlas på en och 
samma nämnd. Idag hanteras strandskyddsprövningen enbart av Miljöförvaltningen. 
Ingen remiss eller begäran om yttrande går till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Miljöförvaltningen hanterar även andra ärenden enligt Miljöbalken som kräver 
tillstånd i samband med byggnation, till exempel avlopp eller grävning inom 
vattenskyddsområde. En flytt av strandskyddsprövningen innebär därför inte att 
Samhällsbyggnadsavdelningen hanterar alla frågor som behöver hanteras i och med 
byggnation.  
 
När prövningen låg på Kommunstyrelsen skickades varje ärende på remiss till 
Miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ledde till långa 
handläggningstider och genererade i princip lika mycket arbete för Miljöförvaltningen, 
i form av utredningar inför yttranden, som att hantera prövningen själv men utan 
möjlighet att ta ut handläggningsavgift. Flytten från Kommunstyrelsen till Miljö- och 
konsumentnämnden har inneburit betydligt kortare handläggningstider, speciellt i 
enklare ärenden.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Förvaltningens synpunkter 
Om prövningen flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden är det inte rimligt att återgå till 
samma remissförfarande som när prövningen låg på Kommunstyrelsen. En 
förutsättning för att flytta prövningen till Samhällsbyggnadsnämnden är att de skaffar 
sig den kompetens som krävs för att självständigt kunna hantera inkomna ärenden. 
Den kompetensen saknas idag. Handläggande förvaltning måste själv kunna avgöra 
om särskilda skäl föreligger, hur en plats är ianspråktagen och kunna göra en 
tomtplatsavgränsning. Det samma gäller frågor kring privatisering av naturmark och 
anläggningar som inte är bygglovspliktiga. Det krävs även en baskunskap gällande 
frilufts- och naturvärden. Det är inte heller rimligt att varje ärende remissas till 
Miljöförvaltningen för naturvärdesbedömning. Skulle det i enstaka ärenden krävas 
biologexpertis, och detta är avgörande för ärendets utgång, kan Miljöförvaltningen 
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bistå med kunskap. Prövning av strandskydd berör dock sällan höga naturvärden utan 
är handläggning utifrån lagstiftning, prejudicerande domar och praxis. Det vanligaste 
är en bedömning av hur en plats är ianspråktagen som privat mark eller inte.  
 
Vid tillsyn och rådgivning inom strandskyddat område rör frågorna ofta åtgärder som 
påverkar växt- och djurlivet, utan samband med ett bygglovsärende. Vid dessa 
tillfällen behöver handläggarna ha biologisk kompetens för att kunna bedöma om 
åtgärden är en förbjuden åtgärd genom att det blir en väsentlig förändring av 
naturmiljön på den specifika platsen.  
 
Miljöförvaltningen har tidigare sett att bygglov beviljats och fastighetsägare förelagts 
att återställa byggnader till vårdat skick samt röja upp mark utan att 
strandskyddslagstiftningen tydligt beaktats. Detta leder till komplicerade prövnings- 
och tillsynsärenden vilket medför merarbete för handläggarna samt förvirring och oro 
hos fastighetsägarna. Om prövningen låg på Samhällsbyggnadsnämnden skulle en 
större förståelse och kunskap om strandskyddslagstiftningen erhållas. På andra 
kommuner är det inte ovanligt att samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande 
ansvarar för strandskyddsprövningen.  
 
En flytt av prövningen skulle kunna innebära en ökad tydlighet gentemot boråsarna 
då man bara behöver vända sig till en förvaltning i det initiala skedet vid byggärenden. 
Men strandskyddsdispensen och bygglov kan inte ges i samma beslut. Det är två 
skilda prövningar utifrån olika lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas 
parallellt med strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma om de 
vill överpröva ärendet.  
 
Även om samhällsbyggnadsnämnden inte har myndighetsutövning utifrån 
miljöbalken så hanteras miljöbalken även i deras processer genom exempelvis de 
generella hänsynsreglerna, biotopskyddet, brukningsvärt jord- och skogsbruk. Då 
Miljöförvaltningen inte är insatta i Samhällsbyggnadsförvaltningens övriga rutiner har 
vi svårt att bedöma vilka andra samordningsvinster som eventuellt skulle kunna 
finnas.  
 
Om det är önskvärt med en förkortning av handläggningstiden föreslås att utöka 
tjänstepersonernas delegation till att även omfatta avslag och bifall med villkor. Idag 
beslutas avslag och bifall med villkor av Miljö- och konsumentnämnden, medan 
handläggarna har delegering på att fatta beslut om bifall. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för ett nämndärende är ca sex veckor, medan delegationsbesluten 
fattas inom två veckor.  
 
Om prövningen flyttas behövs en översyn för vart ansvaret för tillsynen så som 
uppföljning av beslut, inkomna tips och klagomål, informations- och 
tillsynskampanjer etc. ska ligga. Knappa resurser finns idag tillgängliga för att bedriva 
tillsyn inom strandskyddat område. Bland annat har Länsstyrelsen i sin rapport 
”Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra Götalands län” (2019:13) 
konstaterat att Borås Stad är en av de kommuner som inte uppfyller kriterierna för en 
tillräcklig tillsyn. Tillsyn är en viktig del för att säkerställa likabehandling och 
upprätthålla legalitet för såväl lagstiftningen som fattade beslut. Idag straffas de som 
söker dispens då de riskerar att få avslag eller inskränkningar, medan de som inte 
söker kan bygga fritt. Idag finns inte tillräckliga resurser för uppföljning av domar, 



 
Sida 
4(4) 

Datum 
2019-04-29 

Dnr 
2019-832 

 
 
vilket är ett slöseri av samhällets resurser. Inte heller hinner alla inkomna tips 
behandlas.  
 
Om prövningen flyttas förutsätter vi att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. 
Kommunbiologerna är idag hårt belastade och tvingas prioritera bland sina uppdrag. 
En flytt av strandskyddet skulle innebära att vi får mer tid att stötta övriga 
förvaltningar och arbeta strategiskt med naturvårdsfrågor, något som idag sker på en 
lägstanivå då resurserna inte räcker till. Varje år ökar efterfrågan på biologkompetens i 
den fysiska planeringen och det totala antalet inkomna ärenden (bygglov, remisser 
med mera). Tid för egeninitierat naturvårdsarbete tvingas prioriteras ner och blir 
mindre och mindre för varje år. Om Borås Stad ska vara en miljöledande kommun 
behöver vi värna och utveckla våra naturvärden.  
 
Under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljöförvaltningen att handläggningstiden kommer förbli densamma 
oavsett handläggande förvaltning. På kort sikt kan det ta tid att bygga upp 
kompetensen, medan man på lång sikt får större kunskap om miljöbalken och en 
bättre helhetsbild. Precis som M och KD i Borås skriver i sin motion ska prövning 
även framöver ske utifrån lagstiftningen. Miljöförvaltningen förutsätter därför att 
utfallet i ärendena blir desamma oavsett vilken nämnd som har prövning av 
strandskydd. 

Agneta Sander Anna Karlsson, Anna Ljunggren, Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiologerna 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
 

mailto:ks.diarium@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Behovsutredning för tillsyn enligt 7 kapitlet miljöbalken 
2020-2022 
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden är tillsynsmyndighet för de områdesskydd som 
kommunen fattat beslut om samt strandskyddsområden enligt 7 kapitlet 18 b § 
miljöbalken. Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ 
tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredning inom naturvård har tidigare 
saknats, varpå den nu kompletteras separat.  
 
I behovsutredningen har Miljöförvaltningen bedömt hur stor tillsynsinsats som 
behövs för att tillsynen på ett konstruktivt sätt ska bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen uppnås samt vilka personella resurser som behövs för att hantera 
inkommande ärenden, klagomål, uppföljning av domar, beslut och föreskrifter med 
mera.  
 
Ambitionen med genomförd utredning har varit att ge en samlad bild av behovet 
inför årets budgetarbete. 
 
Behovsutredningen visar att behovet av resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete 
är avsevärt större än de resurser som finns tillgängliga. I nuläget har avdelningen ca 
0,75 årsarbetskrafter, fördelat på två anställda. En grov uppskattning är att det 
verkliga behovet för att ta igen den tillsynsskuld som byggts upp, påbörja det 
förebyggande arbetet med regelbundna tillsynskampanjer och tillsyn över kommunala 
naturreservat är 2 årsarbetskrafter för 2020. 
 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att: 

1. fastställa ”Behovsutredning för tillsyn enligt 7 kapitlet miljöbalken 2020-
2022”. 
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Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden är tillsynsmyndighet för de områdesskydd som 
kommunen fattat beslut om samt strandskyddsområden enligt 7 kapitlet 18 b § 
miljöbalken.  
 
Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ 
tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredning inom naturvård har tidigare 
saknats, varpå den nu kompletteras separat.  
 
Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov dock minst en 
gång per år. Behovsutredningen ska visa vilka resurser nämnden behöver för att 
kunna bedriva en ändamålsriktig tillsyn så att syftet med gällande lagstiftning kan 
uppnås. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Med rådande resurser kommer miljöstrategiska avdelningen inte att klara av sitt 
ansvar för tillsyn enligt miljöbalkens 7 kapitel. Om tillräckliga resurser inte tillsätts 
under 2020 och framåt blir konsekvenserna att stor del av tillsynsarbetet tvingas 
prioriteras bort. Detta skulle göra det svårt att uppfylla kraven på likabehandling och 
upprätthålla legalitet för lagstiftningen. Vid handläggning av inkomna 
strandskyddsansökningar är det idag många som framhäver orättvisor. De som inte 
söker kan bygga fritt, medan de som söker riskerar att få inskränkande villkor eller 
avslag. Inte heller finns idag tillräckliga resurser för uppföljning av beslut och domar 
eller hantering av inkomna tips.  
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
Behovsutredning för tillsyn enligt 7 kapitlet miljöbalken 2020-2022 
 



Behovsutredning för tillsyn enligt 7 
kapitlet miljöbalken 2020-2022 
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Sammanfattning 

Utredningen visar att behovet av resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete är avsevärt större 
än de resurser som finns tillgängliga. Under 2019 fanns 0,75 årsarbetskrafter (åa) tillgängliga, 
fördelat på två anställda. En åa motsvarar ca 1000 timmar.  

En grov uppskattning är att det verkliga behovet för att börja ta igen den tillsynsskuld 
som byggts upp, påbörja det förebyggande arbetet med regelbundna tillsynskampanjer 
och tillsyn över kommunala naturreservat är 2 åa för 2020. I takt med att kunskapen om 
strandskyddet ökar hos allmänheten bedöms behovet av tillsyn fortsätta öka 2021-2022. 
Detta då fler väntas söka dispens och inkomma med tips om överträdelser. 
 
