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Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga, bastu och 
förlängning av brygga på fastigheterna Tranhult 1:14 och 
1:24 

Förslag till 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,  
19610612-4859, att utföra följande åtgärder på fastigheten Tranhult 1:24 i Borås Stad 
(se även 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 Karlsson, 
Sune, 19610612-4859; 

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.
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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. Miljöförvaltningen 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. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl. 
Då ingen dispens sökts eller tidigare meddelats för brygga (B) finner 
Miljöförvaltningen det befogat att förelägga om borttagning.  

Ärendebeskrivning  
Företrädare från Miljöförvaltningen har i september 2020 besökt grannfastigheten, 
Tranhult 1:16, i ett annat ärende. Vid platsbesöket noterades att en stuga och brygga 
uppförts på fastigheten Tranhult 1:24. Då det enligt Miljöförvaltningens kännedom 
inte fanns någon dispens för åtgärderna kontaktade Miljöförvaltningen 
fastighetsägaren, . Den 25 januari 2021 meddelade  

 att stugan uppförts av den tidigare ägaren till Tranhult 1:14 medan 
bryggan uppförts av nuvarande ägare, .  har inte lagt 
märke till dessa byggnader eftersom han trott att marken tillhört Tranhult 1:14. 
 

 

 

 

Miljöförvaltningen har den 25 januari 2021 kontaktat . I svar den 3 
februari 2021 meddelar  att han som fastighetsägare till Tranhult 1:14 
ansvarar för den aktuella stugan och bryggan. Stugan fanns på fastigheten när han 
förvärvade den 2014.  uppger att markområdet, där stugan och bryggan 
är belägna, har varit ianspråktaget sedan 1940-talet efter att avstyckning gjordes på 
1930-talet. På 40-talet fanns en byggnad på platsen, se bilaga 4. Byggnaden användes 
ursprungligen för förråd/verktygsförvaring och i början på 1960-talet breddades och 
byggdes byggnaden ut. Därefter kom byggnaden också att användas som bland annat 
torr-toalett. Byggnaden har sedan byggts om i olika omgångar.  

Vid avstyckning 1933 har fastigheten Tranhult 1:14 en fastighetsgräns som sträcker 
sig från strandlinjen i öst till strandlinjen i väst. Mellan 1933 och 1938 har utfyllnad 
gjorts, vilket syns på avstyckningskartan från grannfastigheten i norr, Tranhult 1:30. 
Vid  förvärv av fastigheten framgick att fastigheten sträckte sig ut till 
vattnet på båda sidor udden. Dessa gränser har dock varit schematiska. Lantmäteriet 
har 2020 mätt in de exakta gränser, varpå gäststugan hamnat utanför fastigheten 
Tranhult 1:14.  

Vid granskning av flygfoton noterades även att en bastu uppförts 2018 på fastigheten 
Tranhult 1:14 samt att befintlig brygga utökats och förlängts mellan 2014 och 2016. 
Ingen strandskyddsdispens har meddelats för åtgärderna. 

 har den 23 februari 2021 sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna i efterhand för gäststugan, bastun samt förlängning av 
brygga på fastigheten Tranhult 1:14 och 1:24. Karta och foton har bifogats ansökan. 
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Miljöförvaltningen har den 5 mars 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

 har den 15 mars 2021 inkommit med synpunkter gällande förlängning av 
brygga (A) på östra stranden. I övrigt meddelar  att han inte har några 
synpunkter på beslutsförslaget. Gällande bryggan justeras ansökan på så sätt att 
dispens i första hand söks för en flytbrygga med måtten 7,5 x 2,1 meter och i andra 
hand en förlängning av den fasta delen så att den totala bryggan uppgår till 7,5 x 1,6 
meter. Enligt  har tidigare fastighetsägare uppgett att bryggan varit ca 7-
8 meter lång.  hänvisar vidare till inskickade foton, se bilaga 4. Ca 4,5 
meter ut i vattnet finns de gamla betongfundament som använts som upplägg för 
träbryggan.  menar därmed att vattenområde utanför de 4 meter som 
Miljöförvaltningen uppmätt är lagligen ianspråktaget. Vidare anser  att 
en förlängning av bryggan till 7,5 meter är väl inom vad som i praxis godtas när det 
gäller tillbyggnad av befintliga bryggor och hänvisar till Mark- och 
miljööverdomstolens (MÖD) dom den 10 november 2010 (mål nr M 4511-10).  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Sävsjön råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
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). 

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. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

Det är också möjligt för myndigheten att rikta ett föreläggande mot en ny ägare, även 
om skadan eller olägenheten uppkommit i samband med en tidigare ägares 
användning av fastigheten.  

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 
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ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 
1975.  

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det 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 platsen 
- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området 
 
Bastu och gäststuga 
Fastigheten Tranhult 1:14 styckades av 1933. Mellan 1933 och 1938 gjordes utfyllnad 
utmed den västra stranden. Området har enligt  nyttjas som tomtplats 
sedan avstyckningen, vilket han har styrkt med inskickade foton, se bilaga 4. Det har 
sedan 1940/50-talet stått en byggnad på platsen som byggdes ut på 1960-talet till ca 
15 kvm. Byggnaden revs 2008 och ersattes 2009 med den nuvarande gäststugan. 
Miljöförvaltningen konstaterar att den ursprungliga byggnaden varit placerad strax 
söder om den nuvarande gäststugan, men att området varit ianspråktaget som 
tomtmark sedan 1975. Platsen gränsar i syd och norr till andra ianspråktagna tomter. 
Bastun är placerad ca 1,5-1,8 meter från strandlinjen på ianspråktagen gräsmatta. 

Sammanfattningsvis bedömer Miljöförvaltningen att bastun och gäststugan uppförts 
på en plats som redan är ianspråktagen. Byggnaderna bedöms inte utöka det område 
som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig 
tas därför inte i anspråk genom byggnaderna. Miljöförvaltningen anser att ovan 
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 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.  

Förlängning av brygga (A), östra stranden 

Enligt  har bryggan från början varit 7-8 meter lång och 1,3-1,5 meter 
bred. Ursprungsbryggan är idag ca 4,2 x 1,25 meter och förlängningen 6,3 x 2,1 meter. 
Utökningen har enligt  skett inom ianspråktaget vattenområde då 
nuvarande brygga är i samma storlek som ursprungsbryggan. 

Miljöförvaltningen konstaterar inledningsvis att de funnits en brygga på platsen på 70-
talet, se bilaga 5. Utefter flygfotografier har Miljöförvaltningen uppmätt bryggan till ca 
4 meter lång.  Även av flygfoton från 2010-2014 syns bryggan tydligt och är uppmätt 
till ca 4 meter. Denna del av brygga är därför inte dispenspliktig. Enligt  
är nuvarande brygga totalt 10,5 meter. Miljöförvaltningen konstaterar att 
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ursprungsbryggan ändrats i omfattning, att nuvarande brygga är betydligt längre och 
att utökningen därmed är dispenspliktig. 

 har i sin dispensansökan anfört att platsen redan är ianspråktagen. 
Miljöförvaltningen konstaterar dock att en brygga endast upptar den yta den ligger på. 
Omgivande vattenområde är att betrakta som allemansrättsligt tillgängligt. 

 har i sin komplettering hänvisat till MÖDs dom den 10 november 
2010 (mål nr M 4511-10). Ärendet gäller en förlängning av brygga som lagts ut varje 
sommar sedan 1975. MÖD bedömer därmed att bryggan kontinuerligt funnits på 
platsen sedan 1975.  har inte gjort gällande att det i det nu aktuella 
ärendet rör en förlängning som lagts i varje år, utan från de flygfoton som 
Miljöförvaltningen har tillgång till har bryggan varit ca 4 meter fram till 2014. Från 
flygfoton från 2016 och framåt är bryggan betydligt större, se flygfoton i bilaga 5.  

