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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2021-04-20 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 20 april 2021, kl. 17:00 – 20.20, Nämndrum, Nornan, plan 2,Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 19.30 – 19.45 
Omfattning §§ 67 - 87 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1e vice ordförande 
Lena Sänd (S)   2e vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) ¤ 
Cecilia Kochan (S) ¤ 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) ¤ 
Katrine Andersson (M) ¤ 
Elvira Löwenadler (M) ¤ 
Lars-Erik Johansson(SD)  

Tjänstgörande ersättare ¤ 

Närvarande ersättare ¤
Jaana ben Maaouia (S)   §§70- 87 
Harry Kettil (S)  
 

Sofia Sandänger (M)  
Helena Schicht (M)  
Lars Lyborg (KD)  

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 67- 87 
Avdelningschef Niclas Björkström¤ §§ 67- 87 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 67- 70 
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤ §§ 70- 87 
Avdelningschef Elin Johnsson¤ §§ 67- 87 
Avdelningschef Annelie Johansson¤ §§ 67- 87 
Tf avdelningschef Johanna Bäckström¤ §§ 67- 87 
  

 

Miljöutredare Mikael Lund¤ § 70 
Kommunbiolog Anna Ljunggren¤  § 70 
Miljökommunikatör Johan Linderstad¤ § 70 
Konsumentrådgivare Anna Löwdahl¤ § 70 
Budget- och skuldrådgivare Maria 
Pouliopoulos¤   § 70 
Miljöutredare Dennis Sako¤ § 70 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist §§ 67-87 

¤ Via Teams  

Justering  
Lars-Erik Johansson (SD) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2021-04-22 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 
 
 
Justerande Lars-Erik Johansson 

Justering tillkännages genom anslag den 2021-04-23 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Åtgärdswebben 
6.2  Information – Miljörapport Borås Stad 2020 
6.3  Information – Plan för biologisk mångfald, Samt ekologisk analys av grönstråk 
6.4  Information – Luftkvalitén i Borås 
6.5  Information – Konsument Borås, verksamhet och verksamhetsåret 2021  
6.6  Information – NKI – avrapportering av årsutfall 2020 för Miljö-, livs och alkohol  
6.7 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1 Strandskyddsdispens Tranhult 1:24 och 1:14 
7.2  Strandskyddsdispens Bredareds-Fagerhult 1:31 
7.3  Strandskyddsdispens Arta 3:36 
7.4  Yttrande till Vänersborgs Tingsätt  

9.1  *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 
9.2  *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd  
9.3   *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

10.1 ändring av detaljplan Centrum, Makrillen 11 
10.2 Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl. 

11.1 Slutredovisning Plan för biologisk mångfald. 

12.1 Miljörapport Borås Stad 2020 
12.2 Remiss – gör Borås grönare 
12.3 Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 
12.3 Månadsuppföljning mars 2021 

13.1 Kurser och konferenser etc. 

14.1 Delegeringsbeslut mars 2021 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 67 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Lars-Erik Johansson (SD) med Per Månsson (M) som ersättare. 
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§ 68 

Initiativärenden 

Pågående 

2021-01-26, § 2 
Miljö och konsumentnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys 
inkl. ekonomi av 4-5 kommuners svar i rapporten ”Rapport – Serveringstillstånd” och 
att detta skall redovisas senast på nämndsammanträdet 2021-06-21  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-04-20 5 (30) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 69 

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 70 

Informationsärenden 

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

6.1 Åtgärdswebben 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Mikael Lund informerar nämnden om Regionala 
åtgärdsprogrammet 2017-2020med dess åtaganden.  

6.2 Miljörapport Borås Stad 2020 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöutredare Mikael Lund och Dennis Sako informerar nämnden 
om miljörapporten för Borås Stad 2020. 

6.3 Plan för biologisk mångfald samt ekologisk analys av 
grönstråk 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Ljunggren informerar nämnden om 
slutredovisningen av Plan för biologisk mångfald samt om ekologisk analys av grönstråk. 

6.4 Luftkvalitén i Borås  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljökommunikatör Johan Linderstad informerar om luftkvalitén i 
Borås stad 
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§ 70 forts. 

6.5 Konsument Borås, verksamhet  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Annelie Johansson presenterar allmänt om vad 
Konsument Borås hanterar för slags ärenden. Konsumentrådgivare Anna Löwdahl och 
budget- och skuldrådgivare Maria Pouliopoulos informerar nämnden mer detaljerat om 
vad man jobbar med på respektive avdelning.  