Med rådande resurser kommer miljöstrategiska avdelningen inte att klara av sitt ansvar för tillsyn 
enligt miljöbalkens 7 kapitel. Om tillräckliga resurser inte tillsätts under 2020 och framåt blir 
konsekvenserna att stor del av tillsynsarbetet tvingas prioriteras bort. Detta skulle göra det svårt 
att uppfylla kraven på likabehandling och upprätthålla legalitet för lagstiftningen. Vid 
handläggning av inkomna strandskyddsansökningar är det idag många som framhäver orättvisor. 
De som inte söker kan bygga fritt, medan de som söker riskerar att få inskränkande villkor eller 
avslag. Inte heller finns idag tillräckliga resurser för uppföljning av beslut och domar eller 
hantering av inkomna tips.  
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Inledning 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken uttrycks detta genom balkens 
rättsligt bindande syfte och de allmänna hänsynsreglerna. Tillsynen är ett medel för att säkerställa 
miljöbalkens syfte. Kommunen är tillsynsmyndighet för de områdesskydd som kommunen fattat 
beslut om samt strandskyddsområden enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.  
 
Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas 
en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Behovsutredningen och tillsynsplanen ska beslutas 
av den inom myndigheten som beslutar om användningen av myndighetens resurser.  
Behovsutredningen avser perioden 2019-2021. Det första året är preciserat och för de andra åren 
anges en översiktlig bedömning av kända förändringar. Enligt miljötillsynsförordningen ska 
behovsutredningen ses över vid behov och minst en gång varje år. Behovsutredningen för 
miljöbalkens 7 kapitel kommer att ses över årligen inför årets budgetarbete. 
 
Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken, dvs. en långsiktigt hållbar utveckling inom 
särskilt skyddsvärda områden, samt bidra till det hållbara samhället på lång sikt genom att 
upprätthålla respekten för miljöbalkens regler om naturvård. De nationella miljökvalitetsmålen 
ger vägledning om prioriteringar i tillsynen. Trots ett på flera håll gediget arbete ser det ut som 
om flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kommer att kunna nås till år 2020. 
Takten i åtgärdsarbetet behöver öka. Länsstyrelsen, som har den samordnande rollen i det 
regionala arbetet med miljömålen, bedömer att krav som riktas i samband med tillsyn kan bidra 
till att vissa miljökvalitetsmål kan nås. Behov av tillsynsinsatser pekas bland annat ut för 
miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”. 
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Allmänt om tillsyn enligt miljöbalken 

Tillsyn enligt miljöbalken styrs framförallt av 26:e kapitlet. Tillsynen ska säkerställa syftet med 
miljöbalken och till balken kopplade föreskrifter. Enligt 1 kap. 1 § ska miljöbalken tillämpas så 
att:  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  
3. den biologiska mångfalden bevaras,  
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas och  
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, rå-varor och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.  
 
Tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse.  
 
Tillsynsmyndigheten ska:  

• På eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera iakttagandet av 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
miljöbalken.  

• Vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.  
• Om det finns misstanke om brott, anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten.  
• Fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga för miljöfarliga verksamheter och 

vattenverksamheter som omfattas av tillstånd, samt om tillsynsmyndigheten finner att 
villkoren inte är tillräckliga, initiera en omprövning eller ta upp frågan om att ändra eller 
upphäva gällande villkor.  

• Genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att 
miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses.  

• Samarbeta med andra tillsynsmyndigheter och med sådana statliga och kommunala organ 
som ska utöva tillsyn i särskilda hänseenden eller på annat sätt fullgör uppgifter av 
betydelse för tillsynsverksamheten.  
 

De som blir utsatta för tillsyn ska behandlas lika, få tydliga besked och behandlas med respekt 
och rättssäkerhet. En rättssäker tillsyn innebär att handläggningsrutiner följs, att den som blir 
utsatt för tillsyn har möjlighet att föra fram sin talan i ärendet och att beslut grundas på 
lagstiftning och rättspraxis. Ofta syftar tillsyn till att gynna allmänhetens intressen, vilket kan 
uppfattas som en motsättning gentemot en enskild medborgares intressen och trygghet. Det är 
dock värt att påpeka att även allmänheten utgör en grupp som sammantaget består av många 
enskilda medborgare. 
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Tillsynsbehovet 
 
I behovsutredningen har Miljöförvaltningen bedömt hur stor tillsynsinsats som behövs för att 
tillsynen på ett konstruktivt sätt ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås samt 
vilka personella resurser som behövs för att hantera inkommande ärenden, klagomål, uppföljning 
av domar, beslut och föreskrifter med mera.  
 
En årsarbetskraft (åa) bedöms kunna utföra 1 050 timmar tillsynsarbete vid tillräckliga resurser, 
Vid för få resurser bedöms en åa kunna utföra 800 - 1 000 timmar tillsynsarbete. Detta då antalet 
timmar tillsynsarbete som kan utföras per handläggare sjunker på grund av att antalet timmar av 
den avdelnings- och förvaltningsgemensamma tiden och tiden för allmänt arbete blir högre per 
handläggare ju färre åa som finns. Varje årsarbetskraft har i behovsutredningen beräknas kunna 
utföra 1 000 timmar. Miljöstrategiska avdelningen har de senaste åren haft hög 
personalomsättning, hög andel sjukskrivningar och flera vakanta tjänster, vilket påverkat antalet 
timmar för tillsynsarbetet negativt.  
 
Det är svårt att uppskatta det egentliga behovet av tillsyn, då tillsynsområdet är stort och 
komplext. Uppskattning av tillsynsbehovet har gjorts utifrån iakttagelser i fält, dialog med 
medborgare samt uppföljning av antal inkomna ärenden och tips, antal fattade beslut samt 
nedlagd handläggningstid. 
 
Strandskydd 
Behovet av strandskyddstillsyn styrs i hög grad av de givna naturförutsättningarna. Borås Stad har 
ett småbrutet landskap med många sjöar. Totalt finns det ca 729 km strand inom strandskyddat 
område i Borås Stad.  
 
Tidigare har strandskyddsarbetet nästan enbart bestått av handläggning av inkomna ansökningar 
samt enstaka tips om överträdelser. Detta medför att den behovsbaserade tillsynen som till 
exempel egeninitierad tillsyn och tillsynskampanjer i särskilt viktiga områden (områden med höga 
naturvärden eller högt bebyggelsetryck) har fått stå tillbaka oproportionerligt mycket. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har under hösten 2018 följt upp strandskyddstillsynen i länet. 
Resultatet visar att det i viss mån sker mer tillsyn efter 2013, men att det utförs mindre än vad 
som motsvarar behovet. Borås Stad är en av de kommuner som inte uppfyller kriterierna för en 
tillräcklig tillsyn.  
 
2019 fanns ca 0,75 åa tillgängliga för arbete med strandskydd. På grund av resursbrist prioriteras 
idag inkomna ansökningar om strandskyddsdispens. Lite tid finns för egeninitierad tillsyn, 
uppföljning av beslut och domar från högre instanser och hantering av inkomna tips. En grov 
uppskattning är att det verkliga behovet för att börja ta igen tillsynsskulden som byggts upp, 
påbörja arbetet med regelbundna tillsynskampanjer och börja arbeta förebyggande är uppemot 2 
åa för 2020.  
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2020 års tillsynsbehov 

Tabellen redovisar det uppskattade antalet timmar som behövs för att leva upp till de tillsynskrav 
som ställs i miljöbalken och tillsynsförordningen. Tabellen är baserad på samma indelning som 
redovisas i tillsynsplanen 2019-2021.  
 

Antal timmar 
Skattefinansierad tillsyn 300 
Behovsbaserad tillsyn 1 080 
Händelsestyrd tillsyn 540 
  
Totalt 1 920 

 
Skattefinansierade tillsynen utgörs bland annat av information och vägledning via inkomna 
samtal och e-post, åtalsanmälningar, överklagningar, ogrundade klagomål, uppföljning av beslut 
och beredning till nämnd.  

Uppskattningsvis får vi in ca 300 samtal per år. I snitt tar ett samtal 30 minuter, inräknat den 
störning det blir i det pågående arbetet. Utöver det inkom 2018 ca 30 förfrågningar om 
strandskyddsdispens, de flesta gällande tillbyggnader. Dessa ärenden inkluderar bedömning, 
kommunikation samt administration och diarieföring som bedöms motsvara ca 1 timme per 
ärende. Miljöstrategiska avdelningen kommer under 2019 delta i Miljösamverkan Västs 
tillsynskampanj och hoppas då kunna öka allmänhetens kunskap om strandskyddet. Med det 
finns risk att behovet av vägledning och information via samtal och e-post ökar.  

2018 överklagades fem beslut. Dessa ärenden innebär rättidsprövning, administration och utskick 
av handlingar till överprövande instans. I vissa fall krävs även yttrande till överprövande instans 
och deltagande vid syn på plats.  

Enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser vid misstanke om brott och se 
till att domar och beslut efterlevs. Tillräckliga resurser har tidigare saknats för detta. En mindre 
uppföljning som gjordes under 2018 av beslut gällande bifall med villkor visade att cirka hälften 
av besluten inte efterlevs. En större uppföljning behövs för att kunna dra några egentliga 
slutsatser. Uppföljningen 2018 visar dock på att stickprovskontroller behöver bli en rutin 
framöver. Den skattefinansierade tillsynen innehåller den uppföljning av beslut där tillsynen visar 
sig obefogad, medan den befogade tillsynen hamnar under behovsbaserad tillsyn.  
 
Behovsbaserad tillsyn är uppföljande tillsyn utifrån beslut och domar från högre instanser, 
tillsynskampanjer och egeninitierade ärenden.  

Det är den behovsbaserade tillsynen som under lång tid försummats och där störst resurser nu 
behöver tillsättas. I samband med handläggning av inkomna ansökningar om dispens är det mer 
regel än undantag att överträdelser upptäcks, men resurser saknas för att vidta åtgärder. Tomter 
utökats och tillgänglig natur blir privat samtidigt som natur exploaterats och artrika miljöer 
förstörts. Det blir en orättvisa för den enskilde gentemot lagen. Personer som söker dispens 
riskerar att få avslag medan personer som inte söker dispens kan ha kvar sina byggnader eller 
anordningar. 

Många överträdelser sker på grund av okunskap. Det förebyggande tillsynsarbetet är därför 
viktigt för att sprida kunskap och motverka överträdelser. Detta kan till exempel göras i 
kampanjform, där avgränsade områden bearbetas både med förebyggande och kontrollerande 
tillsyn.  
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Tillräckliga resurser har även saknats för uppföljning av beslut och domar i ärenden som 
överprövats eller överklagats. Det är ett stort slöseri med samhällets resurser om vi inte följer upp 
de beslut som överprövande instanser fattar, samtidigt som det gör lagstiftningen och systemet 
tandlöst. 

Händelsestyrd tillsyn är inkomna ansökningar om strandskyddsdispens och tips om 
överträdelser.  