I domen (mål nr M 4511-10) framgår även att förlängningen av bryggan utökats med 
tiden från 15 till 38 meter. MÖD konstaterar att strandområdet vid bryggfästet redan 
är ianspråktaget av den del av brygga som inte kräver dispens. Resterande del av 
bryggan anses, i det aktuella fallet, inte påverka allmänhetens tillgänglighet till 
strandområdet ytterligare då även vattenområdet är ianspråktaget både av andra 
närliggande bryggor och av bojar. Miljöförvaltningen konstaterar att en generell 
tillämpning där förlängning av bryggor beviljas skulle strida mot syftet med förbuden i 
strandskyddsbestämmelserna och kunna få orimliga konsekvenser för strandskyddet. 
Det starka allmänna intresset som strandskyddet syftar till att bevara innebär att 
dispenser bör ges restriktivt. Genom Sävsjön går en järnväg. I den vik där Tranhult 
1:14 är belägen har det på 1970-talet funnits fem bryggor. Inga bojar eller andra 
anläggningar finns i området. Sjön är relativt opåverkad och därmed allemansrättsligt 
tillgänglig. Miljöförvaltningen bedömer därmed att vattenområdet inte är 
ianspråktaget utanför den del av bryggan som inte kräver dispens.  

En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk.  

 har hänvisat till avstyckningshandlingarna där det framgår att han har 
rätt till bad- och båtplats.  
 
Miljöförvaltningen konstaterar att rätt till bad- och båtplats i sig inte är något särskilt 
skäl för dispens.  har inte framhävt varför befintlig brygga inte kan 
användas för ändamålet. Vidare konstaterar Miljöförvaltningen att  inte 
är beroende av en brygga för att ta sig till eller från sin fastighet. Något ytterligare 
behov av förlängning av brygga har inte framkommit.  

Miljöförvaltningen bedömer att en utökad brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga 
friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet. För att dispens ska beviljas krävs 
så starka skäl att de allmänna intressena som strandskyddet syftar till att tillgodose får 
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stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en brygga. Miljöförvaltningen anser inte 
att det i det aktuella fallet finns så starka skäl att dispens kan medges.  

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 
en förlängning av bryggan. 

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 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att förlängning av bryggan inte är förenlig med kraven på 
en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som 
anges i 3 och 4 kap MB. 

Då ingen dispens kan meddelas för förlängning av bryggan finner Miljöförvaltningen 
det befogat att förelägga rlsson att ta bort förlängningen.  
 
Brygga (B), västra stranden 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan utgör en anläggning som riskerar att avhålla 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. 
Bryggan är därmed förbjuden enligt 7 kap 15 § MB. Då ingen dispens sökts eller 
tidigare meddelats för bryggan finner Miljöförvaltningen det befogat att förelägga 

 att ta bort bryggan så området åter blir allmänt tillgänglig. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de 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 dvs. 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. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Byggnationerna kan vara lov- eller anmälningspliktig, kontakta plan- och 
bygglovsavdelningen för mer information. 

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap 
Miljöbalken. Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte andra 
bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna innebär 
vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 
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Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. För handläggning och tillsyn i ärendet tas en avgift ut på 1 225 kronor per 
timme enligt gällande Kommunfullmäktige fastställd taxa för 2021. Den totala 
handläggningstiden sammanställs och faktureras när ärendet avslutas. Faktura skickas 
separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen 
vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. Avgiften får enligt 1 
kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Foton från platsbesök 
4. Inskickade äldre foton från Sune Karlsson 
5. Flygfoton 
6. Avstyckningskartor 
7. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Tranhult 1:14 och 1:24
Dnr 2021-553 och 2021-68
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Tranhult 1:14 och 1:24
Dnr 2021-553 och 2021-68

Bilaga 2. Beslutskarta
med tomtplatsavgränsning

15m100 5

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400

Bastu med 
tillhörande trädäck

Brygga (A) östra 
stranden. 
Gulmarkerad del 
omfattas av 
föreläggandet

Brygga (B) västra 
stranden

Gäststuga 3,75 x 
4,2 meter



1972-1977
Tranhult 1:14 och 1:24
Dnr 2021-553 och 2021-68

Bilaga 5. Flygfoton

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



2009
Tranhult 1:14 och 1:24
Dnr 2021-553 och 2021-68

Bilaga 5. Flygfoton

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



2010
Tranhult 1:14 och 1:24
Dnr 2021-553 och 2021-68

Bilaga 5. Flygfoton

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



2012
Tranhult 1:14 och 1:24
Dnr 2021-553 och 2021-68

Bilaga 5. Flygfoton

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



2016
Tranhult 1:14 och 1:24
Dnr 2021-553 och 2021-68

Bilaga 5. Flygfoton

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



2020
Tranhult 1:14 och 1:24
Dnr 2021-553 och 2021-68

Bilaga 5. Flygfoton

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus och två 
komplementbyggnader på fastigheten Bredareds-Fagerhult 
1:31 

Förslag till 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 bilaga 3, markeras med staket, häck, 

mur eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). 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. 

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. Miljöförvaltningen 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. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta ett 

befintligt fritidshus med ett nytt samt anlägga en attefallsbyggnad på fastigheten 
Bredareds-Fagerhult 1:31. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
inkom den 17 februari 2021. Ritning och karta har bifogats ansökan. 29 mars 2021 
kompletterades ansökan med en ny situationsplan där även ett förråd ingick. 
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 5 mars 2021 besökt platsen. Fastigheten 
ligger vid västra delen av Öresjö i Borås kommun. Fastigheten gränsar i nord och öst 
till bebyggda tomter, i söder till en grannfastighets infartsväg och i väst till 
Lakhallsvägen. På fastigheten finns idag ett fritidshus och en mindre 
komplementbyggnad. Ett avlopp har nyligen anlagts på fastigheten. Fastigheten är ca 
2 900 m2 stor, varav ca 1 400 m2 består av tomtmark (mot sjösidan) och ca 1 500 m2 

av mark där det nyligen har tagits ner cirka 30 träd (mot vägen). En ek står kvar inom 
det område där träden har tagits ner. 