6.6 NKI – avrapportering av årsutfall 2020 för Miljö-, livs och 
alkohol 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Mirjam Keskifrantti informerar nämnden om 
senaste siffrorna från Nöjd Kund Index mätningar gjorda på myndighetsområdena: 
Miljö, Livsmedel, Serveringstillstånd. Olika tabeller visa jämförelser med Större 
kommuner, Sverigesnitt, jämförelser mellan olika år etc. 

6.7 Övrig information från förvaltningen inklusive 
personalärenden 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Personal 

• Johanna Bäckström tjänst som tillförordnad avdelningschef för Livsmedel- och 
Tillståndkontroll förlängs tom 2021-12-31, en vikarie till tjänsten som 
förvaltningsjurist tom 2021-12-31 kommer sökas 

Övrigt 
• Förslag att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen (6/4) 
Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt 
fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. Båda lagarna föreslås fortsätta gälla till 
utgången av januari 2022. 

• Efterhandsdebitering Livsmedel införs senast 2024, övergångsmöjlighet 2022-2023 
• Ny riskklassningsmodell Livsmedel från 2024, övergångsår 2023 
• Nationell strategi för miljöbalkstillsyn 2021-2024, beslut okt 2021första halvan av 

2021. 
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§ 71  Dnr: 2021-553/2021-68 

Strandskyddsdispens för gäststuga, bastu och förlängning 
av brygga på fastigheten, Tranhult 1:24 och 1:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
befintlig gäststuga, med måtten 3,75 x 4,2 meter, på fastigheten Tranhult 1:24 samt 
befintlig bastu med måtten 2,2 x 2,2 meter med tillhörande trädäck på 1,72 x 2,3 meter, 
på fastigheten Tranhult 1:14 vid Sävsjön, Borås Stad.  

Det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för förlängning av brygga (A) enligt båda utformningarna, 
på fastigheten Tranhult 1:24, Borås Stad.  

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) och 
hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, , 
att utföra följande åtgärder på fastigheten Tranhult 1:24 i Borås Stad (se även 
tjänsteskrivelsens bilaga 2 och 3): 

1. Riva och forsla bort förlängningen av brygga (A) på den östra stranden från 
strandskyddsområdet. 

2. Riva och forsla bort bryggan (B) på den västra stranden från 
strandskyddsområdet. 

3. Återställa marken och vattenområdet som i nuläget upptas av anläggningen i 
punkt 1-2 så att inga fästanordningar eller liknande finns kvar. 

Åtgärderna ska vara utförda senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

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

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

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 
15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 
§ 1 och 2. 
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§ 71 forts. Dnr: 2021-553/2021-68 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen noterade att en stuga och brygga uppförts på fastigheten Tranhult 
1:24. Vid granskning av flygfoton noterades även att en bastu uppförts 2018 på 
fastigheten Tranhult 1:14 samt att befintlig brygga utökats mellan 2014 och 2016. 
Samtliga åtgärder saknar dispens.  har den 23 februari 2021 sökt dispens 
från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för gäststugan, bastun samt förlängning av 
brygga. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att bastun och gäststugan uppförts på 
en plats som redan är ianspråktagen, att den upplevda hemfridszonen inte utökas av 
byggnaderna och att dispens därmed kan beviljas i efterhand. Gällande förlängning av 
brygga (A) krävs så starka skäl att de allmänna intressena som strandskyddet syftar till att 
tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en brygga. Miljö- och 
konsumentnämnden anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl. Då ingen 
dispens sökts eller tidigare meddelats för brygga (B) finner Miljö- och 
konsumentnämnden det befogat att förelägga om borttagning.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06, med bilagor 

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

Beslutet skickas till 
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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§ 72 Dnr: 2021-506 

Strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus och två 
komplementbyggnader på fastigheten Bredareds-Fagerhult 
1:31 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus med en yta på 65 m2, attefallsbyggnad med en yta på 30 m2 och förråd med 
tillhörande skärmtak med en yta på 19,4 m2, på fastigheten Bredareds-Fagerhult 1:31 vid 
Öresjö, Borås Stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 

1. Tomtplatsen ska åt väst och syd, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 3, markeras med 
staket, häck, mur eller motsvarande. 