2018 inkom 58 ansökningar om strandskyddsdispens. Detta var en ökning med 16 % jämfört 
med 2017. Om vi förutsätter en liknande ökning kommande år, innebär detta 67 inkomna 
ansökningar 2019 och 78 ansökningar 2020. En ansökan motsvarar 6 timmars handläggningstid. 

Även antal inkomna tips om överträdelse ökar. 2017 inkom två tips, jämfört med 2018 då sju tips 
inkom. Alla inkomna tips från 2018 har inte följts upp då resurser inte funnits för detta. Även 
deltagandet i Miljösamverkan Västs tillsynskampanj 2019 riskerar att leda till ett ökat antal 
inkomna ansökningar om dispens och tips om överträdelser, även om den långsiktiga 
förhoppningen är återkommande tillsynskampanjer för att arbeta förebyggande och motverka 
överträdelser. 

Troliga förändringar i tillsynsbehovet inför 2021 och 2022 

Då det tidigare inte skett någon egeninitierad tillsyn är behovet idag stort. Extra resurser behöver 
tillsättas 2020 och några år framöver för att kunna ta igen den tillsynsskuld som byggts upp. När 
man på sikt kommit ikapp kan man utvärdera om resurserna fortfarande behövs i samma 
omfattning eller om de kan minska. Grundbehovet bedöms dock öka för varje år då antalet 
inkomna ärenden ökar. Det beviljas även fler och fler dispenser med villkor. 2017 var det ca 14 % 
av samtliga beslut som utgjordes av bifall med villkor. 2018 var motsvarande siffra 32 %. Då 
åtgärderna i ett beslut ska vara klara inom 5 år från det att beslutet vunnit laga kraft, kommer vi 
framöver ha fler beslut att följa upp. 
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Kommunala naturreservat 

Borås Stad har sex kommunala naturreservat. Det är Miljöförvaltningens uppgift att bedriva 
tillsyn i dessa. Tillsynen av naturreservat innebär att se till att bestämmelser och beslutade 
föreskrifter efterlevs samt följa upp och kontrollera efterlevnaden av meddelade tillstånd och 
dispenser.  

Ingen tillsyn har bedrivits av Miljöförvaltningen tidigare gällande efterlevnad av föreskrifter, 
beviljade tillstånd och skötselplaner. För att påbörja arbetet och ta fram ett arbetssätt och en rutin 
bedömer vi att det behövs 80 timmar 2020 och lika många 2021-2022. 
 

 

Bilagor 
Länsstyrelsens missiv och rapport ”Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra 
Götalands län” 

 

 



 

 

Miljöförvaltningen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för vasslåtter 
 
Sökande: Fritids och folkhälsoförvaltningen 
Fastighet:  Fristad Klockarbol 1:1 och Längjum 3:34 
 

Sammanfattning 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att ta bort vass längs Asklanda stranden på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1 
samt vid Sparsörs badplats. Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ta bort det område på bilaga 2 som 
är markerat med röd färg, på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1, Borås kommun. För 
övriga ytor som ansökan avser krävs ingen dispens så länge slåtter inte sker under 
fåglars häckningsperiod. Det stora vassområdet vid Asklanda är både 
fortplantningsområde och viloplats för flera vilda fågelarter. I artskyddsförordningen 
4§ anges att det är förbjudet att skada eller förstöra sådana områden för fåglar.  
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att ta bort det område på bilaga 2 som är markerat 
med röd färg, på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1, Borås kommun. För övriga ytor 
som ansökan avser krävs ingen dispens så länge slåtter inte sker under fåglars 
häckningsperiod.  
 
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 13 och 15 §§ 
- Artskyddsförordningen 4 § 
 

Redogörelse för ärendet 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att ta bort vass längs Asklanda stranden på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1 
samt vid Sparsörs badplats. Bakgrunden till ansökan om vassen är att flera föreningar 
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i Fristad har bett kommunen sköta och klippa dessa vassområden för att återskapa det 
mer öppna landskap som fanns tidigare.  
 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 januari 2017. 
Karta har bifogats ansökan. Sökanden har därefter ombetts att komplettera ansökan 
genom att svara på hur de klippta massorna kommer hanteras. Den klippta vassen 
kommer tas upp ur vattnet och lämnas till BEMAB.  
Miljöförvaltningen har skickat ansökan på remiss till Öresjös 
fiskevårdsområdesförening samt till Västergötlands ornitologiska förening som har 
lokalt fäste i Borås genom Borås fågelgrupp.  
 
Öresjö fiskevårdsområdesförening menar att det är inga problem att slå vassen vid 
badplatserna men att det är mindre lämpligt att slå den stora ytan mellan badplatserna.  
Västergötlands ornitologiska förening skriver att det stora vassområdet absolut inte 
får avverkas och inte heller buskområdet innanför denna (som delvis ligger i 
detaljplanen). De meddelar att denna vass utgör både viktigt häckningsområde och 
rastplats. Bland häckfåglarna noteras rörsångare, sävsparv, sothöna och 
skäggdopping. De arter som är beroende av vassen förutom dessa är till exempel brun 
kärrhök, vattenrall, olika andarter, kungsfiskare och skäggmes. Utanför häcktid utgör 
vassen en synnerligen viktig födosöksplats för arter så som blåmes, buskskvätta och 
sångare. Dessutom övernattar stora mängder (upp till 10000) ladusvalor i dessa vassar.  
 
Under handläggningen har områdets historik studerats för att få reda på hur området 
utvecklats. Framförallt är det flygfoton som studerats och där kan man se att det 
fanns vassområden på samma plats redan på 1960-talet, som är de äldsta flygfoton vi 
har. Piren vid Asklanda byggdes på 1970-talet och kan ha förändrat sjöns cirkulation. 
Man kan se att sjöns vattenlinje på vissa ställen dragits upp på land medan den på 
andra ställen har förskjutits längre ut i vattnet. Erosion och sedimentation är en 
ständigt pågående utveckling i ett vattenområde och som också kan påverkas av sjöars 
reglering. De öppna sandstränderna har använts som badplats sedan lång tid tillbaka.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 25 januari besökt platsen. Öresjös norra 
ände är en långgrund sandbotten. Längs med Öresjös norra ände finns ca 300 meter 
strand vid Asklanda och 100 meter strand som sköts av kommunen vid Skalle.  
Vass växer på flera ställen utmed stranden och det finns en stor vassrugge som 
sträcker sig cirka 60 meter ut i vattnet. På stranden bakom vassruggen växer små träd 
och buskar. I övrigt växer mycket tall längs stranden. Vid Munkåns utlopp växer 
lövträd. Längst i väster finns en pir och västra sidan om piren används som 
båtiläggsplats när det är möjligt.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens för Asklanda och Sparsörs badplats, 19 januari 
2019 
Komplettering av ansökan 21 mars 2019 
Yttrande från Västergötlands ornitologiska förening, 8 februari 2019 
Yttrande från Öresjös fiskevårdsområdesförening 29 mars 2019 
Info om naturlig igenväxning: https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-
nutid/erosion-och-igenvaxning/ och https://bioresurs.uu.se/myller/sjo/sjotid2.htm 
Info om vasslåtter: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/vass.pdf 

https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/erosion-och-igenvaxning/
https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/erosion-och-igenvaxning/
https://bioresurs.uu.se/myller/sjo/sjotid2.htm
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/vass.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/vass.pdf


 
Sida 
3(5) 

Datum 
2019-04-03 

Dnr 
2019-251 

 
 
Artikel om vass: https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2001-6/mitt-
i-vasshavet 
 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade vassklippningen ligger inom Öresjös strandskyddsområde 
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte åtgärder 
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt och djurlivet. Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 
18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur- och växtlivet.  
 
Det stora vassområdet vid Asklanda är både fortplantningsområde och viloplats för 
flera vilda fågelarter. I artskyddsförordningen 4§ anges att det är förbjudet att skada 
eller förstöra sådana områden för fåglar.  
 
Ett område som har skötts på ett visst sätt sedan innan strandskyddet infördes 1975 
kan fortsätta skötas på det sättet. Om skötsel eller hävd upphör och ett nytt 
naturtillstånd inträder så krävs en strandskyddsdispens för att förändra naturmiljön 
om det innebär en väsentlig förändring för växt- och djurarter på platsen.  
 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Åtgärden måste för sin funktion ligga vid vatten. 
- Området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse.  
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse.  
 
Sökanden vill skapa en lång sandstrand utan vass och buskage. En sandstrand måste 
ligga vid vatten och det finns många som önskar att åtgärden ska bli av, så det finns 
ett särskilt skäl. Men även om man har ett särskilt skäl får inte åtgärden strida mot 
strandskyddets syften. Och det allmänna intresset av att skydda naturmiljöer som är 
viktiga för växt- och djurlivet väger tungt. Miljöförvaltningen bedömer att 
bortrensning av hela den stora vassruggen samt vegetation bakom strider mot 
strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten.  
 
Sökanden har även angett det särskilda skälet ” Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.” Det är inte beskrivet eller motiverat 
vilket detta mycket angelägna intresse i så fall är. Detta skäl kan bara användas vid 
väldigt ovanliga omständigheter.  
 
Vass har ökat i många sjöar vilket är en naturlig del av en sjös utveckling. Dock har 
mänskliga aktiviteter som minskad hävd, sjösänkningar och utsläpp av näringsämnen 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2001-6/mitt-i-vasshavet
https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2001-6/mitt-i-vasshavet
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från avlopp och gödsel lett till att många sjöars naturliga succession går fortare än vad 
som skulle skett utan denna påverkan från människan. Det går också att se på 
flygfoton från 1960 talet att området för den stora vassruggen redan då hade 
vegetation på stranden och att det fanns vass ute i sjön. Bilaga 4.  
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken.  
 
Att som ansökan avser försöka få bort hela vassområdet är inte en på platsen lämplig 
åtgärd då det skulle innebära ett en viktig ekologisk funktion försvinner från området. 
Om fritid- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med fågelföreningar, 
fiskevårdsområdesföreningar och andra experter på området kan komma fram till en 
metod eller nivå av skötsel på området som inte väsentligen förändrar livsvillkoren för 
djur- och växtlivet och som kanske till och med skulle gynna sjöns biokemi så kan det 
vara en åtgärd som inte kräver dispens.  
 

Upplysningar 
I direkt anslutning till de vassområden som ansökan om strandskyddsdispens gäller 
finns detaljplaner där strandskyddet är utsläckt. Handläggningen av 
strandskyddsdispenserna har sett till den åtgärden som helhet när påverkan på 
naturmiljöerna bedömts. Samråd om försiktighetsmått för vasslåtter inom 
detaljplanerna görs genom egna ärenden.  
 
Åtgärderna för vasslåtter ligger inom Öresjös vattenskyddsområde, 
vattenskyddsområdets föreskrifter ska följas.  
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander Matilda Chocron  
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Fotobilaga 
4. Flygfoton historiskt 
5. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
Anna Karlsson, Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Platsbesök vintern 2018-2019 
 

 
 
Asklanda badplats med den lilla vassruggen längst österut på kartan i bilaga 3 
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Samma vassrugge på närmare håll, med spången bakom.  
 