Miljöförvaltningen har den 26 mars 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  
inkom med kompletteringar till ansökan gällande förråd. 31 mars 2021 
kommunicerades ett uppdaterat förslag till beslut till .  har 
meddelat 31 mars 2021 att han inte har några ytterligare synpunkter att inkomma med 
i ärendet. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya byggnader 
uppföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där 
den annars skulle fått färdas fritt, inte heller får grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, eller 
åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (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). 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

Miljöförvaltningen bedömer att fritidshuset, attefallsbyggnaden och förrådet kommer 
att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Byggnaderna bedöms inte utöka 
det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är 
allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att de planerade 
byggnaderna uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter 
utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
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inte av fritidshuset, attefallsbyggnaden och förrådet. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB.  

Motivering till villkor 

För att tydligt visa vad som är allmän och privat mark finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras åt syd och väst. 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkommen 2021-02-17 
Situationsplan, inkommen 2020-02-17 
Platsbesök, utfört 2021-03-05 
Uppdaterad situationsplan, inkommen 2021-03-29 
 
Information 
Marken som inte ingår i tomtplatsen har varit trädbevuxen kontinuerligt sedan 1970-
talet och får inte privatiseras. Området får skötas lite grann men ska vara naturmark 
och allmänt tillgänglig. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de 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. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas.  

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs. 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. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § MB). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
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överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

 

Bilagor  
 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan 
3. Tomtplats 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
5. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-03-05  

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Skala:             (A3)              (A1)

Fastighetens areal:

Fastighetsbildning:

Adress:

Övriga anmärkningar:

Gällande områdesbestämmelser: 1490K-P993,
Öresjös västra strandområden.
Se bifogad bilaga.

Andel i gemensamhetsanläggning, väg:
Borås Bredareds-Fagerhult ga:2

1490K-P1117. Naturvårdsbestämmelser.
Ytvattenskydd: Öresjö vattentäkt. Beslut 2009-01-01.

Strandskydd 200 m från Öresjö.

Ledningar under mark redovisas ej på kartan.
Innan arbetet påbörjas inhämtas uppgifter om dessa hos
nätägarna.

Samhällsbyggnads-

förvaltningen

Kartans giltighetstid: 1 år

Fältmätning:
Kartingenjör

Upprättad:

1:400 1:200

2900 m2

1949-11-12

Lakhallsvägen 74

Bredared

Nybyggnadskarta BN2020-2455

BREDAREDS-FAGERHULT 1:31

2020-12-17

Åsa Blomberg

LP



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnr 2021-506, Bredareds-Fagerhult 1:31 

Bilaga 3. Tomtplats 

 
 
 
 
Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen 

rättsverkan  
Skala 

1:1000 

Tomtplats Tomtplats ska åt väst och 
syd markeras med staket, 
häck, mur eller motsvarande 



Miljöförvaltningen 
POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Platsbesök utfördes av Linnea Åsedahl 5 mars 2021. På fastigheten finns idag fritidshus 

och en komplementbyggnad. Ett avlopp har nyligen anlagts på fastigheten. 
Fastigheten gränsar i nord och öst till bebyggda tomter, i söder till en infartsväg och i 
väst till Lakhallsvägen. Fastigheten är ca 2 900 m2 stor varav ca 1 400 m2 består av 
tomtmark (mot sjösidan) och ca 1 500 m2 av mark där det nyligen har avverkats träd 
(mot vägen), endast en ek står kvar. 

 
 
 

 
Figur 1. Infartsvägen från Lakhallsvägen till fastigheten. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

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

Förslag till 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.  

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. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får 
beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte 
medges.  
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Ärendebeskrivning  

 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. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 7 juli 2020. Karta har bifogats ansökan. 
 
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.  

På flygfotot från 2006-2007 syns det att marken intill Arta 3:11 är klippt som 
gräsmatta. En stor altan är byggd vid stranden ut i vattnet. Enligt de två nuvarande 
fastighetsägarna har tidigare fastighetsägaren av Arta 3:11 runt 2002 tagit ned träd och 
utökat gräsmattan, byggt en stuga bakom huvudbyggnaden, satt upp en flaggstång 
samt byggt en träaltan vid stranden. Utifrån flygbilder ser det ut som om det efter 
2010 har byggts en ny altan vid sidan av huset, byggts en liten bod vid altanen, byggts 
en större altan runt huset, samt dragits fram en väg. Nuvarande ägare har gjort flera 
åtgärder utanför sin fastighet i tron att det var hans fastighet. När nuvarande ägare 
köpte fastigheten 2008 framgick det i mäklarens papper och bilder som om denna del 
av grannfastigheten var en del av Arta 3:11. 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. Bilder från mäklaren har skickats in och finns i 
diariet.  

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.  

På ekonomiska kartan från 1970-talet ser den aktuella markbiten ut att inte vara 
ianspråktagen som tomtmark.  

Bestämmelser 
Platsen för de redan utförda åtgärderna ligger inom Öresjös strandskyddsområde som 
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras, 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 fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, åtgärder 
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap 15 § 
miljöbalken).  

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
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miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

 

Underlag till beslut 
- Ansökan 2020-07-07 
- Situationsplan 2020-07-07 
- Foton från Mäklaren 2020-09-22 
- Foton  och anteckningar från platsbesök 2020-09-18 (handling 21)  
- Flygbildsutredning av platsen 2021-02-23 
- Komplettering 2021-03-09  

Miljöförvaltningens bedömning  

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det 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  

- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

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. Antingen genom att det varit ianspråktaget innan strandskyddet 
infördes 1975 eller att något annat skäl kan användas för att ge dispens för 
privatiserande åtgärder i efterhand.  

Normalt kan inte privatiserande åtgärder tillåtas utanför den egna fastigheten. På den 
aktuella platsen har altaner och anläggningar byggts utanför fastigheten på mark som 
ska vara allmänt tillgänglig.  

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. Det är markägaren eller sökanden som har bevisbördan och ska kunna visa att 
åtgärder eller anläggningar varit kontinuerligt utförda sedan dess. Det har inte av 
inkomna handlingar funnits tillräckliga beskrivningar av att marken har varit 
ianspråktagen som tomtplats sedan före år 1975.  

Åtgärden innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden går förlorade för framtida 
generationer. 

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 
någon av de åtgärder som är av privatiserande slag på Arta 3:36 inom aktuellt område. 
Otillåtna anläggningar och åtgärder måste därför tas bort.  
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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 anläggningarna inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande översiktsplanen.   

Tidigare kommunicering  

Miljöförvaltningen har den 19 januari kommunicerat ett förslag till beslut och lämnat 
 möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

har framfört följande i ärendet. 

• Arta 3:11 är en fastighet på ca 800 kvadratmeter och är permanentbostad 
sedan 1974. 

• En permanentbostad har större hemfridszon än ett fritidshus.  
• Remsan mellan fastigheterna som ärendet gäller är ca 14 meter bred och ca 

600 kvadratmeter stor.  
• Ett syfte med att fastighetsreglera är att fastigheterna skulle bli mer 

ändamålsenliga. 
• Nuvarande ägare hade ingen tanke på att aktuell markbit inte tillhörde 

fastigheten när han köpte den 2008. Dokumentation från mäklaren visar på 
delar utanför fastigheten som om det tillhörde fastigheten. Till exempel 
altanen vid stranden, flaggstången och gräsmattan.  

• Att den aktuella markytan av Arta 3:36 ligger inom Arta 3:11 hemfridszon.  