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

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden 
i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något ann at än det som anges i  
18 a § 1 och 2 

Sammanfattning 
 har den 17 februari 2021 inkommit med ansökan om strandskyddsdispens 

för fritidshus, attefallsbyggnad och förråd på fastigheten Bredareds-Fagerhult 1:31. På 
fastigheten finns idag ett befintligt fritidshus som ska ersättas med ett nytt, samt en 
mindre komplementbyggnad. Miljö- och konsumentnämnden bedömer att de ansökta 
åtgärderna är planerade inom ianspråktagen mark och att dispens kan beviljas. Beslutet 
förenas med villkor om markering av tomtplats i syd och väst för att tydligt visa vad 
som är allmän och privat mark. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06, med bilagor 
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§ 72 forts. Dnr: 2021-506 

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

Beslutet skickas till  
 

Kopia till 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 73 Dnr: 2020-2306 

Strandskyddsdispens för tomtmark inklusive altaner, bod 
och andra åtgärder inom del av fastigheten Arta 3:36 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för tomtmark inklusive altaner, bod och andra 
privatiserande åtgärder, inom del av fastigheten Arta 3:36, Borås Stad.  

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-Miljöbalken 7 kap. 15 § 

Sammanfattning 
, ägare av Arta 3:36, har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för att göra om allmänt tillgänglig mark till tomtmark med anordningar och anläggningar 
på fastigheten Arta 3:36. Sökanden vill sälja den lilla delen av Arta 3:36 till 
fastighetsägaren av Arta 3:11. Lantmäteriet uppmärksammar då sökanden på att de inte 
får fastighetsreglera inom strandskyddat område om det inte är tillåtet enligt 
strandslyddslagen. Delen av Arta 3:36 skulle iså fall regleras så att den går från 
lantbruksenhet till småhusenhet. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 18 september 2020 besökt platsen 
tillsammans med fastighetsägarna till de båda berörda fastigheterna. I norr på den 
aktuella delen av Arta 3:36 står en ridå av lövträd mot grannen. Resten av Arta 3:36 på 
den aktuella delen är ianspråktagen som gräsmatta med altaner, flaggstång och en liten 
bod samt en väg fram till huset. Nuvarande ägare av Arta 3:11 uppger att de inte hade 
en tanke på att detta inte var en del deras fastighet. Ingen av de åtgärder som har gjorts 
sedan 2002 har dispens. 

Idag är platsen ianspråktagen som tomtplats. För att ett område ska kunna använda det 
skälet i miljöbalken vid ansökan om dispens måste området vara lagligen ianspråktaget. 
Miljö- och konsumentnämnden anser inte att någon av de omständigheter som får 
beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte 
medges.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09, med bilagor  
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§ 73 forts. Dnr: 2020-2306 

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

Beslutet skickas till  
 

 

  

Kopia till 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 74 Dnr: 2020-3689 

Yttrande till Vänersborgs Tingsrätt 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta ordförande Karl-Eric Nilsson och vice 
ordförande Per Månssons förslag till yttrande i mål M 832-21 och översända det såsom 
sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen.  

Motivering till beslut 
Yttrandet framgår av skrivelsen från Miljö- och konsumentnämndens ordförande och 
vice ordförande. 

Sammanfattning 
Ärendet rör yttrande i mål M 832-21 till Mark- och miljödomstolen.  

Underlag för beslut 
Miljö- och konsumentnämnden skrivelse daterad 2021-04-15, med bilaga 

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

Beslutet skickas till  
Mark- och miljödomstolen 
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§ 75 Dnr: 01-2019-00113 

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från , 
om tillstånd att tillsvidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsstället X 
& Y Nattklubb, Kungsgatan 46, 503 35 Borås. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning 
, (nedan Bolaget) har ansökt om tillstånd enligt 5 kap 

1 § lag om tobak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088) för detaljhandels-
försäljning via tobaksautomat på försäljningsstället X & Y Nattklubb, Kungsgatan 46, 
503 35 Borås. Tillståndet är avsett att gälla tillsvidare.   

Bolaget säljer cigaretter till ett pris som överstiger detaljhandelspriset, vilket strider mot 
gällande rätt.   

Bolaget har lämnat in ett egenkontrollprogram för den verksamhet som ska bedrivas på 
försäljningsstället. Den personal som praktiskt ska sköta egenkontrollen är inte 
verksamma i Bolaget.  

Enlig gällande rätt är det den som bedriver försäljning av tobaksvaror som ska utöva 
egenkontroll. I aktuellt ärende är så inte fallet. Bolaget överlåter egenkontrollen till en 
annan juridisk person, vilket inte är tillåtet. Bolagets verksamhet strider även i den delen 
mot gällande rätt.  