  
Här är den stora vassruggen mellan de två badplatserna vid Asklanda.  
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Sett från strandstigen ut över den stora vassruggen. Inne vid stranden växer små träd 
och buskage.  
 

 
Stigen bakom den stora vassruggen, från den ena stranden till den andra.  
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Här är den västra stranden av de två i Asklanda med den stora vassruggen till vänster i 
bilden.  
 

 
Här är piren som byggdes på 70-talet. Piren kan ha stört vattencirkulationen i sjön.  
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Här syns den plats som används som båtiläggsplats när så är möjligt.  
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Historiska flygfoton 
 
 
2018

 
 
2016 

 
Här ser man sanden under vassen. Detta är ett grundområde och därför kommer mer 
vass där.  
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2012 

 
 
2006-2007 

 
 
1972-1977 
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1963-1964 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Motion om att överföra prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Yttrande till Kommunstyrelsen (dnr KS 2019-00228) 
 
Sammanfattning 
2016 beslutade Kommunstyrelsen att flytta över prövningen av strandskydd till Miljö- 
och konsumentnämnden med motivering att hela den verksamhet som rör 
myndighetsutövning enligt Miljöbalken då samlas på en och samma nämnd. Idag 
hanteras strandskyddsprövningen enbart av Miljöförvaltningen. Om prövningen 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden kan man inte återgå till samma remissförfarande 
som när prövningen låg på Kommunstyrelsen. En förutsättning för att flytta 
prövningen till Samhällsbyggnadsnämnden är de skaffar sig den kompetens som krävs 
för att självständigt kunna hantera inkomna ärenden. Om prövningen flyttas 
förutsätter vi att det inte leder till en neddragning av antalet kommunbiologer eller en 
flytt av personal mellan förvaltningarna. Under förutsättning att 
Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs bedömer 
Miljöförvaltningen att handläggningstiden kommer förbli densamma oavsett 
handläggande förvaltning. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden ____________ motionen att prövning av 
strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Ärendet 
Moderaterna och Kristdemokraterna har skickat in en motion till 
Kommunfullmäktige. De föreslår att prövning av strandskydd överförs från Miljö- 
och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden för att förenkla och förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation. Miljö- och 
konsumentnämnden har av Kommunstyrelsen blivit ombedd att yttra sig över 
inkommen motion.  
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Lagstiftningen Miljöbalken 7 kap 13-18f §§ 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. 
 
Det är därför förbjudet att inom strandskyddat område, uppföra nya byggnader eller 
ändra byggnaders användning eller utföra anläggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. Det är 
även förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter på den specifika platsen. För att kunna få en dispens måste det finnas ett av 
de sex särskilda skäl som finns beskrivna i lagtexten och åtgärden får heller inte 
motverka strandskyddets syften även om ett särskilt skäl finns.  
 
Fakta och bakgrund 
Under åren 1978 till 2009 delade Länsstyrelsen och Byggnadsnämnden på prövningen 
av strandskyddsdispenser. De ansvarade då för olika delar av lagstiftningen. Med 
Miljöbalken 1998 kom den nya strandskyddslagstiftning och därefter har lagen ändrats 
och skärpts flera gånger. I samband med att Länsstyrelsen 2009 delegerade all 
prövning och tillsyn inom strandskyddat område till kommunerna (förutom inom de 
statliga reservaten) flyttades prövningen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
hade sedan prövningen mellan åren 2009-2016. Kommunstyrelsen beslutade 2016 att 
flytta över prövningen till Miljö- och konsumentnämnden med motivering att hela 
den verksamhet som rör myndighetsutövning enligt Miljöbalken då samlas på en och 
samma nämnd. Idag hanteras strandskyddsprövningen enbart av Miljöförvaltningen. 
Ingen remiss eller begäran om yttrande går till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Miljöförvaltningen hanterar även andra ärenden enligt Miljöbalken som kräver 
tillstånd i samband med byggnation, till exempel avlopp eller grävning inom 
vattenskyddsområde. En flytt av strandskyddsprövningen innebär därför inte att 
Samhällsbyggnadsavdelningen hanterar alla frågor som behöver hanteras i och med 
byggnation.  
 
När prövningen låg på Kommunstyrelsen skickades varje ärende på remiss till 
Miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ledde till långa 
handläggningstider och genererade i princip lika mycket arbete för Miljöförvaltningen, 
i form av utredningar inför yttranden, som att hantera prövningen själv men utan 
möjlighet att ta ut handläggningsavgift. Flytten från Kommunstyrelsen till Miljö- och 
konsumentnämnden har inneburit betydligt kortare handläggningstider, speciellt i 
enklare ärenden.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Förvaltningens synpunkter 
Om prövningen flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden är det inte rimligt att återgå till 
samma remissförfarande som när prövningen låg på Kommunstyrelsen. En 
förutsättning för att flytta prövningen till Samhällsbyggnadsnämnden är att de skaffar 
sig den kompetens som krävs för att självständigt kunna hantera inkomna ärenden. 
Den kompetensen saknas idag. Handläggande förvaltning måste själv kunna avgöra 
om särskilda skäl föreligger, hur en plats är ianspråktagen och kunna göra en 
tomtplatsavgränsning. Det samma gäller frågor kring privatisering av naturmark och 
anläggningar som inte är bygglovspliktiga. Det krävs även en baskunskap gällande 
frilufts- och naturvärden. Det är inte heller rimligt att varje ärende remissas till 
Miljöförvaltningen för naturvärdesbedömning. Skulle det i enstaka ärenden krävas 
biologexpertis, och detta är avgörande för ärendets utgång, kan Miljöförvaltningen 
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bistå med kunskap. Prövning av strandskydd berör dock sällan höga naturvärden utan 
är handläggning utifrån lagstiftning, prejudicerande domar och praxis. Det vanligaste 
är en bedömning av hur en plats är ianspråktagen som privat mark eller inte.  
 
Vid tillsyn och rådgivning inom strandskyddat område rör frågorna ofta åtgärder som 
påverkar växt- och djurlivet, utan samband med ett bygglovsärende. Vid dessa 
tillfällen behöver handläggarna ha biologisk kompetens för att kunna bedöma om 
åtgärden är en förbjuden åtgärd genom att det blir en väsentlig förändring av 
naturmiljön på den specifika platsen.  
 
Miljöförvaltningen har tidigare sett att bygglov beviljats och fastighetsägare förelagts 
att återställa byggnader till vårdat skick samt röja upp mark utan att 
strandskyddslagstiftningen tydligt beaktats. Detta leder till komplicerade prövnings- 
och tillsynsärenden vilket medför merarbete för handläggarna samt förvirring och oro 
hos fastighetsägarna. Om prövningen låg på Samhällsbyggnadsnämnden skulle en 
större förståelse och kunskap om strandskyddslagstiftningen erhållas. På andra 
kommuner är det inte ovanligt att samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande 
ansvarar för strandskyddsprövningen.  
 
En flytt av prövningen skulle kunna innebära en ökad tydlighet gentemot boråsarna 
då man bara behöver vända sig till en förvaltning i det initiala skedet vid byggärenden. 
Men strandskyddsdispensen och bygglov kan inte ges i samma beslut. Det är två 
skilda prövningar utifrån olika lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas 
parallellt med strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma om de 
vill överpröva ärendet.  
 
Även om samhällsbyggnadsnämnden inte har myndighetsutövning utifrån 
miljöbalken så hanteras miljöbalken även i deras processer genom exempelvis de 
generella hänsynsreglerna, biotopskyddet, brukningsvärt jord- och skogsbruk. Då 
Miljöförvaltningen inte är insatta i Samhällsbyggnadsförvaltningens övriga rutiner har 
vi svårt att bedöma vilka andra samordningsvinster som eventuellt skulle kunna 
finnas.  
 
Om det är önskvärt med en förkortning av handläggningstiden föreslås att utöka 
tjänstepersonernas delegation till att även omfatta avslag och bifall med villkor. Idag 
beslutas avslag och bifall med villkor av Miljö- och konsumentnämnden, medan 
handläggarna har delegering på att fatta beslut om bifall. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för ett nämndärende är ca sex veckor, medan delegationsbesluten 
fattas inom två veckor.  
 
Om prövningen flyttas behövs en översyn för vart ansvaret för tillsynen så som 
uppföljning av beslut, inkomna tips och klagomål, informations- och 
tillsynskampanjer etc. ska ligga. Knappa resurser finns idag tillgängliga för att bedriva 
tillsyn inom strandskyddat område. Bland annat har Länsstyrelsen i sin rapport 
”Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra Götalands län” (2019:13) 
konstaterat att Borås Stad är en av de kommuner som inte uppfyller kriterierna för en 
tillräcklig tillsyn. Tillsyn är en viktig del för att säkerställa likabehandling och 
upprätthålla legalitet för såväl lagstiftningen som fattade beslut. Idag straffas de som 
söker dispens då de riskerar att få avslag eller inskränkningar, medan de som inte 
söker kan bygga fritt. Idag finns inte tillräckliga resurser för uppföljning av domar, 
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vilket är ett slöseri av samhällets resurser. Inte heller hinner alla inkomna tips 
behandlas.  
 
Om prövningen flyttas förutsätter vi att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. 
Kommunbiologerna är idag hårt belastade och tvingas prioritera bland sina uppdrag. 
En flytt av strandskyddet skulle innebära att vi får mer tid att stötta övriga 
förvaltningar och arbeta strategiskt med naturvårdsfrågor, något som idag sker på en 
lägstanivå då resurserna inte räcker till. Varje år ökar efterfrågan på biologkompetens i 
den fysiska planeringen och det totala antalet inkomna ärenden (bygglov, remisser 
med mera). Tid för egeninitierat naturvårdsarbete tvingas prioriteras ner och blir 
mindre och mindre för varje år. Om Borås Stad ska vara en miljöledande kommun 
behöver vi värna och utveckla våra naturvärden.  
 
Under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljöförvaltningen att handläggningstiden kommer förbli densamma 
oavsett handläggande förvaltning. På kort sikt kan det ta tid att bygga upp 
kompetensen, medan man på lång sikt får större kunskap om miljöbalken och en 
bättre helhetsbild. Precis som M och KD i Borås skriver i sin motion ska prövning 
även framöver ske utifrån lagstiftningen. Miljöförvaltningen förutsätter därför att 
utfallet i ärendena blir desamma oavsett vilken nämnd som har prövning av 
strandskydd. 

Agneta Sander Anna Karlsson, Anna Ljunggren, Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiologerna 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
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Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd 
från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Remissinstanser 
1. Miljö- och konsumentnämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-05-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2019-00228 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Handläggare 

mailto:ks.diarium@boras.se


      

Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Att få till stånd mer byggnation i natursköna, attraktiva lägen är av stor vikt för att Borås ska 

kunna bli en ännu mer attraktiv stad att bo och leva i. För att det ska bli möjligt behövs ett 

ökat helhetsgrepp kring samhällsbyggnadsfrågorna och färre hinder för byggande. 

