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TID OCH PLATS
Tisdagen den 19 juni 2018, kl. 14:00 – 17:40, Nornan, konferensrum våning 2
Ajour: 17:05-17:11
Omfattning
§§ 128 - 157
Beslutande
Anita Persson (V)
Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Jan-Åke Carlsson (S)
Per Månsson (M)
Inga-Britt Olsson (M)
Irving Thorstenson (SD)

Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Alexander Andersson (C) för Marcus Nilsen (L)
Burair Mahmood (S) för Magnus Persson (S)
Närvarande ersättare
Magnus Sjödahl (KD)
Joel Carlberg-Torsell (V)
Susanne Karlsson (SD)
Katrine Andersson (M)
Sofia Sandänger (M)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Cecilia Kochan (S)
Alexander Andersson (C)
Burair Mahmood (S)

Ledamöter som meddelat förhinder
Magnus Persson (S)
Marcus Nilsen (L)

Tjänstemän och övriga

Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Niclas Björkström
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Annelie Johansson
Tf nämndsekreterare Andreas Zalewski

§128-153
§128-153
§128-153

Miljöinspektör Ilse Postma
§130
Ekonomiadministratör Anette Bergqvist
Miljöinspektör Lisa Bingård
Stadsjurist Åke Marmander
§132
Utvecklingsledare Kristina Nyberg Smahel
§133

Justering

Karl-Eric Nilsson (C) utses att justera. Protokollet justeras 2018-06-21 på Miljöförvaltningens expedition.
Tf. Nämndsekreterare Andreas Zalewski

Ordförande Anita Persson

Justerande Karl-Eric Nilsson (C)

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2018-06-25 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på
Miljöförvaltningen
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§ 128

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Sammanträdets öppnande
Närvaro
Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering
Initiativärenden
Fastställande av föredragningslista

6.1 Information – Projekt hållbar landsbygd Sjuhärad
6.2 Information – Förorenade områden
6.3 Information – Taxemodell alkoholtillsyn
6.4 Information – Redovisning av välfärdsbokslut
6.5 Information – Dataskyddsförordningen
6.6 Information – Budgetinformation
6.7 Information – Anmälan om vattenverksamhet
7.1 Månadsuppföljning maj 2018
7.2 Svar på stadsrevisionens rapport 2017 – Borås stads budgetprocess
7.3 Svar på stadsrevisionens rapport 2017 – Samhällsplanering och Bostadsbyggande
i Borås Stad
7.4 Svar på stadsrevisionens rapport 2017 – Personalomsättning i Borås Stad
7.5 Organisation och utnämning av Dataskyddsombud
7.6 Revidering av del av dokumenthanteringsplan
9.1 *Ansökan om serveringstillstånd
10.1 Svar på motion från Ida Legnemark (V)- Säg nej till cirkus med vilda djur
11.1 *Strandskyddsdispens för renovering bastu, gräsmatta, staket m.m Asklanda 1:14
11.2 *Strandskyddsdispens för komplementbyggnad och brygga Viared 16:51
11.3 *Strandskyddsdispens för garage Arås 1:3
11.4 Ändring detaljplan för Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
11.5 Detaljplan Lugnet del av innerstaden Nötskrikan 1:3
11.6 Detaljplan Dalsjöfors Gårda 8:1
12.1 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond -Osdal 2:70
12.2 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond –Tränghult 2:2
12.3 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond –Krokstorp 1:6
12.4 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond -Bäckabo 1:15
13.1 Kurser och konferenser
14.1 Delegeringsbeslut maj 2018
15.1 Personalärenden
15.2 Övrig information från förvaltningen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Information – Projekt hållbar landsbygd Sjuhärad
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att flytta ärendet till nästa sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Information – Förorenade områden
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendet
Miljöinspektör Ilse Postma informerar om förvaltningens arbete med förorenade
områden, riskklassningar och den övergripande planeringen för arbetet. Genom att
systematiskt identifiera och inventera förorenade områden ökar kunskapen om var
föroreningar kan finnas i kommunen. Den kunskapen är sedan till stor nytta vid
samhällsplaneringen. Resultatet av Länsstyrelsens inventering av förorenade områden i
Borås visar att det finns 530 objekt i en så kallad efterbehandlingslista. Fram till 2025 ska
13 objekt i efterbehandlingslistan vara åtgärdade enligt miljömålen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Information – Taxemodell alkoholtillsyn
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendet
Miljöchef Agneta Sander informerar att ett ärende med förslag om revidering av taxa
för prövning och tillsyn kommer att behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 20e juni. Där föreslås även att fullmäktige beslutar om att Miljö- och
konsumentnämnden tillämpar 2017 års taxa till dess att fullmäktige reviderat 2018 års
taxa. Samt att frågan om kompensation till Miljö- och konsumentnämnden föreslås
behandlas i samband med delårsrapporten efter augusti.
Vikten av att ta fram taxorna för 2019 i början på hösten påpekades för att förhindra
liknande situationer i framtiden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Information – Redovisning av välfärdsbokslut
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kristina Nyberg Smahel informerar om arbetet med att mäta hur Boråsarna mår.
Mätningar görs varje år i alla årskurs 8 samt årskurs 1 på gymnasieskolorna i Borås, man
har ca 95 % svarsfrekvens.
Man mäter på ålder, kön, område och skola. Mätningarna har pågått sedan 2000.
Det stora problemet nu är hur man ska bestämma åtgärdsplaner då det inte längre är
klart vilka avdelningar/nämnder som ansvarar för de olika områdena.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Information – Dataskyddsförordning
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Åke Marmander informerar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som inträdde
den 25 maj 2018 och nämndens ansvar för personuppgiftsbehandlingen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Information – Budgetinformation
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Avdelningschef Annelie Johansson informerar om förvaltningens pågående
budgetarbete för verksamhetsåret 2019. Handlingarna ska vara klara till den 6e augusti
och beslut om budgeten kommer behandlas vid Miljö- och konsumentnämndens
sammanträde den 21a augusti.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2018-1754

Information – Anmälan om vattenverksamhet

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendet
Kyllareds vägförening har till Länsstyrelsen skickat in anmälan om vattenverksamhet för
utbyte av trummor under väg vid en bäck som rinner ut i Kransån. Sökanden vill byta
ut de 5 meter långa trummorna mot 8 meter långa trummor för att kunna höja vägbanan
och därmed skydda vägen för översvämningar. Borås stad har fått ärendet för möjlighet
att yttra sig. Följande yttrande har lämnats:
Borås stads miljöförvaltning vill uppmärksamma Länsstyrelsen och sökanden på att
Kransån har klass 2 i kommunens naturvärdesbedömning samt att det finns öring i ån.
Kransåns naturvärdesbedömda område är ca 900 meter nedströms platsen för
vägtrumman
Text hämtat från Naturvärdesbedömningen
Kransån, Klass II, Mycket högt naturvärde
Kransån rinner med en porlande strid ström genom motionsområdet Kransmossen. Vattenkvaliteten är
god och ån är en bra reproduktionslokal för öring. I ån finns signalkräfta.
Trummorna bör vara tillräckligt stora för att klara höga flöden. Trummorna får inte
utgöra ett vadringshinder för öring eller andra arter. Är det möjligt med halvtrumma där
den naturliga bäckbotten används som botten i trumman är det bra. Vid bygge av nya
vägtrummor ska alltid utter/faunapassage övervägas att skapas om det är lämpligt och
möjligt på platsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2018-0130