Sammantaget görs bedömningen att sökanden inte visar att verksamheten kommer att 
drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen avseende egenkontroll och priser. 
Bolagets ansökan ska därmed avslås.    

Bolaget har verksamhet i flera kommuner där ansökan har avslagits med liknande 
motivering som i detta ärende.  
Tillståndsenheten har inhämtat en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg med 
målnummer 14547-20. Denna dom avser sex ansökningar om tobaksautomater i 
Kungsbacka kommun. Bolaget har överklagat kommunens avslag och förvaltningsrätten 
har avslagit överklagandet med följande motivering:  
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§ 75 forts. Dnr: 01-2019-00113 

”Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis att bolaget inte kan överlåta stora delar at 
utövningen av egenkontrollprogrammet till en tredje part. Det är därmed inte visat att 
verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen i fråga 
om egenkontroll. Det finns därmed skäl att redan på den grunden avslå bolagets 
ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning (jfr prop. 2017/18:156 s. 65).”  

Vägledning har också hämtats från mål 2752-20 från Kammarrätten i Sundsvall, som rör 
samma förhållanden som i aktuellt ärende. Även denna dom fastslog att bolaget inte kan 
beviljas tillstånd eftersom de inte uppfyller de krav som ställs i lagen i fråga om 
egenkontroll och lämpligt egenkontrollprogram.   

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08, med bilaga 

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

Beslutet skickas till  
Sökande  

  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  
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§ 76 Dnr: 01-2019-00114 

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från  
om tillstånd att tillsvidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsstället 
Grevens Bar, Stora Brogatan 5, 503 30 Borås.  

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning 
 (nedan Bolaget) har ansökt om tillstånd enligt 5 kap 

1 § lag om tobak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088) för detaljhandels-
försäljning via tobaksautomat på försäljningsstället Grevens Bar, Stora Brogatan 5, 503 
30 Borås. Tillståndet är avsett att gälla tillsvidare.   

Bolaget säljer cigaretter till ett pris som överstiger detaljhandelspriset, vilket strider mot 
gällande rätt.   

Bolaget har lämnat in ett egenkontrollprogram för den verksamhet som ska bedrivas på 
försäljningsstället. Den personal som praktiskt ska sköta egenkontrollen är inte 
verksamma i Bolaget.  

Enlig gällande rätt är det den som bedriver försäljning av tobaksvaror som ska utöva 
egenkontroll. I aktuellt ärende är så inte fallet. Bolaget överlåter egenkontrollen till en 
annan juridisk person, vilket inte är tillåtet. Bolagets verksamhet strider även i den delen 
mot gällande rätt.  

Sammantaget görs bedömningen att sökanden inte visar att verksamheten kommer att 
drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen avseende egenkontroll och priser. 
Bolagets ansökan ska därmed avslås.    

Bolaget har verksamhet i flera kommuner där ansökan har avslagits med liknande 
motivering som i detta ärende.  

Tillståndsenheten har inhämtat en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg med 
målnummer 14547-20. Denna dom avser sex ansökningar om tobaksautomater i 
Kungsbacka kommun. Bolaget har överklagat kommunens avslag och förvaltningsrätten 
har avslagit överklagandet med följande motivering:  
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§ 76 forts. Dnr: 01-2019-00114 

”Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis att bolaget inte kan överlåta stora delar at 
utövningen av egenkontrollprogrammet till en tredje part. Det är därmed inte visat att 
verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen i fråga 
om egenkontroll. Det finns därmed skäl att redan på den grunden avslå bolagets 
ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning (jfr prop. 2017/18:156 s. 65).”  

Vägledning har också hämtats från mål 2752-20 från Kammarrätten i Sundsvall, som rör 
samma förhållanden som i aktuellt ärende. Även denna dom fastslog att bolaget inte kan 
beviljas tillstånd eftersom de inte uppfyller de krav som ställs i lagen i fråga om 
egenkontroll och lämpligt egenkontrollprogram.    

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08, med bilaga 

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

Beslutet skickas till  
Sökande  

  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från  
om tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsstället 
Vinci, Sandwalls Plats 7a, 503 35 Borås.   

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning 
 (nedan Bolaget) har ansökt om tillstånd enligt 5 kap 

1 § lag om tobak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088) för detaljhandels-
försäljning via tobaksautomat på försäljningsstället Vinci, Sandwalls Plats 7a,  503 35 
Borås. Tillståndet är avsett att gälla tillsvidare.   