Beslutsprocessen inför byggnation får aldrig bli mer snårig än nödvändigt.  

Tyvärr finns det i dag flera exempel på hur så är fallet. Ett sådant är att yttrande över 

byggnation i strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 

konsumentnämnden – med formell prövning av den senare. För att förkorta 

beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser vi att enbart 

Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för yttrande och prövning.  

Förslaget handlar inte om att på något sätt minska kraven vid strandnära byggnation. 

Prövningen skulle även fortsättningsvis ske utifrån lagstiftningen. Utfallet borde alltså i regel 

bli detsamma. Precis som vid annan byggnation, skulle byggobjektet då i sin helhet bedömas 

av en nämnd.  

Som kommuninvånare ska det vara enkelt att följa vilka som står bakom ett beslut och 

därigenom kunna utkräva ansvar från dessa. När beslut fattas eller yttrande görs av fler 

instanser, än nödvändigt, undermineras den principen. När yttrande av strandskydd görs 

utifrån samma lagstiftning av två olika nämnder finns en risk för förvirring hos den sökande 

om vem som egentligen är beslutsfattare. Det är raka motsatsen till vad som borde 

känneteckna den kommunala service Borås Stad i alla lägen ska stå för.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Prövning av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  

Annette Carlson (M)  

Lars-Gunnar Comén (M)  

Niklas Arvidsson (KD)  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken – Samråd 2 (BN 2017-1683)  
 

Sammanfattning 
Planområdet ligger mitt i stadsdelen Norrby. Detaljplanens syfte är att göra det 
möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att 
utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det 
även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och 
växa. Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en 
blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet 
och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig 
parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på planförslaget och hur det hanterar och reglerar 
miljöaspekter och störningar i handlingarna och på plankartan. Miljöförvaltningen ser 
också positivt på att planförslaget inkluderar ett barnperspektiv och att dialog också 
förts med barn under arbetets gång. Vi har dock önskemål om ytterligare 
kompletteringar;   

• Fördjupande undersökningar och begränsning av utbredning av 
markföroreningar i området krävs. En av orsakerna är att i framtiden 
möjliggöra odling i mark.  

• Alternativa material till mjuk asfalt, konstgräs och plastmaterial på lekytor 
behöver användas.  

• Den biologiska mångfalden i området behöver bevaras och förstärkas 
genom att grövre lövträd bevaras, sly och buskvegetation som tas bort 
ersätts med planteringar med hög fokus på biologisk mångfald inom delar 
av parken. På några platser bör bihotell och fågelholkar sättas upp.  

• Önskemål om redaktionella ändringar under avsnittet om Mark på s. 23 i 
planhandlingarna bifogas också i tjänsteskrivelsen.  

 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförslaget under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  
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Ärendet 
Planområdet ligger mitt i stadsdelen Norrby. Detaljplanens syfte är att göra det 
möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att 
utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det 
även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och 
växa. Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en 
blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet 
och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig 
parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Övergripande synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet och även yttrat sig i samråd 1. 
Förvaltningen ser positivt på en förtätning med närhet till service, centrum, viktiga 
knutpunkter och Rya Åsar. Planförslaget möjliggör en fortsatt inriktning på hållbar 
mobilitet med hög andel som går, cyklar och åker kollektivt till och från området. Det 
centrala läget innebär dock många miljöaspekter som behöver hanteras i 
exploateringen. 
 
Det nya planförslaget har planbestämmelser för buller, markföroreningar och 
störningsskydd med anledning av närhet till järnvägen. Området innehåller träd som 
omfattas av biotopskydd och intentionerna är att bevara dessa, men planbestämmelse 
finns om att dispens krävs från Länsstyrelsen om exploateringen påverkar dessa på 
något sätt. Miljöförvaltningen delar bedömningen att ökad kvalitet i Kronängsparken 
kan ersätta andra utpekade grönytor som exploateras.   
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planförslaget inkluderar ett barnperspektiv och 
att dialog också förts med barn under arbetets gång. Vi har dock önskemål om 
ytterligare kompletteringar.  
 
Föroreningar och materialval 
De fördjupade undersökningar som föreslås i planhandlingarna av markmiljön är 
viktiga. Det är även viktigt att avgränsa utbredningen av markföroreningarna även i 
parkmiljö så att framtida odling i mark blir möjlig. Mjuk asfalt och konstgräsytor och 
annat plastmaterial på lekytor behöver begränsas. Man behöver arbeta för att hitta 
alternativa ekologiska material. Detta för att skapa en hälsosam livs- och lekmiljö.  
 
Natur och parkmiljö 
Den biologiska mångfalden kommer att påverkas av förändringarna i området. Därför 
krävs kompensations-och bevarandeåtgärder. Texten om biologisk mångfald behöver 
därför justeras på s. 23. Planen behöver säkerställa att parken får en hög biologisk 
mångfald. Grövre lövträd måste bevaras, och sly- och buskvegetation som tas bort 
behöver ersättas med planteringar med fokus på hög biologisk mångfald inom del av 
parken. På några platser bör bihotell och fågelholkar sättas upp. Fortsatt dialog kan 
föras om hur detta säkerställs under genomförandet.  
 
Miljöförvaltningen bedömer också att stora träd och buskar är värdefulla för djuren i 
området. Fåglar och fladdermöss är exempel på djur som bor och letar mat bland 
dessa. Detta bör framgå i anslutning till meningen på s. 23; ”I området finns idag mycket 
grönska i form av gräsmattor, buskar och framförallt träd”.  
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Redaktionella ändringar önskas också enligt följande:  

• Rubrik ”Biologisk mångfald och klimatanpassning” på s. 23 bör ändras till 
”Ekosystemtjänster och klimatanpassning”.  

•  Under rubrik Natur och vegetation bör också syftet med att röja bort befintlig 
vegetation kompletteras enligt följande: ”..samt en parkmiljö med bättre fokus på 
människors behov och biologisk mångfald”  

• Texten om att ”Naturen på kullen är i sig inte värdefull att bevara och kullen används 
inte i någon stor utsträckning för rekreation” behöver justeras. Någon 
djupgåendeutredning om naturvärdet har inte gjorts. Miljöförvaltningen 
bedömer dock att andra värden väger tyngre än naturvärdet på denna plats.  

 
 
 
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af
9515ff422928a52b91.html 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m fl - Samråd BN 
2017-829 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus med cirka 60 
lägenheter och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5. Området ligger  
i entrén till Trandared, bredvid vårdcentralen, i anslutning till det i översiktsplanen 
utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Byggnationen ska bidra till att 
knyta ihop Trandared med stadskärnan ytterligare.  
 
Marken har sanerats eftersom det fram till 1994 låg en bensinstation på fastigheten. 
Planbestämmelser avseende placering av ventilationsintag och bullerskyddsåtgärder 
finns då fastigheten ligger nära två trafikleder.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på god tillgänglighet till service, skola och 
grönområden i närheten vilket ger goda möjligheter att cykla, gå och åka kollektivt. 
Detta möjliggör också för exploatören att reducera parkeringstal om denne vill arbeta 
med åtgärder som möjliggör detta. I samband med detaljplanen kommer korsningen 
Trandaredsgatan-Kindsgatan-Söderdalsgatan byggas om för att höja trafiksäkerheten. 
 
Det framgår inte av planhandlingarna om förslaget att ta bort kulverteringarna för 
dagvatten i stråket Åkermyntan ned till Lillån har utretts. Det bör framgå om det 
förslaget har utretts och valts bort.  
 
Ytterligare synpunkter av mer redaktionell karaktär bifogas också tjänsteskrivelsen.  
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under 
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.  
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Ärendet 
 
Området 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus med cirka 60 
lägenheter och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5. Området ligger  
i entrén till Trandared, bredvid vårdcentralen, i anslutning till det i översiktsplanen 
utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Byggnationen ska bidra till att 
knyta ihop Trandared med stadskärnan ytterligare.  
 
Markmiljö 
Området användes fram till 1994 av en bensinmack. En miljöteknisk 
markundersökning genomfördes under 2018. Utifrån resultaten i utförd undersökning 
konstateras att representativa föroreningshalter i mark och grundvatten är låga inom 
fastigheten, under riktvärdet för KM (bostadsmark). Hur fortsatt arbete ska ske vid 
rivning och eventuell pumpning ur schakt anges i planhandlingarna samt att 
Miljöförvaltningen ska kontaktas innan eventuell länspumpning.  
 
Störningsskydd 
Planbestämmelser har införts som innebär att balkonger ska utformas inglasade till 75 
procent på byggnadens västra fasad för att uppnå riktvärde för ljudnivå på uteplats. 
 
Planhandlingarna anger också att ventilationsintag bör placeras på taket på 
flerbostadshuset alternativt på motstående sida från farligt gods led eftersom 
planområdet ligger inom 150 meter från två olika leder där farligt gods transporteras.  
 
Trafik  
Det är 1,5 kilometer att cykla till Stora Torget och busshållplats (linje 2) finns i 
anslutning till planområdet. I samband med detaljplanen kommer korsningen 
Trandaredsgatan-Kindsgatan-Söderdalsgatan byggas om för att höja trafiksäkerheten. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på förtätning i ett urbant utpekat stråk med närhet till 
service och goda möjligheter till att resa kollektivt, cykla och gå till service, skola och 
förskola. Möjlighet till reducering av parkeringstal finns, om exploatören vill arbeta 
med åtgärder som möjliggör detta. Området har närhet till rekreations- och 
grönområdet; Ollonstupet och 1,5 km till Kransmossen. Frågor som buller och risk 
har hanterats genom utredning och planbestämmelser på plankartan.  
 
Dagvatten 
Dagvattenlösningar har diskuterats i planarbetet med denna och även tidigare plan för 
Åkermyntan. Ett förslag har lyfts att hela stråket från Åkemyntan ner till Lillån skulle 
kunna utvecklas och kulverteringar tas bort i så stor utsträckning som möjligt i hela 
stråket. Om detta har utretts och valts bort bör det framgå i planhandlingarna. 
 
Borås Stad bör eventuellt bytas ut mot Borås Energi och miljö i texten om 
huvudmannaskap för dagvattnet på sid 10.  
 
Släckvatten 
Under släckvattenrubriken på s. 14, byt ”Viskan” mot ”Lillån som mynnar i Viskan”. 
Lillån är ett känsligt öringförande vattendrag som har klass 3; vilket innebär att den 
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har högt naturvärde. Mer upplysningar om Lillån kan fås av Miljöförvaltningen om 
planhandlingarna behöver kompletteras med text om detta.  
 