 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Bilagor  
1. Översiktskarta 
2. Fotodokumentation från platsbesöket 2020-10-06  
3. Flygbilder olika år 2021-02-23 
4. Information om hur du överklagar nämndens beslut 

Beslutet expedieras till  

Beslutet delges 
 



 
Sida 
5(5) 

Datum 
2021-04-09 

Dnr 
2020-2306 

 
 
 

 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Datum 
2020-10-06 

Dnr 
2020-2306 

  

Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Platsbesök 

Tjänsteanteckning 
Platsbesök på Arta 3:36 intill Arta 3:11, 2020-09-18 
Vid platsbesöket närvarade Matilda Chocron, strandskyddshandläggare Borås stad, 

 fastighetsägare Arta 3:36 och  fastighetsägare Arta 
3:11. 
 

 

 

Enligt de två nuvarande fastighetsägarna har tidigare fastighetsägaren av Arta 3:11 runt 
2002 tagit ned träd och utökat gräsmattan, byggt en stuga bakom huvudbyggnaden, satt 
upp en flaggstång samt byggt en träaltan vid stranden. Utifrån flygbilder ser det ut som 
om det efter 2010 har byggts en ny altan vid sidan av huset, byggts en liten bod vid 
altanen, byggts en större altan runt huset, samt dragits fram en väg. Nuvarande ägare 
har gjort flera åtgärder utanför sin fastighet i tron att det var hans fastighet.  
När nuvarande ägare köpte fastigheten framgick det i mäklarens papper och bilder som 
om denna del av grannfastigheten var en del av Arta 3:11. Nuvarande ägare av Arta 
3:11 uppger att de hade inte en tanke på att detta inte var en del deras fastighet.  

Röd linje visar ungefärlig fastighetslinje mellan Arta 3:11 och Arta 3:36.  
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Datum 
2021-02-23 

Dnr 
2020-2306  

  

Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 

 
Röd ruta är den aktuella platsen 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Hamngatan 6 måndag–fredag Box 1070 mmd.vanersborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 462 28 Vänersborg Webbplats 

0521-27 02 00 www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 
 

 Miljö- och konsumentnämnden i 

Borås stad 

501 80 Borås 

 
 
dnr2020-3689 

 
Parter:  ./.  Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.fl. 
Målet gäller: överklagande av länsstyrelsens beslut 2021-02-16, dnr. 526-57705-2020 
angående strandskyddsdispens på fastigheten Asklanda 2:109 i Borås kommun 
 

 
Domstolen handlägger ovanstående mål. De handlingar som inlett målet finns bifogade. 

Svara i målet 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i handlingarna. Om ni motsätter er – förklara varför. 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Om ni begär förhör med vittnen ska 
ni lämna deras namn samt adress, e-post och telefon. 
 

Svara i tid 

Domstolen måste ha ert svar senast den 30 april 2021. Om ni inte svarar kan målet ändå 
komma att avgöras. 

När ni skickar in svaret 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem på 
ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. 

Uppge ert namn, målnummer M 832-21 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna 
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 0521-270 259. 
 
 
 
Tuula Vähäkuopus 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1, 5 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
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e-delgivningNaturavdelningen
Maria Ericsson

 
 

Borås kommun
mknamnd@boras.se
 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut om överprövad strandskyddsdispens 
kommunalt beslut dnr 2020-3689, på fastigheten 
Asklanda 2:109 i Borås kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att upphäva Miljö- och konsumentnämndens i Borås 
kommun beslut, daterat 2020-12-15, dnr 2020-3689, för trappa, trädäck med 
bänkar, strand och grillplats på fastigheten Asklanda 2:109 i Borås kommun. 

Länsstyrelsen godkänner, med nedanstående ändring, den strandskyddsdispens som 
Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun har meddelat för bad- och 
båtbrygga på fastigheten Asklanda 2:109 i Borås kommun.

Villkor

1. Bad- och båtbryggan med spång inräknad får maximalt vara 25 meter lång 
och bredden på flytbryggorna får maximalt vara 2,4 meter. T-formationen 
får maximalt vara 15 meter lång och 2,4 meter bred.

2. Y-bommar får uppföras.  

3. Ingen muddring får utföras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun har meddelat strandskyddsdispens 
för bad- och båtbrygga med måtten 32 x 2,4 meter samt 15 x 2,4 meter i T-
formation, trappa, trädäck med bänkar, strand och grillplats i efterhand på ovan 
nämnda fastighet. Som särskilt skäl för dispens för brygganläggningen uppger 
kommunen att platsen är ianspråktagen eftersom det redan tidigare fanns en brygga 
på platsen. Alla övriga anläggningar tar mark i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse (7 kap. 18 c § p.5 miljöbalken).



Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2021-02-16

 
526-57705-2020
 

2(6)

Länsstyrelsen har haft tillgång till kommunens handlingar i ärendet och inkomna
synpunkter från sökanden. Enligt ert yttrande finns det en strandskyddsdispens och 
ett bygglov för bryggan. Dessutom bifogas protokoll från lantmäteriet som visar att 
en gemensamhetsanläggning bildades 2011. Ni hävdar att när den gamla bryggan 
behövde bytas ut tog ni för givet att det var möjligt och att ni handlade i god tro. I 
samband med bryggbytet infördes Y-bommar för ankring av båtar. 

Länsstyrelsen meddelade dispens från strandskyddsbestämmelserna 5 mars 2002 
för en båtbrygga med måtten som framgår enligt bifogad karta. Dessutom 
villkorades att bryggan ska vara tillgänglig för allmänheten.

Borås kommun medgav bygglov för brygganläggning 9 maj 2005 enligt bifogad 
situationsplan.

Enligt handlingarna i kommunens ärende uppfördes en brygganläggning 2007. 
Under vintrarna har bryggan tagits upp och förvarats på land. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har granskat kommunens handlingar samt ortofoton från platsen och 
det visar sig att 2007 och 2010 är bryggan cirka 25 meter med spång inräknad. 
Åren 2014, 2016 och 2018 är bryggan cirka 40 meter med spång inräknad. 
Ortofoton från de omnämnda åren bifogas. 

Lantmäteriet bildade en gemensamhetsanläggning 2011 men tyvärr framgår det 
inte att det krävs en prövning mot strandskyddsbestämmelserna för att uppföra alla 
de anläggningar som nu finns på aktuell plats. Det är endast brygganläggning som 
har prövats. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att platsen för bryggan är 
ianspråktagen. En brygga är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet. Det innebär emellertid inte att dispens alltid ska ges för bryggor. Praxis 
är tvärtom påtagligt restriktiv. I prövningen av om särskilda skäl för dispens 
föreligger görs en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och 
en vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse av att ta platsen 
i anspråk. Områdets betydelse för friluftsliv och för växt- och djurlivet och 
bryggans påverkan på dessa intressen får alltså vägas mot vilket behov den 
enskilde objektivt sett har av bryggan. Vid bedömning av behovet beaktas bland 
annat behovet av båtplats för att kunna ta sig till och från fastigheten, möjligheten 
att ordna båtplats i annat närliggande område och möjligheten till samlokalisering 
med andra bryggor.

Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att få ersätta en tidigare äldre brygga med 
en ny. Dock ska den nya anläggningen vara i ungefär samma storlek och 
omfattning. En förlängning med cirka 13 meter (spången inräknad) medför att 
ytterligare område tas i anspråk på bekostnad av allemansrättsligt tillgängligt 
område. Kommunen har lämnat dispens för en större brygga och det är inte 
förenligt med strandskyddens syften. Det framgår inte om spången är medräknad 
eller ej. Länsstyrelsen tolkar dock dispensen på så vis att kommunen inte har räknat 
med befintlig spång med tanke på vad som framgår enligt ortofoton. 
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Alla anläggningarna på land som är uppförda utan någon strandskyddsdispens tar 
allemansrättslig mark i anspråk och Länsstyrelsen bedömer även att de privatiserar 
området. Kommunen anser att anläggningarna avser att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse. Länsstyrelsen delar inte den bedömningen. Anläggningarna är 
avsedda för Buxbomens samfällighetsförening och är därmed inte tillgängliga för 
allmänheten. Jämför med en kommunal badplats där de anläggningar och 
eventuella bryggor är till för den allmänhet som utövar friluftsliv. Det måste till 
exempel inte finnas en trappa för att ta sig till bryggan.

Länsstyrelsen anser att det allmänna intresse som strandskyddet representerar väger 
tyngre än föreningens intresse att få ha trappa, trädäck med bänkar, strand och 
grillplats. Det vill säga Länsstyrelsen 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. Utgångspunkten för denna 
intresseavvägning är att det allmänna intresset av att bevara allemansrättslig 
tillgång till strandområden för friluftsliv och områden med goda livsvillkor för 
djur- och växtliv är mycket starkt. Den allemansrättsliga tillgången till naturen är 
grundlagsfäst i 2 kap. 15 § regeringsformen. Av betydelse är också att 
strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället verkar vara 
av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om en dispens i det 
enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser 
sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången till stränder för 
friluftsliv och växt- och djurliv (se prop. 1997/98, del 1, s. 321 ff.). 

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att det särskilda skälet som kommunen angett
inte är tillämpbart för anläggningarna på land. Länsstyrelsen bedömer att det inte 
heller finns några andra särskilda skäl som avses i 7 kap 18 c eller d §§ miljöbalken 
som kan vara tillämpliga istället och upphäver därför kommunens dispens i den del 
som omfattar trappa, trädäck med bänkar, strand och grillplats.

Länsstyrelsen godkänner dispens från strandskyddsbestämmelserna för bad- 
och båtbryggan men ändrar dock storleken på bryggan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Den aktuella platsen ligger inom ett strandskyddsområde. Inom detta får inte nya 
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 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur– och växtlivet (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken).

Kommunen får i det enskilda fallet medge dispens från förbudet om det finns 
särskilda skäl. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från 
strandskyddet får man endast beakta om det område som dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg eller bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
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3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
(7 kap 18 c § miljöbalken.)

Bestämmelserna i 7 kap. 18 d och e §§ miljöbalken anger ytterligare 
omständigheter som får beaktas som särskilda skäl för dispens inom områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken. Den 
aktuella platsen ligger dock inte inom ett sådant område.

Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut att ge dispens från strandskyddet om 
det finns skäl att anta att

1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller

2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i 
ärendet. 

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet om det inte finns förutsättningar för 
dispens (19 kap. 3 b § miljöbalken).

Information

Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte
påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag det här beslutet
vann laga kraft.

Ni kan överklaga beslutet
Se överklagandehänvisning nedan.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Eva Olsen med Maria Ericsson som 
föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilagor:

1. Beslutskarta från tidigare dispens

2. Situationsplan bygglov

3-7. Ortofoton

















Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00
FAX 

033-35 30 25

Gunnar Olsson, Miljöförvaltningen 
gunnar.olsson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(12) 

Datum 

2021-04-08 
Diarienr. 

01-2019-00113

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från -
om tillstånd att tillsvidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 

försäljningsstället . 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning 
 har ansökt om tillstånd enligt 5 

kap 1 § lag om tobak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088) för detaljhandels-
försäljning via tobaksautomat på försäljningsstället 

. 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. 
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2021-04-08 

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: 

”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.  
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Datum 

2021-04-08 

Johanna Bäckström 
TF Avdelningschef 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Yttrande från den sökande 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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miljo@boras.se 
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033-35 30 00
FAX 

033-35 30 25

Miljöförvaltningen 033-35 30 00 
Gunnar Olsson, tillstandsenheten@boras.se 
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Datum 

2021-04-08 
Diarienr. 

01-2019-00114

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror – 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från 
 om tillstånd att tillsvidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 

försäljningsstället 

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  

. 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. 
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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: 

”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.  
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Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror -  

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från 
 om  tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 

försäljningsstället . 

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  

. 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 
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Kungsbacka kommun. Bolaget har överklagat kommunens avslag och 
förvaltningsrätten har avslagit överklagandet med följande motivering: 

”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.  
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Yttrande från den sökande 
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Miljö- och konsumentnämnden 

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

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

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.  

Miljöförvaltningen 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.  

Ärendebeskrivning  
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. Tanken är att en livsmedelsbutik ska anläggas i 
markplan och att parkering anläggs ovanpå i flera våningsplan. För att göra detta 
behöver tomtindelningsbestämmelserna som finns på fastigheten idag upphävas. För 
att ändra eller upphäva en tomtindelning krävs en ändring av detaljplan. 
Planhandlingarna anger att alléer inom området omfattas av biotopskydd och att så 
många träd som möjligt ska sparas och att dispens om biotopskydd kommer ansökas 
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om hos Länsstyrelsen. Riskutredning har också tagits fram som visar att 
riskreducerande åtgärder krävs.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Miljöförvaltningen ser positivt på planändringen, då den kan bidra till ett effektivare 
markutnyttjande där parkering placeras på höjden istället för att bredas ut. Det är 
också nära till kollektivtrafikförbindelser – och på rimligt gång-/och cykelavstånd från 
flera befintliga och planerade bostadsområden i närområdet vilket behövs för att 
handeln också ska utgöra ett alternativ för en bred kundkrets. Trafikutredning som 
redogör för genererad trafik till platsen, på grund av planen, behöver ändå biläggas 
planhandlingarna då staden växt något sedan 1966 när bedömningen gjordes att det 
ansågs lämpligt att placera handel här.  
 

 

 

 

 

 

En information bör också läggas till på plankartan eller i handlingarna om att 
markföroreningar kan förekomma.  

Gällande undersökningen om betydande miljöpåverkan bör en kommentar läggas till om att 
halten av luftföroreningar lokalt på platsen kan påverkas, om höjden på tänkt 
bebyggelse skapar en ”vägg” längs med RV40. Det kan vara aktuellt; både ur risk och 
luftkvalitetssynpunkt att vidta åtgärder exempelvis gällande utformning och placering 
av ventilation för att undvika negativ hälsopåverkan hos anställda och besökanden i 
byggnaden. Motorvägen har tillkommit i staden sedan planen antogs på 60-talet. 