Månadsuppföljning maj 2018
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsrapport för maj 2018 med
helårsprognos och översänder den till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en månadsrapport för maj
2018. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och följer den
kommungemensamma strukturen.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Månadsrapport för maj 2018
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2018-1869

Svar på Stadsrevisionens rapport 2017 Borås Stads budgetprocess
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i Stadsrevisionens granskning och
kompletterar svaret på revisionsrapporten med egna synpunkter.

Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess och deras bedömning är att
budgetprocessen inte är ändamålsenlig. Rapporten är utskickad till samtliga nämnder för
inlämnande av synpunkter.
Miljö- och konsumentnämnden ställer sig bakom den bedömning som Stadsrevisionen
gör att budgetprocessen behöver utvecklas.

Ärendet
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess och deras bedömning är att
budgetprocessen inte är ändamålsenlig. Rapporten är utskickad till samtliga nämnder för
inlämnande av synpunkter senast 2018-04-27. Miljö- och konsumentnämnden
inkommer därmed med ett något försenat svar.
I rapporten pekar Stadsrevisionen på flera brister.
• Vid beslut om budgeten i Kommunfullmäktige är flera uppdrag inte beredda av
Kommunstyrelsen och i vissa fall innebär dessa uppdrag en kostnadsökning för
nämnderna vilket inte utretts innan beslut.
• Dialogen med nämnderna är bristfällig avseende formulering av
budgetförutsättningar och ramtilldelning.
• Budgetbeslutet i Kommunfullmäktige tas sent på året vilket försvårar
planeringen för nämnderna.
• Tilläggsbeslut och efterjusteringar och en informell hantering har identifierats
vilket gör att spelreglerna för nämnderna blir otydliga.
Utifrån bristerna har Stadsrevisionen identifierat ett behov av en genomgripande
omprövning av budgetprocessen med målsättningen att utveckla en tydlig, transparent,
konsekvent och dokumenterad process, med ett regelverk som kommuniceras med
nämnderna.
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i att det är angeläget att nya eller utökade
uppdrag bereds på ett adekvat sätt innan de beslutas. Berörd nämnd borde ges möjlighet
till att inkomma med underlag med bl. a kostnadsberäkningar innan det fastställs av
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2018-1869

Kommunfullmäktige. Vidare är det angeläget att få beslut om budgettilldelningen
tidigare, då det ger bättre förutsättning att, på såväl förvaltningsnivå som avdelningsnivå,
planera kommande års verksamhet. Det är önskvärt att budgetbesluten är fleråriga.
Det behövs en ökad transparens och tydlighet i budgetprocessen. Idag ser nämndernas
budgetförslag olika ut och det finns ett behov av tydligare riktlinjer för hur nämnderna
skall utforma sina förslag med eventuella behovsförändringar. Det är även otydligt hur
nämndernas budgetförslag bereds inför beslut i Fullmäktige.
Det finns ett förbättringsområde när det gäller att identifiera konsekvenser hos flera
nämnder av den samhällsplanering som är beslutad. För t.ex. Miljö-och
konsumentnämnden innebär det ett ökat behov av tidig miljöutredning liksom ett ökat
behov av tillsyn utifrån flera lagområden.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Budgetprocessen i Borås Stad – Rapportsammandrag 2017 Stadsrevisionen
Budgetprocessen i Borås Stad – rapport 2017 Stadsrevisionen
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-31

Beslut skickas till
Stadsrevisionen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017-3269

Svar på Stadsrevisionens rapport 2017 Samhällsplanering och Bostadsbyggande i Borås Stad
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i Stadsrevisionens granskning och
kompletterar svaret på revisionsrapporten med egna synpunkter.

Sammanfattning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads följsamhet mot den
lagstiftning som styr bostadsbyggandet bör utvecklas. Stadsrevisionen konstaterar att
Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsbyggande för 2017
riskerar att inte nås, och att ökningen av färdigställda bostäder under de senaste åren
inte motsvarar jämförbara kommuners. Stadsrevisionens bedömning är att
Kommunstyrelse och berörda nämnder ger oklara förutsättningar för samhällsplanering
och bostadsbyggande i Borås Stad och att det saknas tydlig inriktning för var och hur
staden vill växa. Nya riktlinjer för markanvisning har antagits men principerna för
hantering av markanvisning och markanvändning är fortsatt otydliga. Trafik- och
kollektivtrafikfrågorna brister i strategisk planering och planprogram eller fattas inga
beslut om. Fördjupning av översiktsplanen saknas. Utkastet till ny översiktsplan bringar
inte tillräcklig klarhet när det gäller viktiga ställningstaganden, principer och
prioriteringar. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att Kommunstyrelsen och
berörda nämnder i arbetet med den nya översiktsplanen vidtar åtgärder för en ökad
tydlighet i dessa avseenden som svarar mot behovet av bostadbyggnation och
lagstiftningens intentioner. Detta är väsentligt för att Kommunfullmäktiges mål inom
området ska kunna uppnås på kort och lång sikt.

Ärendet
Miljö och konsumentnämndens svar
Miljö- och konsumentnämnden håller med om att förutsättningarna för
samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden och att
det krävs en utveckling av förutsättningarna i enlighet med granskningsresultaten.
Miljöförvaltningen behöver tillräcklig finansiering i stadens budget för att kunna delta i
stadens planeringsarbete där det säkerställs att miljö- och hälsofrågor bevakas.
Hållbarhetsaspekterna och klimatanpassning finns dessutom i Agenda 2030 och som
ligger inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde.
Det krävs resurser för både miljöinspektörer och miljöutredare. Med nuvarande resurser
kan inte stadens behov av deltagandet tillgodoses fullt ut.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2017-3269

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Samhällsplanering och Bostadsbyggande i Borås Stad – Rapportsammandrag 2017
Stadsrevisionen
Samhällsplanering och Bostadsbyggande i Borås Stad – rapport 2017 Stadsrevisionen
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17

Beslutet skickas till
Stadsrevisionen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2018-477

Svar på Stadsrevisionens rapport 2017 Personalomsättning i Borås Stad
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i Stadsrevisionens granskning och
kompletterar svaret på revisionsrapporten med egna synpunkter.

Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett
personalekonomiskt perspektiv. Granskningen visar att personalomsättningen i
Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden är för hög med svårigheter för nämnderna att genomföra sina
verksamhetsuppdrag, försämrad arbetsmiljö och höga personalekonomiska kostnader
som följd. Stadsrevisionens bedömning är att
-

analys och uppföljning av personalomsättningen i Borås behöver förbättras,

-

kunskapen om personalomsättningens orsaker, omfattning och utveckling
behöver fördjupas,

-

kopplingen till verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser behöver
systematiseras och tydliggöras som utgångspunkt för åtgärder

-

det strategiska arbetet inom området behöver ses över
samt att

-

nämndernas förutsättningar för åtgärder behöver förbättras.

Miljö- och konsumentnämnden ställer sig bakom Stadsrevisionen bedömning avseende
den egna nämnden.

Ärendet
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett
personalekonomiskt perspektiv. Stadsrevisionen emotser svar med synpunkter från
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden
och Miljö- och konsumentnämnden senast 2018-06-30.
Utgångspunkten i granskningen är en personalekonomisk analys av Borås Stads
personalomsättning och den huvudsakliga granskningsfrågan är om
kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett personalekonomiskt perspektiv.
Ändamålsenlighet innefattar dels att leva upp till lagar och regler inom olika områden,
men även att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut i policys, program och andra
styrdokument.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2018-477

I en förstudie har Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden
och Miljö- och konsumentnämnden identifierats som nämnder med en hög
personalomsättning i relation till merparten av andra förvaltningar i Borås Stad.
Personalekonomiska beräkningar i granskningen avser dessa Nämnder/Förvaltningar
med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal som lämnar Borås Stad för andra
arbetsgivare. Beräkningar och räkneexempel i Stadsrevisionens rapport bygger på
kvalificerade uppskattningar av kostnader och tidsanvändning som förvaltningarna
genomfört.
Rapporten visar att Miljöförvaltningen haft en personalomsättning på 18,8; 14,0
respektive 12,2 procent under åren 2015-2017. För perioden jan-maj 2018 ligger
personalomsättningen på ca 14 procent. Stadsrevisionens beräkningar och räkneexempel
tyder på att under 2015 till 2017 åtgick drygt 4,3; 3,3 respektive 3,3 miljoner kronor
motsvarande 13,1; 9,5 respektive 8,3 procent av nämndens totala intäkter till
personalekonomiska omkostnader.
Den höga personalomsättning Miljöförvaltningen har och har haft de senaste åren
medför negativa verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt påverkar
arbetsmiljön negativt. Många medarbetare har för hög arbetsbelastning vilket tydligt
avspeglar sig ibland annat medarbetarundersökningen. Miljö- och konsumentnämnden
instämmer därför i att det är mycket angeläget att resurser för analys och uppföljning av
personalomsättningen i Borås vidareutvecklas och att kunskapen om
personalomsättningens orsaker, omfattning och utveckling behöver fördjupas för att
möjliggöra för nämnden och förvaltningen att genomföra sitt verksamhetsuppdrag och
samtidigt ha en god arbetsmiljö.
Nämnden instämmer vidare i att personomsättningens koppling till verksamhetsmässiga
och ekonomiska konsekvenser behöver systematiseras och tydliggöras samt att detta ska
användas som utgångspunkt för åtgärder.
Nämnden anser att det är avgörande att adekvata resurser i tillräcklig omfattning snarast
säkerställs för varje nämnd när det gäller HR-stöd, kompetensutveckling och
personalvård, så att Borås Stads nämnder och förvaltningar kan genomföra sina
verksamhetsuppdrag på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt vara en attraktiv
arbetsgivare.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Personalomsättning i Borås Stad – Rapport 2018 Stadsrevisionen
Personalomsättning i Borås Stad – Rapportsammandrag 2018 Stadsrevisionen
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-07

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Stadsrevisionen

Justerande sign
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Dnr: 2018-1699

Organisation och utnämning av Dataskyddsombud
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud retroaktivt från och
med den 25 maj 2018.
Förslag till ändringar av nämndens reglemente godkänns.
Förslag till ändringar av nämndens delegationsordning godkänns.
Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som person-uppgiftsombud
upphör från och med 25 maj 2018.

Ärendet
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre
krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att Borås Stad
ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse med
en tydlig organisation för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och
arbetsuppgifterna.

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den gällande
personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre
krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De enskildas
rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas
samt sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) missköter
sina uppgifter. För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett
rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig
organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna. I Borås
Stad är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och kommunägda bolag
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden.
Miljö- och konsumentnämnden är således personuppgiftsansvarig för de verksamheter
som omfattas av nämnden.
Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning av
personuppgifter.
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Ärendet i sin helhet
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den gällande
personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre
krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De enskildas
rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas
samt sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) missköter
sina uppgifter. För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett
rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig
organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna. I Borås
Stad är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och kommunägda bolag
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Miljö- och
konsumentnämnden är således personuppgiftsansvarig för de verksamheter som
omfattas av nämnden. Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning
och utplåning av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig (PuA)
Personuppgiftsansvarig (PuA) ansvarar för att:
-Se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
-Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska
utföras.
-Föra register över behandlingar av personuppgifter.
-Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de registrerades
rättigheter.
-Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om dataskyddsförordningen och lämna
instruktioner hur behandlingar ska ske.
-Genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna
visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
-Skriva personuppgiftsavtal med personuppgiftsbiträden.
-Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av personuppgifter inom
den egna verksamheten.
-Utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till Dataskyddsinspektionen.
Det bör noteras att Dataskyddsförordningen kräver att en konsekvensbedömning
genomförs av PuA innan känsliga behandlingar av personuppgifter genomförs. I detta
arbete måste dataskyddsombudet rådfrågas.
Handläggare för behandling av personuppgifter
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Respektive PuA delegerar det övergripande ansvaret för arbetet med behandling av
personuppgifter till förvaltningschef. Respektive förvaltningschef vidaredelegerar det
operativa arbetet till minst en handläggare inom förvaltningen. Handläggaren har en
operativ roll. Handläggaren ska samråda med samt får råd och stöd av kommunens
dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren nödvändiga
uppgifter/underlag till dataskyddsombudet.

Dataskyddsombud (DSO)
Nämnden utser Dataskyddsombud och anmäler dataskyddsombudets kontaktuppgifter
till Datainspektionen.