 
Plantering av träd 
Planbestämmelser har införts som innebär att träd ska planteras. En 
förvaltningsövergripande grupp har utvärderat några tidigare planer vi arbetat med. 
Då lyftes svårigheten att kontrollera att denna typ av krav efterlevs på kvartersmark 
och att allmänplatsmark istället skulle övervägas när vi vill säkerställa att träd verkligen 
återplanteras. Det bör framgå av planhandlingarna hur vi bäst säkerställer att syftet 
med planbestämmelsen efterlevs. Behöver kvartersmark ändras till allmän platsmark 
eller löser vi detta i något avtal?  
 
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandareds
gatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/trandaredjarnhattan5mfltrandaredsgatan5.5.1a7ea00415f62ffe0226c3d0.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Centrum Hugin 1 m.fl - Granskning 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2011-1508) 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och 
centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planen ger 
möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt beräknas planområdet kunna 
inrymma cirka 50 lägenheter. 
 
Miljöförvaltningen föreslår liksom vid tidigare yttrande en u-formerad bebyggelse för 
att säkerställa en god boendemiljö framför allt när det gäller buller och ljus. 
Miljöförvaltningens bedömning är att man inte säkerställer en god boendemiljö i de 
befintliga bostäderna, avseende ljusmiljön enligt Miljöbalkens generella hänsynsregler.  
Texten om luftkvalitet behöver uppdateras.  
 
Miljöförvaltningen efterlyser ytterligare redogörelse av planerade 
kompensationsåtgärder för borttagna träd om man trots allt går vidare med förslaget. 
Förvaltningen föreslår också en pocket-park eftersom närparksfunktion saknas i 
området.  
 
Planhandlingarna tydliggör inte om vårdcentralens parkeringsbehov påverkas negativt. 
Miljöförvaltningen föreslår bilpool i området om exploatören önskar reducerat 
parkeringstal.  
 
Planbestämmelse behövs om att Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark för 
känslig markanvändning ska uppnås.  
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås avstyrka planförslaget i dess nuvarande 
utformning.  
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Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och 
centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planen ger 
möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt beräknas planområdet kunna 
inrymma cirka 50 lägenheter. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen yttrade sig i samrådet över framför allt utformningen av förslaget 
och vidhåller dessa synpunkter. Miljöförvaltningen ser att en rad åtgärder krävs om 
befintlig bebyggelse och boende inte ska påverkas negativt av tillkommande 
bebyggelse. Miljöförvaltningen föreslår följande åtgärder:  
 

- En u-formerad bebyggelse istället för nuvarande förslag; som innebär en 
mindre exploateringsgrad än nuvarande förslag. Detta för att undvika;  

o En X meter lång vägg av nytillkommen bebyggelse som reducerar 
solljusinsläpp från 5 till 1,5 timmar för några av de befintliga 
lägenheterna. De bilder som finns i planhandlingarna visar på 
kortsidorna av hus. Det är inte riktigt samma upplevelse som att 
”se in i ” en långsida med fönster. Gällande ljusmiljön är 
Miljöförvaltningens bedömning att man inte säkerställer en god 
boendemiljö i de befintliga bostäderna, enligt Miljöbalkens 
generella hänsynsregler.  

o Omfattande behov av bulleråtgärder 
o Brandtrappor på Hugin 11  

 
- En pocket-park i kvarteret med exempelvis växtväggar eftersom området 

saknar närparksfunktion och det är stora barriärer till närmaste parker. Ur ett 
barnperspektiv men också för den som har svårt att röra sig är det viktigt att 
det finns i närområdet och att boende inte behöver korsa flera stora vägar för 
att ta sig dit. Tillkommande uteplats på tak i ny bebyggelse är inte tillgänglig 
för de som bor i området idag. Med fördel är pocket-parken staketerad så att 
exempelvis barn inte riskerar bli påkörda. Eftersom Borås Stad har miljömål 
både gällande grönytefaktor och klimatanpassning och studie om värmeöar i 
staden saknas är det viktigt att redan nu i planerna arbeta proaktivt för en god 
livsmiljö. 

 
- Att vårdcentralens behov av parkeringsplatser redogörs för ytterligare. 

Påverkas deras behov idag? Parkeringsplatser på andra sidan Kungsleden 
kanske inte tillfredsställer vårdcentralens behov? Klarar de sig med sina egna 
parkeringar utifrån ex. dagens parkeringsregler? 
 

- Bilpoolsplatser i eller precis utanför tillkommande bebyggelse är önskvärt om 
ett sådant åtgärdspaket väljs av exploatören för att reducera parkeringstalet. 
Exempelvis Sunfleet finns på 400 meters avstånd; men sannolikheten att de 
boende nyttjar bilpool ökar om den finns på närmre avstånd; helst utanför 
dörren.   
 

- Planbestämmelse behövs om att Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad 
mark för känslig markanvändning ska uppnås.  
 

- Att senare mätvärden än 2016 redogörs för i planhandlingarna avseende 
luftkvalitet. Ett resonemang angående om topografi och luftomblandning och 
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förslag av utformning påverkar halterna på något annat sätt än för Vulkanus 
behöver finnas med.  
 

- Att planhandlingarna redogör för hur kompensationsåtgärderna för borttagna 
träd ska säkerställas och hur dessa kommer att se ut. Dispens har sökts hos 
Länsstyrelsen eftersom träden omfattas av biotopskydd.  

 
 
 
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingarna – samtliga och underliggande utredningar 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumhugin1medflera.5.180e3b5
9158af501fdde06e8.html  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumhugin1medflera.5.180e3b59158af501fdde06e8.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumhugin1medflera.5.180e3b59158af501fdde06e8.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumhugin1medflera.5.180e3b59158af501fdde06e8.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Planprogram för Södra Centrum, kvarteret Ulysses m.fl. 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (P 13/10) 
 

Sammanfattning 
Ett förslag till planprogram för Södra Centrum har tagits fram som ska bidra till att 
området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning 
av bostäder, kontor och handel. Syftet är också att stärka de urbana stråken 
Druveforsvägen och Bryggaregatan och att minska upplevelsen av att riksväg 40 är en 
barriär. Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet ska öka.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget. Förvaltningen synpunkter har under 
arbetets gång tagits tillvara i planprogrammet. Dessa behöver kvarstå och förstärkas. 
Miljöförvaltningen menar att följande är en förutsättning för en god boendemiljö;  

• En bullerskärm utmed RV40.  
• Klimatanpassning genom bland annat ytor för genomsläpplighet och platser 

som kan översvämmas. 
• Grön infrastruktur för djur och växter i form av exempelvis träd som hänger 

ut över Viskan. 
 
Utöver dessa synpunkter som redan finns i förslaget så behöver: 

• Förslaget om en utomhuspool utredas och prövas innan vi vet om detta är 
lämpligt eftersom det räknas som vattenverksamhet.  

• Bilderna på s. 14 kompletteras med texter om att ekosystemtjänster behövs på 
båda sidor av Viskan.  

• Tillgänglighet och framkomlighet säkerställas i området. Trafikplanen behöver 
antas senast 2020. Den behöver innehålla mobility managementåtgärder som 
syftar till att påverka så att fler av de resor som är under fem kilometer med 
målpunkter i området görs till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Även 
Parkeringsstrategin som är under framtagande kommer att påverka området, 
liksom prissättning på parkering. Det strategiska arbetet är dock ett långsiktigt 
arbete och planprogrammet i sig kan bidra till en lösning av nuvarande 
problematik. En bilpool i området hade också varit önskvärt i området för att 
skapa förutsättningar för detta. Utvecklingsplan för stadstrafiken bör omnämnas i 
planhandlingarna utöver de andra styrdokumenten.   
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Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planprogrammet under 
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Ett förslag till planprogram för Södra Centrum har tagits fram som ska bidra till att 
området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning 
av bostäder, kontor och handel. Syftet är också att stärka det urbana stråken 
Druveforsvägen och Bryggaregatan och att minska upplevelsen av att riksväg 40 är en 
barriär. Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet ska öka.  
 
Planprogrammet innehåller många bilder och bra avsnitt om hur miljöfrågorna 
behöver hanteras och bör därför läsas;  
https://www.boras.se/download/18.42bf263b169d844a0eec6624/1556007320566/S
%C3%B6dra%20Centrum%20Planprogram.pdf  
 
Utöver detta hänvisas också till luftutredning och trafikutredning.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
God boendemiljö 
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet och ser positivt på att synpunkterna 
under arbetets gång tagits tillvara i planprogrammet. Förvaltningen har tryckt på 
vikten av att det behövs en bullerskärm utmed RV40 för att skapa en god livsmiljö för 
nuvarande och kommande invånare i området. Klimatanpassning har lyfts i 
planprogrammet genom avsnitt om att det krävs ytor för genomsläpplighet och 
platser som kan översvämmas. Dessa skrivningar behöver kvarstå och möjligen lyftas 
fram ytterligare i fortsatt planarbete. Den gröna infrastrukturen för djur och växter 
kring Viskan omnämns. Förvaltningen har lyft vikten av att det finns träd som hänger 
ut över Viskan, för att skapa rätt sorts livsmiljö för livet i Viskan.  
 
Utomhuspool 
När det gäller förslag till utomhuspool ser vi att det är viktigt att det krävs en 
redaktionell ändring så det står ”utomhuspool” på alla ställen där detta omnämns. 
Miljöförvaltningen vill också att handlingarna kompletteras med en text om att 
förslaget kan räknas som en vattenverksamhet och därmed kräver prövning och 
tillstånd innan vi vet om en utomhuspool är möjlig/lämplig. En tidig kontakt krävs 
om staden önskar gå vidare med det förslaget för att reda ut förutsättningarna. 
 
Ekosystemtjänster 
På s. 14 finns på bilden en punkt som hänvisar till ”Ekosystemtjänster”. Denna punkt 
behöver finnas även på andra sidan Viskan.  
 
Trafik 
Tillgänglighet och framkomlighet behöver säkerställas i området. Trafikutredningen 
som bifogas planhandlingarna visar på att trafikåtgärder kommer krävas på 
närliggande trafikleder år 2040 om staden inte ökar takten för att få en större andel att 
åka cykel, gå och resa kollektivt. Eftersom en stor andel av resorna som görs i Borås 
är under fem kilometer finns en stor potential att göra detta; men det krävs åtgärder.  
 

https://www.boras.se/download/18.42bf263b169d844a0eec6624/1556007320566/S%C3%B6dra%20Centrum%20Planprogram.pdf
https://www.boras.se/download/18.42bf263b169d844a0eec6624/1556007320566/S%C3%B6dra%20Centrum%20Planprogram.pdf
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Planhandlingarna hänvisar till Trafikplanen som håller på att tas fram. I budget ligger 
också ett uppdrag på Kommunstyrelsen att utreda hur hållbar mobilitet främst ska 
uppnås. Viktiga mobility managementåtgärder bör utredas och ingå i denna trafikplan. 
Planen behöver antas under 2020 och resurserna för mobilitetsåtgärder säkerställas i 
budget. Detta för att skapa en god boendemiljö för de framtida boende i Södra 
Centrum och öka framkomligheten i området. Detta är dock ett långsiktigt arbete och 
planprogrammet i sig kan bidra till en lösning av nuvarande problematik. 
 