Biotopskyddet innebär att träd även är skyddade under mark; vilket innebär att 
hänsyn kommer krävas under mark kring de träd som avser sparas. 
Kompensationsåtgärder kommer krävas för de träd man ansöker om dispens om att 
göra åverkan på. Att arbeta med grönytefaktorn inom fastigheten kan vara ett sätt 
som också kan ge synergieffekter i form av bullerdämpning, luftrening.  

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Ingen större skillnad mot nu gällande plan; eftersom handel redan möjliggörs. Medveten utformning 
och placering krävs troligen av ventilation för att undvika negativa hälsorisker.  

Ekologisk dimension 
En medveten styrning av parkering i staden till utkanten av Cityringen, som detta utgör, skulle 
kunna vara positivt om det innebär att den nya parkeringen inte enbart utnyttas av planerad handel 
utan kanske också parkeringsköp samt att markparkeringar på andra ställen minskar och marken 
kan utnyttjas för annat ändamål. Handeln bedöms kunna nås från flera befintliga eller tänkta 
bostadsområden i centrala delarna av Borås; till fots, med cykel eller kollektivtrafik även om några 
trafikleder behöver korsas.   

Ekonomisk dimension 
Kostnader för skyddsåtgärder och utredningar förväntas, liksom i de flesta planer i centrala Borås.  
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Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

Bilagor  
Remisshandlingarna och Yttrande om Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Länk till detaljplan 

Beslutet expedieras till  
detaljplanering@boras.se 

https://www.boras.se/5.227fcd6b171ac20b9ed1aa09.html
mailto:detaljplanering@boras.se
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 Delegationsbeslut 
§ PL 2021-438 
BN2020-366  

 
Inbjudan till samråd för ändring av detaljplan för Centrum, 
Makrillen 11, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 mars – 24 mars.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra en tredimensionell fastighetsbildning. Detta 
görs genom att upphäva gällande tomtindelning inom planområdet. 
Tanken är sedan att en livsmedelsbutik ska etableras i markplan och att 
ett parkeringsgarage anläggs ovanför i fler plan. 
 
Planområdet ligger utmed riksväg 40, intill Brodalsmotet. Planområdets 
storlek är 3112 m² och utgörs av fastigheten Makrillen 11 som ägs av Borås 
Stad. Borås Kommuns Parkerings AB har ett arrende på fastigheten.  
 
För området gäller stadsplan P322, som fick laga kraft 1966. För området 
anges handel med högsta byggnadshöjd om 16 meter. För området gäller 
även bestämmelser om fastighetsindelning, ursprungligen antagen som 
Tomtindelning å kvarteret Makrillen i Borås, 1583K-BN946/1966. Den 
räknas som en del av gällande detaljplan, 1583K-P322. 
 
I dag används området till markparkering. 
  
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”. Om du inte kan läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta 
oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer inte att anordna ett samrådsmöte. Vill du prata om ändringen av detaljplanen, hör av dig till Felix 
Lorentzon. Se kontaktuppgifter nedan. 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 24 mars via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2020-366), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan samrådet är slut, kan du förlora rätten att 
överklaga detaljplanen.  
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
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Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, telefon: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-03-10  
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Detaljplan för Centrum, Makrillen 11 – Ändring 
(BN 2020-786) 
 

 

 

 

Yttrande 
Miljöförvaltningens bedömning Miljöförvaltningen ser positivt på planändringen, då 
den kan bidra till ett effektivare markutnyttjande där parkering placeras på höjden 
istället för att bredas ut. Det är också nära till kollektivtrafikförbindelser – och på 
rimligt gång-/och cykelavstånd från flera befintliga och planerade bostadsområden i 
närområdet vilket behövs för att handeln också ska utgöra ett alternativ för en bred 
kundkrets. Trafikutredning som redogör för genererad trafik till platsen, på grund av 
planen, behöver ändå biläggas planhandlingarna då staden växt något sedan 1966 när 
bedömningen gjordes att det ansågs lämpligt att placera handel här.  

En information bör också läggas till på plankartan eller i handlingarna om att 
markföroreningar kan förekomma.  

Gällande undersökningen om betydande miljöpåverkan bör en kommentar läggas till om att 
halten av luftföroreningar lokalt på platsen kan påverkas, om höjden på tänkt 
bebyggelse skapar en ”vägg” längs med RV40. Det kan vara aktuellt; både ur risk och 
luftkvalitetssynpunkt att vidta åtgärder exempelvis gällande utformning och placering 
av ventilation för att undvika negativ hälsopåverkan hos anställda och besökanden i 
byggnaden. Motorvägen har tillkommit i staden sedan planen antogs på 60-talet.  

Biotopskyddet innebär att träd även är skyddade under mark; vilket innebär att 
hänsyn kommer krävas under mark kring de träd som avser sparas. 
Kompensationsåtgärder kommer krävas för de träd man ansöker om dispens om att 
göra åverkan på. Att arbeta med grönytefaktorn inom fastigheten kan vara ett sätt 
som också kan ge synergieffekter i form av bullerdämpning, luftrening. 

Johanna Johansson 
Handläggare 
 
Yttrandet har lämnats med stöd av delegationsordning fastställd av Miljö- och konsumentnämnden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Samråd: Förslag till detaljplan för Östermalm Solhem 1 och 
4 med flera 
(BN 2016-1153) 

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

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. 

Ärendebeskrivning  
Planförslaget omfattar ett nytt flerbostadshus i fyra våningar ovanpå ett 
parkeringsgarage i korsningen Östermalmsgatan och Ekenäsgatan, respektive cirka 10 
radhus i planområdets nordöstra del. I den södra delen föreslås tre punkthus i 6 till 9 
våningar. På norra sidan om Syster Toras väg placeras två av punkthusen ovanpå en 
våning med parkeringsgarage i souterräng med gemensam gård ovanpå garaget. Det 
andra punkthuset placeras fristående med parkering i ett separat parkeringsdäck. 
Planens syfte är att möjliggöra totalt cirka 150 bostäder.  
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Bild 1. Planområdet Solhem 1 och 4 med flera. 
 

 
 

 

 

I det tidiga skedet när planbeskedet bereddes konstaterades att det finns naturvärden 
som behöver tas hänsyn till i området vilket framgår i Naturdatabasen. En 
naturvärdesinventering samt en trafikutredning behövde göras. I 
naturvärdesinventeringen identifierades att området vid Syster Toras väg hade ”högt 
naturvärde”, klass 2 och även klass 3, ”påtagligt naturvärde”,  57 värdeelement och 5 
signalarter. Det konstaterades att området har kvaliteter som skulle kvalificera in det i 
Grönområdesplanen.  

För att öka samsynen och hitta ett arbetsunderlag för den fortsatta planeringen av 
området hölls en Projektstudio 2018. Där exploateringsgrad, nyttjande av ytor och 
hållbar planering diskuterades och som slutligen ledde fram till en framtidsbild för 
området. 