Dataskyddsombudets roll och ansvar

Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för personuppgiftsbehandling och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar. Det förutsätts
att ombudet har en självständig roll i förhållande till PuA. Rollen Personuppgiftsombud
ersätts av Dataskyddsombud enl. Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska
kontinuerligt rapportera direkt till respektive förvaltningschef. Självklart är ombudet
bundet till sekretess och tystnadsplikt. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska
offentliggöras så att ombudet är tillgängligt för kommunens invånare.
Under förutsättning att samtliga nämnder och berörda kommunägda bolag samtycker,
ger kommunstyrelsen uppdrag till informationssäkerhetsansvarig att fortsättningsvis
genomföra nödvändiga revideringar av organisation för datasäkerhet i syfte att anpassa
den till eventuella förändringar i dataskyddsförordningen.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-31

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Revidering av del av dokumenthanteringsplan
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner upprättad dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplanen ska gälla retroaktivt från och med 2017-01-01.
Dokumenthanteringsplanen skall även innefatta Budget och Skuldrådgivning retroaktivt
från och med 2011-01-01

Ärendet
Miljöförvaltningen har upprättat förslag för del av dokumenthanteringsplan
för Miljö- och konsumentnämndens verksamheter.
Kommunfullmäktige antog 2012-12-20 Borås Stads arkivregler. Dessa regler gäller för
Kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglerna
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, Kommunfullmäktiges revisorer samt andra
kommunala organ med självständig ställning.
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, arkivförordningen,
dessa arkivregler samt andra av Stadsarkivet utfärdade råd och anvisningar.
Miljö- och konsumentnämnden har i samråd med Stadsarkivet utarbetat en
dokumenthanteringsplan i enlighet med 4 kap 1 § Borås Stads arkivreglerStadsarkivet har granskat och godkänner det upprättade förslaget till
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen ska gälla retroaktivt från och med
2017-01-01. Dokumenthanteringsplanen skall även innefatta Budget och
Skuldrådgivning retroaktivt från och med 2011-01-01

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-14

Beslutet skickas till:
Stadsarkivet
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Svar på motion från Ida Legnemark (V)- Säg nej till cirkus
med vilda djur
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig i frågan då nämnden inte
ansvarar för djurskyddstillsyn.

Ärendet
Ida Legnemark (V) föreslår att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta
mark åt cirkusar där icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen.
Motionen har skickats Miljö- och konsumentnämnden i egenskap av ansvarig nämnd för
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar inte för tillsyn när det gäller djurskydd. Den
myndighet som ansvarar för djurskyddstillsyn är Länsstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-31

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Ansökan om strandskyddsdispens för renovering bastu,
gräsmatta, staket m.m. Asklanda 1:14
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö och Konsumentnämnden beslutar fastställa att hela arrendetomten 1 på fastigheten
Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås Kommun omfattande 3722 m2 som varit
försedd med staket sedan slutet av 50-talet är sökandes tomtplats.
Miljö och konsumentnämnden beslutar därmed att åtgärder i form av reperation av
fritidshus, och bastu samt staket och gjorda markarbeten inte kräver någon
strandskyddsdispens.

Beslutsgång
Miljö- och Konsumentnämnden beslutade i § 94 /2018 att återremittera ärendet.
Miljö- och Konsumentnämnden beslutade i § 120 /2018 att bordlägga ärendet.
Karl-Eric Nilsson (C ) yrkar bifall till alliansens förslag.
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot alliansens förslag och finner att Miljö- och
Konsumentnämnden bifaller alliansens förslag.
Miljö- och konsumentnämndens förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för renovering av
fritidshus och bastu på fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats (totalt ca 1100
m2).

Villkor:

Dispens är förenad med följande villkor:
• Tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande åt samtliga väderstreck,
enligt bilaga 2 och 3.
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för
gräsmatta, trädgårdsland och staket på fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun.
Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) och
hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,
vid vite av
20 000 kronor per åtgärd, att utföra följande åtgärder på fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen
24) i Borås kommun (se även bilaga 2 och 3):
1. Ta bort staket och staketstolpar runt arrendetomten.
1

Justerande sign

Bilaga A
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-19

Sida

25 (53)

2. Återställa marken utanför tomtplatsen till naturmark. Det vill säga ta bort makadam,
fruktträd och odlingsyta samt ingen fortsatt skötsel av gräsmatta.
Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB,
;
•

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

Alliansens förslag till beslut angående ärendet
Sammanfattning:
Arendetomten med adress Strandvägen 24, Fristad är en del av ett område som omfattar
två tomter/fastigheter Borås Asklanda 1:14 och Asklanda 2:30. Marken ägs gemensamt
av arrendatorerna genom Munkhagens stugägarförening som är en ideell förening. Varje
arrendator äger byggnaderna på arrendetomten
Den aktuella tomten har funnits i förre arrandatorns ägo sedan 1945 och varit inhägnad
med staket och grindar. På grund av sjukdom har tomten blivit igenväxt och 2014
utfärdade Samhällsbyggnadsförvaltningen ett ingripande om att återställa tomt och
byggnader i vårdat skick.
2015 gjordes en upprustning av tomten och lät avverka träd och sly.
2016 övertogs arrendet av sökande som renoverat byggnaderna och iordningsställt
odlingsyta och en gräsmatta.
Mellan strand och den aktuella tomten finns ett bred gångstråk som ägs dels av
stugägarföreningen och Borås kommun där man kan vandra mellan Asklanda och
Skalle.
Öster om tomten finns en gångväg ner till vattnet och ger allmänheten tillträde även
från det hållet.
Arrendetomten som sedan slutet av 50-talet varit utmärkt med staket och då varit
arrendatorernas privata område och tillika hemfridszon. Renovering av staket har
påbörjats av nuvarande ägare.
Detta staket, har av ett flertal boende med anknytning till området intygat, att det
funnits runt hela arrendetomten sedan före 1975 och framgår även på äldre kartor från
lantmäteri och dokument från sökandes advokat. Även om staket under ett antal år inte
har varit i ett speciellt bra skick måste man anse att hela tomten är privat mark och
hemfridzon.
Det anses därför att området är inhägnat och ianspråktaget och därmed inte föremål för
några allmänna eller allemansrättsliga åtgärder. (Regeringsformen 2:15)
Där av anses hela tomten vara sökandes tomtplats och hemfridzon och att det därmed
inte krävs någon strandskyddsdispens.
Miljö och Konsumentnämnden beslutar fastställa att hela arrendetomten 2 på fastigheten
Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås Kommun omfattande 3722 m2 som varit
försedd med staket sedan slutet av 50-talet är sökandes tomtplats.
1
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Miljö och konsumentnämnden beslutar därmed att åtgärder i form av reperation av
fritidshus, och bastu samt staket och gjorda markarbeten inte kräver någon
strandskyddsdispens.
Karl-Eric Nilsson (C), Inga-Britt Olsson ( M), Per Månsson ( M), Marcus Nielsen (L)