Föreslagen förtätning bidrar till att fler hamnar inom ett attraktivt gång- och 
cykelavstånd till service, arbetsplatser, bilpool och viktiga kollektivtrafikknutpunkter. 
Det är därför önskvärt att framtida exploateringar nyttjar möjligheten med sänkta 
parkeringstal och exempelvis möjliggör för de boende att nyttja bilpool som 
komplement till den goda tillgången till kollektivtrafik i området.  
 
Såväl tät kollektivtrafik som flera av stadens stora parkeringar hamnar i anslutning till 
området vilket kommer att påverka framkomligheten i området. Planhandlingarna 
omnämner kommande Parkeringsstrategi vars innehåll kommer påverka planområdet 
liksom prissättning av parkering. Även Utvecklingsplan för stadstrafiken, som revideras 
bör omnämnas.  
 
Sammanfattningsvis 
Fortsatt utveckling i det utpekade området kommer att kräva mycket arbete och att 
exploatörer, staden inklusive Borås Kommuns Parkerings AB, Trafikverket, Västtrafik 
och andra externa aktörer samverkar för att skapa en god boendemiljö. Det kommer 
att kräva resurser, långsiktigt tänkande, kreativitet och att vi utvecklar arbetet med att 
skapa och bevara grön infrastruktur och ekosystemtjänster, klimatanpassning, 
bullerskydd, hållbar mobilitet.  

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingar 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
planprogram/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.7
57333ff166e48f9d60e5d29.html  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.757333ff166e48f9d60e5d29.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.757333ff166e48f9d60e5d29.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforsodracentrumkvarteretulyssesmedflera.5.757333ff166e48f9d60e5d29.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Kerstinsgärde 1:134 
 

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

biodling på fastigheten Kerstinsgärde 1:134.  ansöker om ett 
bidrag på 19902 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- 
och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med 10 000 kronor för utrustning 
för biodling.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Kerstinsgärde 1:134.  söker bidrag på 
19002 kronor för redskap, utrustning och bärbuskar med mera. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.  



 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-04-25 

Dnr 
2019-1804 

 
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10000 kronor för uppstart av biodling då liknande 
ansökningar beviljats med samma summa. 

Agneta Sander Matilda Chocron  
Miljöchef Kommunbiolog 
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1. Karta 
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2019-1804
Kerstinsgärde 1:134
 

Bilaga Karta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Restaurering av damm, Äspered 3:3 
 
 
   

Aktuell plats 
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Figur 1. Foto taget 16 juli 2018. Dammen är igenväxt och skuggad. Vid inloppet till höger i bild växter granar.  

 

 
Figur 2. Foto taget 17 april 2019. Granarna har tagits bort för att öka ljusinsläppet och tillflödet till dammen 
samt minska försurningen. 

 
 



 
Sida 
3(5) 

Datum 
2019-04-18 

Dnr 
2018-2028 

 
 

 
Figur 3. Foto taget 16 juli 2018. Dammen är grund och torkar ut på somrarna. Till vänster i bild finns en 
stenmur som även den är igenväxt.  

 
Figur 4. Foto taget 17 april 2019. Dammen har grävts ur och är nu ca 0,5 m djup. Till vänster i bild har 
stenmuren röjts fram. 
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Figur 5. Foto taget 16 juli 2018. Kring dammen växter bland annat al, som bidragit till förnaansamlingen i 
dammen. 

 
Figur 6. Foto taget 17 april 2019. Enstaka alar har tagits ner för att minska förnaansamlingen i dammen och 
öka ljusinsläppet. 
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Figur 7. Foto taget 17 april 2019. Redan finns gott om grodägg i dammen. Några gräsruvor har lagts tillbaka i 
dammen till grodorna. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Äspered 3:3 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 25 000 kronor ur naturvårdsfonden och 

10 000 kronor ur Borås Stads pågående LONA-projekt för restaurering av damm på 
fastigheten Äspered 3:3. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Då den 
faktiska kostnaden för restaureringen uppgår till 28 2000 kronor reduceras beviljat 
bidrag till detta belopp. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 3 200 kronor betalas ut på angivet konto.  
Dammen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 25 000 kronor ur naturvårdsfonden samt 

10 000 kronor ur Borås Stads pågående LONA-projekt för större vattensalamander 
för att restaurera befintlig damm på fastigheten Äspered 3:3. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av 
Karl-Erik Nilsson, Katrine Andersson, Börje Fritzson och Anna Karlsson den 17 
april 2019. Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. Då den 
faktiska kostnaden uppgår till 28 200 kronor reduceras beviljat bidrag till detta belopp.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Dammen har 

grävts ur, granar och enstaka alar vid inloppet har tagits ner för att öka ljusinsläppet 
och tillflödet till dammen samt minska förnaansamlingen och försurningen. En 
stenmur vid dammens nordvästra strand har även röjts fram. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Fotodokumentation före och efter restaureringen 

 
Beslut skickas till 

 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Bäckabo 1:15 
 

Sammanfattning 
 har beviljat bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Bäckabo 1:15. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för att 

starta upp biodling på fastigheten Bäckabo 1:15. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Ljunggren den 
23 april 2019. Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Bikupa och 

bisamhälle har köpts in, skyddsutrustning och material till för tillverkning av fler 
ramar till kupan likaså. Iordningställande av rum för slungning och hantering av 
honung är snart färdigställt. Bisamhället var i full aktivitet och sökanden arbetade 
också med att öka den biologiska mångfalden i trädgården runtomkring med 
blommande planteringar ängsytor och död ved. 

Agneta Sander Anna Ljunggren  
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 
Beslut skickas till 

 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 
 



2018-1831 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond, Bäckabo 1:15 
 
 

         
 
Kupan är av en modell kallad trågkupa där man bygger ut med nya yngellådor på längden och 
skattningslådor ovanpå i två lager. Det blir inte lika högt att lyfta ur fulla ramar på detta sätt.  
 

      
 
Egna nya ramar produceras med hjälp av en mall och vaxet smälts sedan fast. 
 

Foton: 2019-04-23 



Rutiner för hantering av den centrala klimatkompensationsfonden 

 

Definition klimatkompensationsfond 

Från den ursprungliga tjänsteskrivelsen1: 

”Central klimatkompensationsfond 

Om en förvaltning inte lämnar in en redovisning av hur klimatavgiften ska användas 
skickar Miljöförvaltningen en faktura till berörd förvaltning på beräknad klimatavgift. 
Medlen sätts in på ett centralt klimatkompensationskonto och används till åtgärder för att 
minska Borås Stads koldioxidutsläpp. Åtgärderna behöver då inte vara knutna till den 
förvaltning som klimatavgiftsberäkningen avser.” 
 
Processbeskrivning 
 
År 1 (t.ex. 2018) 
Resor genomförs.  Det åligger alla förvaltningar och bolag att följa Stadens riktlinjer för resor med 
syfte att orsaka så lite klimatpåverkan som möjligt. Flygresor och fossila fordonsbränslen är 
huvudorsaken till fossila koldioxidutsläpp. 
 
År 2 (t.ex. 2019) 
Miljöförvaltningen sammanställer energiåtgången och koldioxidutsläpp för resor under år 1. Alla 
förvaltningar och bolag meddelas den 15 april klimatkompensationsavgiften för år 1. Förvaltningar 
och bolag planerar för åtgärder motsvarande avgiften. Miljöförvaltningen ger stöd i att hitta lämpliga 
åtgärder. 
 
År 3 (t.ex. 2020) 
Åtgärder genomförs och samtliga åtgärder bokförs med fritt-koden 1931 inom förvaltningarna. 
Bolagen redovisar sina genomförande åtgärder och kostnader till samordnaren på 
Miljöförvaltningen. I början av november år 3 debiterar Miljöförvaltningen för inte använda avgifter. 
Dessa medel förs över till klimatkompensationsfonden. 
 
Detta system gäller från och med att avgiften har meddelats april 2019.  Tidigare har information om 
genomförda åtgärder samlats in efter årsskiftet. Det nya systemet ska förkorta cykeln med ett år och 
utgifter samt debitering sker samma år. År 2020 kan det därför leda till dubbla debiteringar, både för 
uteblivna åtgärder 2019 och 2020. 
 
Placering och varaktighet av fonden 
Fonden är placerad hos miljöförvaltningen, miljö och konsumentnämnden. Fondens medel är inte 
knutna till Miljöförvaltningens budget utan medlen ackumuleras och förs över från år till år. 
 
Vem får använda medel ur fonden 

                                                           
1 KS-beslut 2012-02-04, diarienummer KS2012-00620, Klimatkompensationssystem för Borås Stads 
resor 
 



Förslag på hur medlen i fonden ska användas kan lämnas av alla inom Borås Stad. Medlen får av 
juridiska skäl inte betalas ut till kommunala bolag. Förslag om användning skickas till 
Miljöförvaltningen som gör en bedömning och lämnar förslag om utbetalning till Miljö- och 
konsumentnämnden. 
 
Möjliga scenarier: 

 En förvaltning ansöker om medel för att genomföra en utsläppsminskande åtgärd i sin 
verksamhet. 

 En förvaltning/bolag/tjänsteperson föreslår en åtgärd som hjälper alla eller flera 
förvaltningar att minska utsläpp. 

 Miljöförvaltningen uppmuntrar till att söka medel till riktade insatser hos flera förvaltningar. 
 
Vad får fondens medel användas till 
Så som för de förvaltningsspecifika avgifterna får fondens medel användas till: 
 
Från den ursprungliga tjänsteskrivelsen:  

”Generellt gäller att åtgärden ska minska klimatutsläppen, men inte nödvändigtvis inom 
transportområdet. Minskningen kan vara direkt genom exempelvis inköp och användning av el-cyklar 
istället för bilar. Minskningen kan också vara indirekt genom att sprida kunskap om hur människor 
kan minska sin klimatpåverkan i vardagen och på jobbet. Att införa miljöledningssystem är ett annat 
exempel på en åtgärd som indirekt minskar klimatutsläppen. Borås Stads Miljömål ger vägledning till 
vilka åtgärder som [förvaltningarna] kan genomföra. 

Det kan läggas till att fonden och avgifterna inte är tänkta att finansiera åtgärder som förvaltningarna 
redan får medel för genom sin ordinarie budget. Åtgärderna ska helst vara av karaktären att de inte 
hade genomförts eller vid en senare tidpunkt om inte klimatkompensationssystemet hade funnits. 
Bedömningen av hur det förhåller sig för en åtgärd görs från fall till fall. 