Bild 2. Framtidsbild för Solhem 
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Miljöförvaltningens bedömning  
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. Enligt översiktsplanens Riktlinjer för områden med höga naturvärden ska staden 
värna områden med högsta naturvärde (klass I) eller mycket högt naturvärde (klass II) 
gentemot åtgärder som påverkar området negativt. Området är viktigt att bevara både 
för befintliga växter och träd men även som spridningskorridor mellan 
Annelundspaken och Lilla och Stora Hässleholmssjöarna. En del stora och därmed 
värdefulla träd har markerats ut i plankartan för att säkras i omgivningen men det 
finns en osäkerhet i geologin och markens byggbarhet som kan äventyra mycket 
växtlighet i slänten. Därmed kan inte funktionen garanteras. Som planförslaget ser ut 
nu har inte tillräckligt stor hänsyn tagits till naturvärdena som finns och det finns risk 
att hela slänten kommer att behöva användas för byggnation. Vid exploatering 
förändras miljön för kvarvarande naturområde och stor risk finns att det tappar i 
värde eftersom värdena finns i den sammanhängande miljön. 
 

 

 

 

 

I planförslaget har det mest värdefulla området planbeteckningen NATUR 
allmänplats med kommunalt huvudmannaskap, vilket skulle innebära en långsiktig 
säkring av allmän tillgänglighet till området och likvärdig skötsel av hela området. 
Men på samrådsmötet framkom att HSB inte är intresserade av att låta Borås Stad 
köpa den delen av fastigheten och då uppstår problemet att juridiskt kunna säkra det 
vi har för avsikt att skydda i området. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 
beskriver att allmänna intressen skall ha företräde framför enskilda. Målet är en 
användning som främjar en från allmän synpunkt god hushållning av mark- och 
vattenområden, MB 3 kap 1 § , 3 kap 3§. 

Västfastigheter har uttryckt ett behov av parkeringsplatser som ersätter de ytor som 
de har för avsikt att sälja till exploatören av den södra delen av planen. Det innebär 
att ytterligare mark i området kan komma att exploateras och lövskogsområdet 
riskerar att bli ännu mindre på grund av det. Området utanför planområdet har inte 
ingått i naturvärdesinventeringen. 

En trafikbullerutredning har tagits fram för att beräkna bullervärdena för Solhem 1. 
Utredningen utgick från ett byggnadsförslag med tre punkthus på norra sidan om 
Syster Toras väg, men efter utredningen togs fram har planförslaget justerats och 
innehåller nu endast byggrätt för två punkthus på norra sidan om vägen, respektive 
ett punkthus söder om vägen. Det innebär att en huskropp hamnar närmre Rv.40 och 
därmed utsätts för högre nivåer än vad som visas i utredningen. Särskilt utsätts de 
övre våningarna där bullernivåerna behöver utredas noggrannare.  

En kommun har ansvaret att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle och  
Miljöförvaltningen bedömer att planförslaget innehåller delar som inte leder i den 
riktningen. 

I den norra och den östra delen av planområdet har däremot hänsyn tagit till 
naturvärdena. Den tallbeklädda kullen har sparats och ytor nyttjas effektivt med 
parkering under mark. Den delen av planen är därmed ett bra föreslag. Att använda 
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redan ianspråktagna asfalterade ytor till bostäder inklusive parkeringsmöjligheter 
under bostäderna ses som ett effektivare sätt att nyttja marken än markparkering.  
 
 

Social dimension 
Stigar i området med planbeteckningen NATUR visar att det används frekvent av de 
boende bl.a. för att ta sig mellan rekreation och bostäder. Blir det enskilt 
huvudmannaskap riskeras en försämring av tillgängligheten för de boende. 

Ekologisk dimension 
• Spridningsstråk för växter och djur minimeras 
• Värden kopplat till lövskog riskerar att försvinna 
• Svårt att säkra naturvärden på lång sikt 
• Det finns risk för negativa följdeffekter i lövskogsområdet på grund av att 

Västfastigheter har uttryckt ett behov av nya parkeringsplatser som ersätter 
deras tidigare använda parkeringsyta som ingår i den södra delen av 
planområdet. Området runt Västfastigheter är inte detaljplanelagt och har 
heller inte ingått i naturvärdesinventeringen.  
 

• Ekonomisk dimension 
Det är svårbedömt vilka ekonomiska konsekvenser planförslaget har utöver 
exploateringsekonomiska aspekter.    
 
 
 

Konsekvensbedömning  

Deltagare i bedömningen och förarbetet 
Anna Ljunggren, Biolog (planbeskedet samt delvis i planarbetsgruppen) 
Matilda Chocron, Biolog 
Pia Aspegren, Miljöutredare (Projektstudion samt planarbetsgruppen) 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

YTTRANDE
Datum 
2021-04-06 

Dnr 
2021-784 

Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl. 
(BN 2016-1153) 

Ärendet 
Det här är Miljöförvaltningens bedömning som skickas tillsammans med beslutet från 
Miljö- och konsumentnämnden. 
 

 

 

Miljöförvaltningens bedömning  
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. Enligt översiktsplanens Riktlinjer för områden med höga naturvärden ska staden 
värna områden med högsta naturvärde (klass I) eller mycket högt naturvärde (klass II) 
gentemot åtgärder som påverkar området negativt. Området är viktigt att bevara både 
för befintliga växter och träd men även som spridningskorridor mellan 
Annelundspaken och Lilla och Stora Hässleholmssjöarna. En del stora och därmed 
värdefulla träd har markerats ut i plankartan för att säkras i omgivningen men det 
finns en osäkerhet i geologin och markens byggbarhet som kan äventyra mycket 
växtlighet i slänten. Därmed kan inte funktionen garanteras. Som planförslaget ser ut 
nu har inte tillräckligt stor hänsyn tagits till naturvärdena som finns och det finns risk 
att hela slänten kommer att behöva användas för byggnation. Vid exploatering 
förändras miljön för kvarvarande naturområde och stor risk finns att det tappar i 
värde eftersom värdena finns i den sammanhängande miljön. 

I planförslaget har det mest värdefulla området planbeteckningen NATUR 
allmänplats med kommunalt huvudmannaskap, vilket skulle innebära en långsiktig 
säkring av allmän tillgänglighet till området och likvärdig skötsel av hela området. 
Men på samrådsmötet framkom att HSB inte är intresserade av att låta Borås Stad 
köpa den delen av fastigheten och då uppstår problemet att juridiskt kunna säkra det 
vi har för avsikt att skydda i området. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 
beskriver att allmänna intressen skall ha företräde framför enskilda. Målet är en 
användning som främjar en från allmän synpunkt god hushållning av mark- och 
vattenområden, MB 3 kap 1 §, 3 kap 3§. 

Västfastigheter har uttryckt ett behov av parkeringsplatser som ersätter de ytor som 
de har för avsikt att sälja till exploatören av den södra delen av planen. Det innebär 
att ytterligare mark i området kan komma att exploateras och lövskogsområdet 
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riskerar att bli ännu mindre på grund av det. Området utanför planområdet har inte 
ingått i naturvärdesinventeringen. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

En trafikbullerutredning har tagits fram för att beräkna bullervärdena för Solhem 1. 
Utredningen utgick från ett byggnadsförslag med tre punkthus på norra sidan om 
Syster Toras väg, men efter utredningen togs fram har planförslaget justerats och 
innehåller nu endast byggrätt för två punkthus på norra sidan om vägen, respektive 
ett punkthus söder om vägen. Det innebär att en huskropp hamnar närmre Rv.40 och 
därmed utsätts för högre nivåer än vad som visas i utredningen. Särskilt utsätts de 
övre våningarna där bullernivåerna behöver utredas noggrannare.  