Bolaget säljer cigaretter till ett pris som överstiger detaljhandelspriset, vilket strider mot 
gällande rätt.   

Bolaget har lämnat in ett egenkontrollprogram för den verksamhet som ska bedrivas på 
försäljningsstället. Den personal som praktiskt ska sköta egenkontrollen är inte 
verksamma i Bolaget.  

Enlig gällande rätt är det den som bedriver försäljning av tobaksvaror som ska utöva 
egenkontroll. I aktuellt ärende är så inte fallet. Bolaget överlåter egenkontrollen till en 
annan juridisk person, vilket inte är tillåtet. Bolagets verksamhet strider även i den delen 
mot gällande rätt.  

Sammantaget görs bedömningen att sökanden inte visar att verksamheten kommer att 
drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen avseende egenkontroll och priser. 
Bolagets ansökan ska därmed avslås.    

Bolaget har verksamhet i flera kommuner där ansökan har avslagits med liknande 
motivering som i detta ärende.  

Tillståndsenheten har inhämtat en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg med 
målnummer 14547-20. Denna dom avser sex ansökningar om tobaksautomater i 
Kungsbacka kommun. Bolaget har överklagat kommunens avslag och förvaltningsrätten 
har avslagit överklagandet med följande motivering: 
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§ 77 forts. Dnr: 01-2019-00112 

  

”Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis att bolaget inte kan överlåta stora delar at 
utövningen av egenkontrollprogrammet till en tredje part. Det är därmed inte visat att 
verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen i fråga 
om egenkontroll. Det finns därmed skäl att redan på den grunden avslå bolagets 
ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning (jfr prop. 2017/18:156 s. 65).”  

Vägledning har också hämtats från mål 2752-20 från Kammarrätten i Sundsvall, som rör 
samma förhållanden som i aktuellt ärende. Även denna dom fastslog att bolaget inte kan 
beviljas tillstånd eftersom de inte uppfyller de krav som ställs i lagen i fråga om 
egenkontroll och lämpligt egenkontrollprogram.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08, med bilaga 

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

Beslutet skickas till  
Sökande  

  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  
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§ 78 Dnr: 2021-786 

Yttrande över Remiss: Ändring av detaljplan för Centrum, 
Makrillen 11 – samråd (BN 2020-366) 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker ändring av detaljplan för Centrum, Makrillen 
11 under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 

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

Sammanfattning 
Ändringen av detaljplanen, från 1966, gäller enbart Makrillen 11; där det sedan tidigare 
är planlagt för H (handel). Syftet med att göra en planändring är att möjliggöra en 3D-
fastighetsbildning.  

Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på ett effektivare markutnyttjande i höjdled 
men eftersom en motorväg, verksamheter och trädplanteringar tillkommit på platsen 
sedan 1966 behövs:  
• en upplysning på plankartan eller i handlingarna om att markföroreningar kan finnas 
• ett tillägg i Undersökning om betydande miljöpåverkan; eftersom halten av luftföroreningar 

lokalt kan påverkas negativt om höjden på tänkt bebyggelse skapar en ”vägg” längs 
med RV40.  

Det kan också vara aktuellt; både ur risk och luftkvalitetssynpunkt att vidta åtgärder 
exempelvis gällande utformning och placering av ventilation för att undvika negativ 
hälsopåverkan i byggnaden.  

En trafikutredning som redogör för genererad trafik till platsen, på grund av planen, 
behöver biläggas planhandlingarna.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-23, med bilagor 

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

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se  

mailto:detaljplanering@boras.se
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Yttrande över inbjudan till samråd: Detaljplan för Östermalm 
Solhem 1 och 4 m.fl., Syster Toras väg/Ekenäsgatan 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstyrker planförslaget, se bilagd Miljöförvaltningens 
yttrande. 

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen  

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

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

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra totalt cirka 150 bostäder. De största värdena finns i den 
södervända ek- och lövskogsbacken som ligger mellan de befintliga flerbostadshusen på 
berget och föreslagna punkthus utmed Syster Toras väg. Som planförslaget ser ut nu 
kommer höga natur- och rekreationsvärden gå förlorade för nuvarande och framtida 
generationer. Allmänhetens tillgång till naturområdet kan inte garanteras eftersom 
exploatören inte är intresserad av att låta staden köpa området NATUR. Det är svårt att 
säkra naturvärden på lång sikt. Bullernivåerna behöver utredas för huskroppen som 
placerats närmast Rv.40. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06, med bilagor 

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se 

mailto:detaljplanering@boras.se
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§ 80 Dnr: 2015-2828 
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Slutredovisning Plan för biologisk mångfald 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomfört projekt. Projektet avslutas och 
innestående bidrag på 45 000 kronor betalas ut på angivet konto.  