 
Beslutsprocess 
Åtgärdsförslag skickas in sista juli respektive år. Miljöförvaltningen, med hjälp av och i samråd med 
andra experter inom Staden, gör en bedömning av föreslagna åtgärder. Bedömer miljöförvaltningen 
att åtgärden ligger i linje med Stadens klimatarbete och miljömålen, har rimlig kostnadseffektivitet 
och uppfyller kriterierna i detta dokument, formulerar miljöförvaltningen ett beslutsunderlag till 
Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden tar senast november varje år beslut om vilka förvaltningar 
som får åtgärdsbidrag ur fonden. Överskrider beloppet för en enskild åtgärd 500 tkr informeras 
kommunstyrelsen om beslutet. Åtgärdsbidrag måste förbrukas samma kalenderår som utbetalningen 
sker. Medel som inte hunnit förbrukas under kalenderåret återförs till fonden i samband med 
årsbokslutet. 
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-000775 20190401 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Dalshestre 1:15 Sofia Törnqvist

2019-001357 20190401 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Stålarp 1:40 Roger Johansson

2019-001411 20190401 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Nordtorp 1:34 Roger Johansson

2019-001258 20190401 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Orion 8 Annelie Gustafsson

2019-001267 20190401 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Pluto 4 Annelie Gustafsson

2019-000733 20190402  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC  Sandared 1:350 Sevil Selimov

2019-001194 20190402 Föreläggande vid vie om provtagning enligt 
provtagningsplan

Livsmedelskontroll, inspektion Sik 1:163 Christina Källberg

2017-000705 20190402 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn inventering 2017 Råslätt 1:20 Karin Görjevik

2017-002471 20190403 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn inventering 2017 Götsered 1:12 Sofia Törnqvist

2019-001594 20190403 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Luna 7 Henrik Nygren

2018-003750 20190403 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017  Bråthult 1:115 Sofia Törnqvist

2017-002408 20190403 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn uppföljning av uppskov Hallagärde 1:11 Sofia Törnqvist

2019-000804 20190403 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Sexstyvern 2 Mirelle Kervatin

2019-000590 20190403 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, information om cistern Sexstyvern 2 Mirelle Kervatin

2019-001511 20190403 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Tormundsås 1:7 Roger Johansson

2019-000851 20190404 Föreläggande om att inkomma med 
uppgifter

Miljötillsyn, anmälan om efterbehandling 
av förorenat område eller grävning i 
förorenad mark

Eken 16 Sanna Olsson

2019-000851 20190404 Föreläggande om att inkomma med 
uppgifter

Miljötillsyn, anmälan om efterbehandling 
av förorenat område eller grävning i 
förorenad mark

Eken 16 Sanna Olsson

2019-001238 20190404 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Tomta 1:3 Annelie Gustafsson

2019-001513 20190405 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Häljared 3:16 Roger Johansson

2019-001613 20190405 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sälgered 1:3 Roger Johansson
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2019-000807 20190405 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion  Gårda 8:1 Eva Gustafsson

2019-001007 20190405 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Tummarp 1:124 Roger Johansson

2019-001602 20190405 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, RASFF Te Cassia 
senna

Skräddaren 2 Christina Källberg

2019-001602 20190405 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, RASFF Te Cassia 
senna

Spinnaren 14 Christina Källberg

2019-000794 20190405 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Garvaren 15 Christina Källberg

2019-001602 20190405 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, RASFF Te Cassia 
senna

Christina Källberg

2019-001379 20190405 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sölebo 1:104 Roger Johansson

2019-000310 20190408 Beslut om miljösanktionsavgift Avlopp, ansökan WC Kypered 1:51 Sevil Selimov

2019-000810 20190408 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Transås 2:113 Karin Görjevik

2019-000869 20190408 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Svalhult 1:4 Sanna Olsson

2019-000955 20190409 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Midas 14 Annelie Gustafsson

2019-001709 20190409 Beslut om upphävande av årlig avgift Miljötillsyn, beslut om upphävande av årlig 
avgift

 Sexstyvern 4 Mirelle Kervatin

2019-001698 20190409 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tämta 2:3 Karin Görjevik

2019-001005 20190409 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Assmundared 1:11 Sofia Törnqvist

2019-001604 20190409 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Papegojan 16 Annelie Gustafsson

2019-001162 20190409 Svar på anmälan Miljötillsyn, anmälan om miljöfarlig 
verksamhet

Sexstyvern 4 Mirelle Kervatin

2014-002912 20190409 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn uppföljning av tillstånd Vallen 6:5 Jennie Schürer von Waldheim

2014-003129 20190409 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn, inventering 2014 Gårda 1:13 Jennie Schürer von Waldheim

2019-001237 20190410 Tillstånd för toalett till sluten tank Avlopp, ansökan WC  Bosnäs 17:11 Jennie Schürer von Waldheim

2019-000572 20190410 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på lukt Präntaren 2 Sevil Selimov

2017-002660 20190410 Yttrande över detaljplan, granskning Planering, detaljplan för Norrmalm 1:1 
m.fl - Ynglingagatan, Borås Stad

 Norrmalm 1:1 Mia Magnusson

2019-001490 20190411 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Längjum 2:131 Roger Johansson

2017-000674 20190411 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn inventering 2017 Tämta-Farstorp 1:7 Maria Steinmetz
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2017-000707 20190411 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn inventering 2017 Röl 1:15 Maria Steinmetz

2017-000617 20190412 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn inventering 2017 Gunnarstorp 1:9 Sevil Selimov

2015-001350 20190412 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn, inventering 2015 Sjögabo 1:22 Peter Engström

2019-000867 20190415 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Mosstomt 1:10 Peter Engström

2018-001391 20190415 Vitesföreläggande om skyddsåtgärder. Miljötillsyn, inspektion Spinnaren 10 David von Sydow

2019-001659 20190415 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Seglora-Näs 2:15 Roger Johansson

2019-001683 20190415 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Råstorp 2:31 Roger Johansson

2018-003540 20190415 Vitesföreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, beslut om föreläggande om 
skyddsåtgärder

Solrosen 1 David von Sydow

2019-001688 20190415 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Metern 3 Roger Johansson

2019-001724 20190415 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Sandared 1:538 Roger Johansson

2019-001760 20190415 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Bredgården 1:3 Karin Görjevik

2019-001730 20190415 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Risa 1:21 Roger Johansson

2019-001793 20190415 Kommunikation Miljötillsyn, föreläggande om åtgärder Seglora 5:5 Mirelle Kervatin

2019-001661 20190415 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Brämhult 4:5 Roger Johansson

2019-001306 20190415 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Norrmalm 1:11 Karin Görjevik

2019-001705 20190416 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Röl 3:1 Sofia Törnqvist

2017-000581 20190416 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn inventering 2017 Sjötorp 1:2 Sevil Selimov

2019-001341 20190416 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala 1:25 Sevil Selimov

2018-003630 20190416 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Grävlingen 4 David von Sydow

2018-003385 20190416 Beslut om miljösanktionsavgift Årsrapport köldmedia 2017 Meteoren 3 David von Sydow

2018-003597 20190416 Beslut om miljösanktionsavgift köldmedia, årsrapport 2017 Fristads Prästgård 1:98 David von Sydow

2019-001775 20190416 Föreläggande om skyddsåtgärder (BDT-
avlopp)

Avlopp, ansökan WC Lergered 2:47 Karin Görjevik

2019-001268 20190416 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Äspenäs 1:10 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001964 20190418 Avgift för timdebiterad tillsyn Strålskydd, projekt Solarier 2018 Hugin 9 Karin Görjevik

2018-001322 20190418 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Gässlösa 5:12 David von Sydow

2019-001773 20190418 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Hallared 1:22 Roger Johansson
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2019-001739 20190418 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lundagården 2:45 Roger Johansson

2018-001964 20190418 Föreläggande om att sluta sälja krämer Strålskydd, projekt Solarier 2018 Hugin 9 Karin Görjevik

2018-003113 20190423 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på temperatur och 
mögel

Filaren 1 Sevil Selimov

2019-000563 20190423 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Kinnarumma 1:4 Sofia Törnqvist

2019-001353 20190423  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Halla 1:22 Peter Engström

2018-003113 20190423 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på temperatur och 
mögel

Filaren 1 Sevil Selimov

2019-001759 20190424 Beslut om utökade skjuttider Miljötillsyn, ansökan om extra skjuttider 
2019

Tillemosse 1:1 Sofie Bengtsson

2019-001801 20190424 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kinnarumma-
Fagerhult 10:9

Roger Johansson

2018-003554 20190424 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på temperatur Broskskivlingen 9 Sevil Selimov

2019-001881 20190425 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Pollux 10 Annelie Gustafsson

2019-001810 20190425 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om avfall för 
anläggningsändamål

Viared 14:19 Lisa Bindgård

2018-000571 20190425 Föreläggande om åtgärda brister städning Hälsoskydd, tillsyn på grundskolor 2018 Hästen 3 Jennie Schürer von Waldheim

2019-000692 20190425 Fastställande av årsavgift Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Hällered 1:46 Carin Christensen

2018-003099 20190425 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Osdal 2:1 Sofie Bengtsson

2018-003284 20190425 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Hällered 1:36 Sofie Bengtsson

2019-001894 20190426 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Gårda 1:66 Roger Johansson

2019-001926 20190426 Omklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Kerstinsgärde 1:2 Jennie Schürer von Waldheim

2019-001440 20190426 Föreläggande om skadedjur Livsmedelskontroll, inspektion Rydboholm 1:303 Thomas Vidholm

2019-001895 20190426 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kinnarumma 3:59 Roger Johansson

2019-000859 20190426 Föreläggande vid vite om 
ursprungsmärkning

Livsmedelskontroll, inspektion Pegasus 3 Thomas Vidholm

2019-001897 20190426 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Räveskalla 1:321 Roger Johansson

2019-001896 20190426 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Hackspetten 3 Roger Johansson

2019-001922 20190426 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hedared 2:14 Jennie Schürer von Waldheim
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2019-000935 20190429 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, beslut om föreläggande om 
skyddsåtgärder

Viran 4 Lisa Bindgård

2019-000859 20190429 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion Pegasus 3 Thomas Vidholm

2018-003569 20190429 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål

Osdal 3:4 Lisa Bindgård

2019-001885 20190430 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan Rydboholm 1:451 Mirelle Kervatin

2019-001954 20190502 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Äspenäs 1:10 Roger Johansson

2019-001955 20190502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Rydboholm 1:369 Roger Johansson

2019-001957 20190502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lundastenen 18 Roger Johansson

2019-001956 20190502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Håstorp 1:16 Roger Johansson

2019-001958 20190502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lundastenen 28 Roger Johansson
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Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-04-02 15:42 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00281
Tillfälligt tillst allmänheten, bifall m villkor 2019-04-04 13:26 Tillfälligt tillstånd allmänheten - e-tjänst 52-2019-00177
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-04-11 09:08 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00009
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-04-11 12:21 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00330
Ändrat tillstånd, bifall 2019-04-25 15:08 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00333
Ändrat tillstånd, bifall 2019-04-29 09:56 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00331
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-04-30 09:33 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00359
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