Reservationer
Anita Persson (V), Jan-Åke Carlsson (S) och Burair Mahmood (S) reserverar sig
skriftligen till förmån för förvaltningens förslag och att beslutet lämnas till Länsstyrelsen
för kännedom.
Redogörelse för ärendet
Via ett anonymt tips har Miljöförvaltningen fått kännedom om att byggnader renoverats och andra
åtgärder på fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24).
som arrenderar tomten och
äger byggnaderna har i efterhand sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för renovering av
befintliga hus (fritidshus, friggebod och verkstadsbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu,
utbyte av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta och trädgårdsland. Sökande har
ansökt om dispens för fritidsboende men bor där permanent. Miljöförvaltningen har kommunicerat
avslag och föreläggande om återställande. Efter inkomna synpunkter från
har
Miljöförvaltningen reviderat sin skrivelse. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att
bevilja dispens för renovering av fritidshuset och bastu, under förutsättning att tomtplatsen markeras.
Vad gäller staket, gräsmatta och trädgårdsland bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för
dispens saknas. För att åter göra området allmänt tillgängligt finner Miljöförvaltningen det befogat att
meddela
föreläggande att återställa marken.
Den 27 juni 2013 har ett klagomål inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt anmälaren
förekom bråk och festande på den aktuella tomten och ungdomar hade slagit sönder inredning och
fönster. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 februari 2014 inspekterat tomten (se foton i bilaga
4). Vid inspektionen konstaterade man att det fanns tre byggnader i mycket ovårdat skick. Även
tomten uppfattades som ovårdad på grund av den omfattande växtligheten och den uppställda
skrotbilen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 juni 2014 kommunicerat ett förslag på
föreläggande till dåvarande ägare att återställa byggnaden och de två förrådsbyggnaderna till vårdat
skick alternativt riva dem, forsla bort skrotbilen samt avverka sly på tomten för att åter ställa tomten i
vårdat skick (se bilaga 5).
Under 2015 har träd avverkats på tomten och skotbilen forslats bort.
I december 2016 förvärvade
byggnaderna och tog över arrendet. Den 3 februari 2017 har
ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta befintlig byggnad på 55 m2 med ett
fritidshus.
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 14 februari 2017 besökt platsen.
Vid platsbesöket konstaterades att huset stått obebott en längre tid. Flera fönster saknades, virket i
väggarna var murket och det fanns ett stort hål i fasaden. På insidan saknades delar av golvet. Naturen
hade tagit över trädgården (se foton i bilaga 6). Miljöförvaltningens preliminära bedömning var att
hemfridszon inte längre fanns och att något särskilt skäl för dispens därmed inte förelåg.
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Efter Miljöförvaltningens preliminära bedömning valde
strandskyddsdispens.

att återkalla ansökan om

Miljöförvaltningen har den 31 oktober 2017 fått kännedom om att huset håller på att renoveras, att en
mindre förrådsbyggnad ersatts med bastu samt att staket uppförts i skogen runt den aktuella
arrendetomten.
Den 2 november 2017 besökte företrädare från Miljöförvaltningen åter platsen. På platsen
konstaterades att det fritidshus som handläggare på Miljöförvaltningen tidigare bedömt som övergivet
höll på att renoveras. Vidare hade en komplementsbyggnad byggts om till bastu och verkstadshuset
byggts ut. Staketstolpar och grind hade satts upp runt arrendetomten, en infartsväg och trädgård, med
gräsmatta, odlingar och fruktträd, hade anlagts (se bilaga 7).
Miljöförvaltningen har den 7 november skickat ut en begäran om förklaring. Den 29 december 2017
har
, via ombud, inkommit med yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att
förvärvade byggnaderna och tog över arrendet i december 2016. Den förra ägaren och
arrendatorn drabbades av en stroke vilket medförde att han inte kunde underhålla tomten och
byggnaderna. Under 2015 har han röjt träd på tomten. Även om underhållet av tomten och
byggnaderna varit eftersatt anser
inte att byggnaderna var i övergivet skick. Efter
information från plan- och bygglovsavdelningen har
rätt, och skyldighet, att rusta upp de
befintliga byggnaderna. Istället för att riva och bygga nytt, har befintligt hus renoverats.
anser inte att området är tillgänglig för allmänheten. Den aktuella tomten ligger i ett stugområde och
hela fastigheten Asklanda 1:14 utgörs av privat mark.
anser därför inte att någon
dispens krävs för de vidtagna åtgärderna. Om kommunen ändå bedömer att någon eller några av
åtgärderna som vidtagits skulle vara otillåtna enligt 7 kap 15 § miljöbalken har
begärt
att kommunen beviljar dispens.
Utefter fältbesöket den 14 februari 2017 bedömer Miljöförvaltningen att fritidshuset haft en begränsad
hemfridszon. Huset och den igenväxta tomten har inte i någon nämndvärd utsträckning avhållit
allmänheten från att beträda området. Efter renovering ger huset intryck av att vara nyuppfört och
under användning. Enligt Miljöförvaltningens bedömning har byggnaden genom renovering ändrats på
ett sätt som avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten av den. Miljöförvaltningen
anser även att anläggandet av gräsmatta och trädgård samt uppförande av staket runt arrendetomten
verkar avhållande på allmänheten och privatiserar området. De åtgärder som vidtagits omfattas alltså
av förbudet i 7 kap. 15 § andra punkten miljöbalken.
Den 15 februari 2018 har
inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för
renovering av befintliga hus (fritidshus, friggebod och verkstadsbyggnad), ändrad användning av
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friggebod till bastu, utbyte av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta, trädgårdsland och
infartsväg.
Miljöförvaltningen har den 16 mars 2018 meddelat att man överväger att avslå ansökan om dispens
och förelägga om återställande. Den 4 april 2018 har
, via ombud, inkommit med
synpunkter och fotografier. När
förvärvade huset och arrendetomten var tomten inte helt
igenväxt. Tidigare arrendator har, i enlighet med krav från kommunen röjt upp på tomten. De skador
som fanns på huset när
förvärvade byggnaderna berodde på yttre åverkan. Golvet på
insidan var intakt, de hål som tidigare noterats var nedgången till källaren. Samtliga åtgärder som
vidtagit har hon gjort i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad.
Miljöförvaltningen har beaktat inkommet yttrande från den 16 mars 2018. Företrädare för
Miljöförvaltningen har därefter åter besökt platsen den 11 april 2018 för förnyad bedömning och
uppmätning av tomtplats.
staketet.