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har beviljats bidrag på 225 000 kronor ur naturvårdsfonden för att ta 
fram en Plan för biologisk mångfald. Åtgärden är nu genomförd och projektet avslutat.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09, med bilagor 

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

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 81 Dnr: 2020-2052 

Miljörapport Borås Stad 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Borås Stad 2020, 
och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

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

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I Miljörapport Borås stad 
2020 (tjänsteskrivelsens bilaga 1) redovisas alla Borås stads miljömål och aktiviteter samt 
en samlad bedömning av måluppfyllelse inför 2021.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06, med bilagor 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen senast den 2021-04-30.  
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§ 82 Dnr: 2021-307 

Remiss – gör Borås grönare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att 
förvaltningen yttrande (tjänsteskrivelsens bilaga 3) beaktas.  

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

Sammanfattning 
2021-02-05 inkom ett missiv från Kommunstyrelsen med en motion från Vänsterpartiet. 
Motionen, vilken syftar till att göra Borås grönare och mer hållbar, presenterar ett antal 
förslag på möjliga åtgärder.   

Miljö och konsumentnämnden ser positivt på motionen och de förslag som den 
presenterar under förutsättning att Miljöförvaltningens yttrande (tjänsteskrivelsens 
bilaga 3) beaktas.  
Inom vissa frågor krävs mer utredningar för att veta hur förslagen kan genomföras på 
bästa sätt. En ökad variation av livsmiljöer och ökad biologisk mångfald som möjliggör 
sociala aktiviteter, arters spridningsförmåga, stadens möjligheter till ökat lokalt nyttjande 
på odlingsbar mark och i parker, ökad resiliens, och eventuellt minskade utsläpp av 
koldioxid samt andra partiklar kan vara några av de positiva utgångarna av förslagen i 
motionen. Ekonomiskt bör det utredas vidare för att ge en rättvis bild av effekterna av 
föreslagen motion.  

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29, med bilagor 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se 
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§ 83 Dnr: 2021-314 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2021-2024 med förtydligande att Miljöförvaltningens medarbetare inom 
framförallt Konsument Borås samt förvaltningens inspektörer erbjuds att ta del av 
grundutbildningen. 

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

Sammanfattning 
Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
utarbetats (se bilaga). För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck är det centralt att ha kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryckssätt och underliggande mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som 
kommer i kontakt med hedersutsatta har kompetensen och kunskap i att identifiera 
dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i sin situation. 
Miljö- och konsumentnämnden är positiv till att stadens medarbetare som arbetar med 
människor erbjuds grundutbildning. Det är dock otydligt i programmet om 
medarbetarna inom Miljöförvaltningen avses, och om de inte avses så bör det göras ett 
tillägg i programmet för att förtydliga detta. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-07, med bilaga 

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

Beslut skickas till 
ALN.diarium@boras.se, diarienummer ALN 2021-00004 
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§ 84                   Dnr: 2021-769 

Månadsuppföljning mars 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för mars 2021 med 
helårsprognos. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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§ 85 

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna deltagandet i de digitala mötena, 
Sveriges Miljökommuners vårmöte samt Sveriges ekokommuners årsmöte, för Karl-Eric 
Nilsson (C). 

Sammanfattning 
Inbjudningar har inkommit 
Sveriges Miljökommuner, digitalt Vårmöte 5e maj 2021 
Sveriges Ekokommuner, digitalt årsmöte 28e maj 2021 
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§ 86 

Delegeringsbeslut mars 2021 

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

Sammanfattning 
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. 

Underlag för beslut 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 87 

Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde. 
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	Företrädare för Miljöförvaltningen har den 18 september 2020 besökt platsen tillsammans med fastighetsägarna till de båda berörda fastigheterna. I norr på den aktuella delen av Arta 3:36 står en ridå av lövträd mot grannen. Resten av Arta 3:36 på den ...
	Idag är platsen ianspråktagen som tomtplats. För att ett område ska kunna använda det skälet i miljöbalken vid ansökan om dispens måste området vara lagligen ianspråktaget. Miljö- och konsumentnämnden anser inte att någon av de omständigheter som får ...
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