har, via ombud, den 23 april och 4 maj 2018 inkommit med förtydligande gällande

Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- och vattenområdet.
Inom detta område får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt (7 kap. 15 § MB).
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. Förutsättningen
för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB
är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § MB).
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och anordningar som är
uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen för
att detta ska gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att de
oavbrutet funnits på platsen sedan 1975.
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att tillsynsmyndigheten ska
kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att
miljöbalken, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
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Beslut om föreläggande får förenas med viten.
Motivering för beslut
När en ansökan, som i detta fall, gäller redan utförda åtgärder, ska prövningen av ansökan ske med
utgångspunkt i de förhållanden som förelåg när åtgärderna utfördes (jfr dom MÖD mål M4216-03).
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
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften.
Renovering av fritidshuset (A)
På arrendetomten finns ett fritidshus och två komplementbyggnader. Samtliga byggnader har haft
eftersatt underhåll. 2014 bedömde Samhällsbyggnadsförvaltningen att det fanns en hemfridszon runt
byggnaderna och förelade dåvarande ägare att rusta upp fritidshuset.
har handlat i
enlighet med Samhällsbyggnadsförvaltningens föreläggande.
Miljöförvaltningen konstaterar att platsen som fritidshuset upptar redan är ianspråktaget. Den
hemfridszon som funnits runt byggnaderna har dock varit begränsad. Skicket på byggnaderna
tillsammans med den igenväxta tomten har inte i någon nämndvärd utsträckning avhållit allmänheten
från att beträda området. För att minska risken att en nyrenoverad byggnad utökar den upplevda
hemfridszonen och förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går bedömer Miljöförvaltningen det skäligt
att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt samtliga väderstreck, enligt bilaga
2 och 3.
Under förutsättning att ovanstående villkor följs, bedömer Miljöförvaltningen att renoveringen inte
utökar det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt
tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter
utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Miljöförvaltningen bedömer att
varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller tillgängligheten för allmänheten påverkas av att dispens
ges.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och kraven på lämplig
hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken. Området är inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
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Komplementbyggnad B (verkstadsbyggnaden)
Utmed den norra gaveln har en tillbyggnad gjorts på 5 x 2 meter. Tillbyggnaden ligger inom
ianspråktagen tomtplats och bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. På
platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Miljöförvaltningen bedömer därmed att
tillbyggnaden inte kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Komplementbyggnad C (bastu)
Befintlig komplementbyggnad har ersatts med en bastubyggnad. Den tidigare komplementbyggnaden var
enkelt utformad med endast ett fönster åt syd. Den nya bastubyggnaden ersätter befintligt byggnad med
samma placering och är uppförd med samma enkla utförande, men med två mindre fönster åt syd.
Miljöförvaltningen konstaterar att byggnaden uppförs på en plats som redan är ianspråktagen. Med den
enkla fasaden åt syd bedömer Miljöförvaltningen att den nya komplementbyggnaden inte nämnvärt
påverkar hur allmänheten uppfattar byggnaden eller utökar den yta som kan uppfattas som
hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet
försämras inte av byggnaden. Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med kraven på lämplig hushållning med markoch vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3
eller 4 kap miljöbalken.
Infartsväg
Enligt uppgifter har det tidigare funnits en infartsväg till arrendetomten. Denna väg har enligt bilder
från 2014 varit kraftigt igenväxt.
har sökt dispens för att grusa upp vägen. På den
aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Under förutsättning att inga skyltar eller staket uppförs
vid vägen anser Miljöförvaltningen att vägen inte avhåller allmänheten. Det krävs därför ingen dispens
för infartsvägen.
Staket

har sökt dispens för att uppföra ett staket runt arrendetomten, som är på ca 3700 m2.
Staketet kommer att utgöras av gröna stolpar med nät emellan och ersätter tidigare staket av
ståltrådstyp.
har den 23 april 2018 kompletterat ansökan med intyg från 12 personer
med olika anknytning till området (bilaga 8). Samtliga intygar att staket funnits runt hela
arrendetomten sedan innan 1975. Den 4 maj 2018 har
även skickat in en
kommunicering med tidigare arrendator där han uppger att staketet uppfördes på 1960-talet (bilaga 9).
Miljöförvaltningen bedömer att staketet hindrar och avhåller allmänheten från att beträda ett område
där den annars skulle ha fått färdas fritt. Staketet är således dispenspliktigt, om det inte funnits på
platsen i motsvarande omfattning sedan 1975 då strandskyddsbestämmelserna infördes. Det är upp till
sökande att visa att förutsättning för dispens föreligger.
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har i sin kommunicering med tidigare arrendator uppgett att några stolpar rasat/brutits
av (bilaga 9). Enligt bilder från Samhällbyggnadsförvaltningen 2014 lutar flera staketstolpar kraftigt
och är i dåligt skick. På flera ställen saknas vajer mellan stolparna. Enligt Miljöförvaltningens
bedömning har
inte visat att staketet kontinuerligt funnits runt hela arrendetomten sedan
1975. Staket är således dispenspliktigt. Det finns enligt Miljöförvaltningens kännedom ingen beviljad
dispens.
Miljöförvaltningen bedömer, vid en avvägning mellan
intresse av att avskilja området och
det allmänna intresset av tillträde till området, att det allmänna intresset har företräde. Dispens kan
därför inte medges.
Miljöförvaltningen finner det befogat att meddela
arrendetomten, så att området åter blir allmänt tillgängligt.

föreläggande om att ta bort staketet runt

Trädgård
Utefter bilder från 2014 konstaterar Miljöförvaltningen att arrendetomten varit kraftigt igenväxt.
Marken runt byggnaderna har utgjorts av naturmark. Skicket på byggnaderna tillsammans med den
igenväxta tomten har inte i någon nämndvärd utsträckning avhållit allmänheten från att beträda
området. Den hemfridszon som funnits runt befintliga byggnader har varit begränsad. På bilder från
den 13 juni 2014 syns tät vegetation i arrendetomtens östra del, vilken nu består av klippt gräsmatta,
fruktträd och odlingsyta. Utfyllning har även gjorts vid tomtplatsens norra gräns. Här har naturmark
tagits i anspråk som parkeringsplats. Miljöförvaltningen bedömer att den anlagda trädgården och
utfyllnaden har utvidgat tomtplatsen. Mark som tidigare var allmänt tillgänglig har tagits i anspråk.
Den anlagda trädgården och utfyllnaden har en privatiserande och avhållande effekt på allmänheten,
vilket strider mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de
omständigheter som får beaktas i prövning utgör särskilt skäl för dispens.
Miljöförvaltningen finner det befogat att meddela
föreläggande om att ta bort makadam,
fruktträd och odlingsyta samt låta gräsmattan utanför tomtplatsen återgå till naturmark så att området
åter blir allmänt tillgängligt.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner eller överprövar
Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet kommit till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter
att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen gälla. Andra personer har också möjlighet att överklaga
beslutet inom de tre veckorna.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten d.v.s. en
tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn
enligt miljöbalken.
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Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden eller som har
rättigheter där.
Utdömande av vite sker först efter särskild domstolsprövning endast i det fall någon av punkterna i
föreläggandet inte uppfylls inom föreskriven tid.
Avgift
För handläggning i ärendet tas en timavgift ut. För 2017 var timavgiften 1085 kronor. För 2018 är
timavgiften 1116 kronor. Avgiften är beslutad av Kommunfullmäktige.
Den totala handläggningstiden sammanställs och faktureras när ärendet avslutas. Den totala
handläggningstiden uppgår för närvarande till 18 timmar.
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.
Bilagor
1. Översiktskarta
2. Tomtplatsavgränsning
3. Förtydligande till tomtplats och föreläggande
4. Fotodokumentation från Samhällsbyggnadsförvaltningen (3 februari 2014, 13 juni 2014, 20
augusti 2014)
5. Kommunicering från Samhällsförvaltningen, 13 juni 2014
6. Fotodokumentation 14 februari 2017
7. Fotodokumentation 2 november 2017 och 11 april 2018
8. Intyg gällande staket
9. Kommunicering med tidigare arrendator
10. Tidredovisning för tillsyn
11. Hur man överklagar
Hur man överklagar
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet har justerats och anslagits om
ingen överklagar beslutet.

Beslutsunderlag
Förvaltningen tjänsteskrivelse 2018-05-08
Bilaga B, Alliansens skrivelse 2018-06-18
Bilaga A, till Alliansens skrivelse
Bilaga C, Skrivelser från Munkhagens stugägareförening

Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
Länsstyrelsen för kännedom
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Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad
och brygga Viared 16:51
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och Konsumentnämnden beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 21
augusti 2018.

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en
komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. Miljöförvaltningen
bedömer att särskilt skäl för brygga föreligger. Tre alternativa placeringar för
komplementbyggnaden har skickats in. Miljöförvaltningen bedömer att samtliga skulle
utöka tomtplatsen, vilket strider mot strandskyddets syfte.

Ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en
komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51.
Komplementbyggnaden på ca 15 m2 kommer inrymma bastu, relaxavdelning och
förråd. I direkt anslutning till byggnaden planeras en brygga för att möjliggöra en smidig
och säker landstigning från mindre båt då det idag inte finns någon brygga på
fastigheten. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21
december 2017. Ritning och karta har också skickats in.
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 3 maj 2018 besökt platsen. Samma dag har
kompletterat ansökan med två alternativa placeringar av
komplementbyggnaden.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslut skickas till
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Ansökan om strandskyddsdispens för garage Arås 1:3
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för garage på fastigheten Arås 1:3 (del av), Borås kommun.
Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 15 §

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett
garage på fastigheten Arås 1:3 (del av). Den föreslagna placeringen av garaget ligger
utanför tomtplatsen och är därmed inte att betrakta som ianspråktagen.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
byggnaden.

Ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett
dubbelgarage/förråd på 10 x 8 meter, på fastigheten Arås 1:3 (del av). Ansökan om
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 maj 2018. Karta har bifogats
ansökan.

Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser
Platsen för den planerade byggnaden ligger inom Viaredssjöns strandskyddsområde som
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). 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 djuroch växtlivet.
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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
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
har tidigare sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för
tillbyggnad på samma fastighet (dnr 2018-321). Miljöförvaltningen lämnade den 20
februari 2018 dispens för tillbyggnaden. I samband med detta beslutades även en
tomtplats, se bilaga 2. Beslut om tomtplats har inte överklagats, utan vunnit laga kraft.
Den nu föreslagna placeringen av garaget ligger utanför tomtplatsen. Platsen är därmed
inte att betrakta som ianspråktagen.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
byggnaden.
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 byggnaden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken.

Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 2018.
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.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Översiktskarta
2. Tomtplats
3. Hur man överklagar
4. Miljönämndens tjänsteskrivelse 2018-06-19
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Beslut skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Justerande sign

Sida

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-06-19

§ 147

37 (53)

Dnr: 2018-1753

Ändring detaljplan för Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker ändringen till detaljplanen.

Sammanfattning
Ärendet
Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Trådskivlingen 5.
Genom att upphäva tomtindelningsbestämmelsen tillåts att fastigheten styckas av till
flera fastigheter.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen har inga synpunkter på förslag till ändringen av detaljplanen.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-28

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Detaljplan Lugnet del av innerstaden, Nötskrikan 1:3
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2014-1172)

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

Sammanfattning
Ärendet
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta
byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även
möjlighet till etablering av centrumverksamhet vid markplan. Under parkeringen finns
det en krigsbranddamm som inte längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom
att tas bort, fyllas igen eller utnyttjas till den nya byggnationen. Under planprocessen
kommer en markanvisningstävling hållas som fokuserar på hållbarhet och arkitektonisk
kvalitet. Planområdet ligger vid en speciell plats och målpunkt i staden och kommer att
bidra till att rama in det offentliga rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka,
Kulturhuset och Bäckängsgymnasiet. För att byggnationen ska bli ett positivt bidrag till
platsen krävs hög arkitektonisk kvalitet.

Miljöförvaltningens synpunkter
Det är bra att markanvisningstävlingens ambition är att sträva efter en hållbar vardag
och då bör extra hänsyn visas kring återvinning, återanvändning och samutnyttjande.
Det vore dessutom spännande att prova ett djärvt grepp och använda parkeringsreglerna
för att styra bort så mycket bilparkering som möjligt i anslutning till bostadsbyggandet,
förslagsvis som ett av kriterierna i markanvisningstävlingen.
Det är bra att markmiljöutredning kommer att utföras. Startbesked för lov som innebär
markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning.
För att skapa en god ljudmiljö både i och utanför bostäderna är det positivt att bygga så
att fastigheten får en innegård som är skärmad från gatumiljön.
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Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Detaljplan Dalsjöfors, Gårda 8:1

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

Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för bostads- och centrumändamål inom fastigheterna Gårda 8:1
samt Skänstad 7:63. Detaljplanearbetet har pågått under ett antal år och strandade på
grund av närheten till industrifastighet där verksamhetsutövaren FOV Fabrics AB hade
tillstånd att släppa ut flyktiga organiska lösningsmedel och mjukgöraraerosoler. Den
sammanlagda bedömningen i luftutredningen är att det, utifrån tillgänglig information,
inte föreligger någon risk för hälsovådliga eller luktstörande halter av VOC, orsakade av
FOV Fabrics AB vid den planerade fastigheten.

Ärendet
Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av
radhus och flerbostadshus, samt att ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och
serviceverksamhet. Detaljplanen möjliggör för bostads- och centrumändamål inom
fastigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. I planområdets västra del föreslås att
planlagd allmänplats utmed Badhusvägen övergår till kvartersmark för bostads- ändamål
inom fastigheten Gårda 3:2 samt till kvartersmark för bostads- och centrumändamål
utmed Gårda 8:1. Utmed Storgatan föreslås även att mark planlagd för allmänplats (Väg)
övergår till kvartersmark för bostads- och centrumändamål inom fastigheterna Gårda
8:1 samt Skänstad 7:63. En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts och slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
inte erfordras.

Miljöförvaltningens synpunkter
Detaljplanearbetet har pågått under ett antal år och strandade på grund av närheten till
industrifastighet och att verksamhetsutövaren FOV Fabrics AB hade tillstånd att släppa
ut flyktiga organiska lösningsmedel och mjukgöraraerosoler. Länsstyrelsen menade då
att det inte är lämpligt att tillåta nya bostäder på fastigheten. Med anledning av det har
det gjorts en luftutredning och särskilda möten har hållits med Länsstyrelsen och
tjänstepersoner på berörda förvaltningar. Länsstyrelsens bedömning är att det utifrån
den nya utredning som tagits fram, är möjligt att gå vidare med planläggning för
bostäder.
Justerande sign
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Den sammanlagda bedömningen i luftutredningen är att det, utifrån tillgänglig
information, inte föreligger någon risk för hälsovådliga eller luktstörande halter av VOC,
orsakade av FOV Fabrics AB vid den planerade fastigheten. För mer information
hänvisas till Luftutredning för nybyggnation i Dalsjöfors framtagen av Svenska
miljöinstitutet.
Det är lämpligt att i bygglovet säkerställa att ventilation placeras på den sida av
fastigheten som inte vetter mot industribyggnaden.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-28

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,
Osdal 2:70
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 10 000 kronor i
bidrag för inköp av bisamhälle, bikupor med mera.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Bisamhällena 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 projektetstart
och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för uppstart
av biodling på fastigheterna Osdal 2:70.
ansöker om ett bidrag på 13200
kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja del av ansökan.

Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling på
fastigheten Osdal 2:70.

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 miljömålet ett rikt odlingslandskap och det
lokala miljömålet Hållbar natur.
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är därför
rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för inköp av material och bisamhällen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Upplysningar
Tänk på att uppställningsplats av bisamhällen måste anmälas till Länsstyrelsen.
Anmälan ska ske vid projektstart och projektslut till Miljöförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Karta
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01

Beslut skickas till

Justerande sign
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Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,
Tränghult 2:2
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 10000 kronor i
bidrag för inköp av material och bisamhällen.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Bisamhällena 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 projektetstart
och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för uppstart
av biodling på fastigheterna Tränghult 2:2 och Uttersmad 1:2.
ansöker
om ett bidrag på 15000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja del av ansökan.

Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling på
fastigheterna Tränghult 22 och Uttersmad 1:2.

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 miljömålet ett rikt odlingslandskap och det
lokala miljömålet Hållbar natur.
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är därför
rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för inköp av material och bisamhällen.

Upplysningar
Tänk på att uppställningsplats av bisamhällen måste anmälas till Länsstyrelsen.
Anmälan ska ske vid projektstart och projektslut till Miljöförvaltningen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Karta
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01

Beslut skickas till
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Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,
Krokstorp 1:6

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
utökning av biodling på fastigheten Krokstorp 1:6.
har tidigare
(2015) fått bidrag för biodling på en annan fastighet.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att avslå ansökan.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår
naturvårdsfonden för utökning av biodling.

ansökan om bidrag ur

Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
utökning av sin biodling på fastigheten Krokstorp 1:6. Enligt en tidigare ansökan har
sökanden fått bidrag på fastigheten Grimskulla 1:6 som ligger ca 4 kilometer från den nu
sökta fastigheten.

Miljöförvaltningens synpunkter
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att avslå ansökan för utökning av biodling. Bidrag för biodling är att se som startbidrag
för att komma igång med verksamheten, och startbidrag har sökanden redan fått för 3 år
sedan.

Upplysningar
Naturvårdsfondens arbetsgrupp vill uppmuntra
till att söka andra
bidrag ur fonden. Ett exempel skulle kunna vara att anlägga och sköta ängsmark vilket
gynnar både odlade och vilda bin. Kontakta kommunbiologen för råd och tips.

Justerande sign
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Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01

Beslut skickas till
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Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,
Bäckabo 1:15

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för
uppstart av biodling på fastigheten Bäckabo 1:15.
ansöker om ett
bidrag på 10 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljöoch konsumentnämnden att bevilja ansökan.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
bidrag för inköp av material och bisamhällen.

ansökan med 10000 kronor i

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Bisamhällena 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 projektetstart
och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.

Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheten Bäckabo 1:15.

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 miljömålet ett rikt odlingslandskap och det
lokala miljömålet Hållbar natur.

Justerande sign
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Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är därför
rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för inköp av material och bisamhällen.

Upplysningar
Tänk på att uppställningsplats av bisamhällen måste anmälas till Länsstyrelsen.
Anmälan ska ske vid projektstart och projektslut till Miljöförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Karta
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-05

Beslut skickas till
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Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser presenterades vid detta nämndsammanträde.
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§ 155

Delegeringsbeslut maj 2018
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna.

Ärende
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegeringsrätten genom
att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut maj 2018.

Beslutet skickas till
Miljö- och konsumentnämndens diarium
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Inkomna skrivelser
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har skickat en skrivelse med beräkning av
klimatkompensationsavgiften för år 2019 till valda nämnder och styrelser inom
kommunkoncernen.
Nämnder/förvaltningar och bolag ska genomföra miljöåtgärder för en kostnad som
minst motsvarar avgiften. Avgiften som är redovisad här motsvarar 2017 års resor och
åtgärderna ska genomföras 2019. Åtgärderna ska bidra till minskade koldioxidutsläpp
eller till att miljömålen nås. Åtgärdernas kostnader ska minst motsvara klimatavgiftens
storlek. Den beräknade klimatavgiften för 2019 baseras på faktiska resor genomförda
under 2017.
Materialet ska användas som en del i kommande budgetprocess för nämnd/styrelse.
Utöver att avsätta klimatkompensationsmedel i budgeten är det också viktigt att ta fram
förslag på hur klimatkompensationsmedlen ska användas inom respektive nämnd, dvs.
vilka åtgärder som ska till för att minska klimatavtrycket.
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§ 157

Övrig information från förvaltningen
Rapport från Konsumentverket angående hur rekommendationerna för budget &
skuldrådgivning har använts i kommunerna.
Miljöchef Agneta Sander presenterar vad som avhandlades på SKLs senaste
Miljöchefsmöte.
Ordförande Anita Persson (V) undertecknar dokument angående Politikers
arbetsmiljöansvar. På grund av att miljöförvaltning kommer att få tillgång till HR-stöd
med 25% från samhällsbyggnadsförvaltningen framöver.

Justerande sign
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