En kommun har ansvaret att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle och  
Miljöförvaltningen bedömer att planförslaget innehåller delar som inte leder i den 
riktningen. 

I den norra och den östra delen av planområdet har däremot hänsyn tagit till 
naturvärdena. Den tallbeklädda kullen har sparats och ytor nyttjas effektivt med 
parkering under mark. Den delen av planen är därmed ett bra föreslag. Att använda 
redan ianspråktagna asfalterade ytor till bostäder inklusive parkeringsmöjligheter 
under bostäderna ses som ett effektivare sätt att nyttja marken än markparkering.  

 Pia Aspegren 
Handläggare 

Yttrandet har lämnats med stöd av delegationsordning fastställd av Miljö- och konsumentnämnden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-04-09 

Dnr 
2015-2828 

Godkännande av naturvårdsprojekt och slututbetalning från 
Borås Stads naturvårdsfond 

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

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.  

Ärendebeskrivning  
Miljöförvaltningen har den 24 november 2015 beviljats bidrag på 225 000 kronor ur 
naturvårdsfonden för att ta fram en Plan för biologisk mångfald. Naturvårdsfonden 
har delfinansierat projektet som även erhållits LONA-bidrag. Arbetet har genomförts 
under 2015- 2021 och en rapport Biologisk mångfald i Borås Stad är framtagen, se bilaga 
2. Rapporten är tänkt att ligga som kunskapsunderlag för samhällsplanering som rör 
användningen av mark och vatten och för kommunens skötsel av egen mark. 
Projektet har dragit ut på tiden, bland annat på grund av personalförändringar och 
väntan på Länsstyrelsens analysarbete. För fullständig slutredovisning se bilaga 1.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen. 
Miljöförvaltningen har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johansson  
Avdelningschef 

Bilagor 
1. Slutredovisning till naturvårdsfonden 
2. Rapport Biologisk mångfald i Borås Stad 
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Beslutet expedieras till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Projekt Plan för biologisk mångfald 

Slutredovisning till Naturvårdsfonden 

Projektet finansierades genom LONA-bidrag och Borås Stads naturvårdsfond. 
Arbetet genomfördes under åren 2015 – 2021 och slutrapport i LONA-registret 
gjordes i mars 2021, se bilagt faktablad. Alla åtgärder är genomförda och en 
rapport Biologisk mångfald i Borås Stad är framtagen.  
Rapporten är tänkt att ligga som kunskapsunderlag för samhällsplanering som rör 
användningen av mark och vatten och för kommunens skötsel av egen mark. I det 
arbetet har ingått att sammanställa data, fakta, bilder, analysera läget för biologisk 
mångfald och rapportskrivning.  

Rapporten diskuterar hur Borås Stad kan vara en mer aktiv del i att nå globala, 
nationella och regionala miljömål. Hur Miljöförvaltningen kan arbeta för förbättrad 
biologisk mångfald framåt. Tanken var 2015 att i en plan tillika styrdokument sätta 
upp mål, åtgärder och riktlinjer för långsiktig hållbarhet för den biologiska 
mångfalden i kommunen. Därefter har ett nytt naturvårdsprogram antagits 2018 
där ambitionen var att istället arbeta in naturvårdsfrågorna i redan befintliga 
styrdokument så som ÖP, Vision för Borås Stad och lokala miljömål och 
grönområdesplan. 

Projektet har fått förlängd tid godkänd i flera omgångar och även blivit beviljade 
extra LONA-medel för GIS-arbete. Anledningarna till att projektet tagit så lång tid 
är flera: personalförändringar; brist på GIS-kompetens; byte av ansvarig 
handläggare; fakta/kunskap som hunnit ändras över tid och i något skede väntan 
på Länsstyrelsens analysarbete.  
 

Utförda arbetsuppgifter: 

Under 2015 till 2018 skedde insamling och sammanställning av äldre material 
från tidigare arbete tillsammans med ett utsett faunaråd som senare blev en 
grupp kring projektet Kulturlandskap Borås. Rapportarbete påbörjades. Under 
den perioden digitaliserades också data från Miljöförvaltningens riktade 
artinventeringar i Geomedia.  

Under 2018-2021har rapportarbetet fortgått löpande men med flera uppehåll 
för att invänta aktuella data eller lösa GIS-problematik för att kunna producera 
kartor. Under perioden har det kommit ut en ny version under 2020 av svenska 
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Rödlistan som listar hotade och känsliga arter. Det har även kommit flera 
rapporter kopplat till uppföljning av Nationella miljömål och den dåliga trenden 
för biologisk mångfald i Sverige. Av praktiska skäl har inte faunarådet inte 
sammankallats på nytt i slutskedet utan avstämningar har skett i 
tjänstemannagrupp på miljöstrategiska avdelningen. I princip har hela rapporten 
skrivits om på nytt.Kartproduktion har kunnat göras först i sluttampen av 
projektet. 

 

Rapportens framtida användning 

Rapporten Biologisk mångfald i Borås Stad är framtagen för att presentera en 
sammanfattning av det kunskapsunderlag som tagits fram på lokal kommunal 
nivå och utifrån detta se hur Miljöförvaltningen kan arbeta framåt för en stärkt 
biologisk mångfald. Den beskriver hur arbetet bedrivs idag inom tre 
övergripande åtgärdsområden:  

o En fungerande grön infrastruktur 

o En gynnsam bevarandestatus för arter i Borås  

o Ekosystemtjänster och särskilt fokus på pollinering 

I rapporten föreslås det framtida arbetet delas upp i fyra huvudsakliga arbetssätt 
som tydligt är kopplade till de frågor och ämnesområden där kommunen har 
möjlighet och mandat att påverka: 

1. Kommunen som markägare 

2. Styrdokument och samhällsplanering 

3. Naturvårdsprojekt och miljöövervakning 

4. Rådgivning och stöd till föreningar och privatpersoner 

Rapporten kan utgöra underlag för framtida planering, kommande 
miljömålsarbete och andra styrdokument samt ge förslag till lämpliga åtgärder  

Läget för biologisk mångfald i världen och i Sverige är kritiskt och det är en stor 
utmaning att vända utvecklingen. Sverige når inte sina nationella miljömål och 
antalet hotade arter i våra landskap ökar. Insatserna behöver ökas hos alla 
aktörer och kommunerna har en viktig roll. Det är viktigt att få en tydligare 
koppling mellan kommunens naturvårdsarbete och ökad möjlighet till 
måluppfyllelse av de nationella miljömålen. Det ska vara lätt att förstå att de 
åtgärder vi gör på lokal nivå bidrar till att uppfylla de globala målen och de 
nationella miljömålen kopplade till biologisk mångfald. 

Anna Ljunggren  
Kommunbiolog  

 
Bilagor: Rapporten Biologisk mångfald i Borås Stad och Faktablad, slutrapport 
LONA 
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Rapporten är framtagen av 
Miljöförvaltningen, Borås Stad, mars 2021

Författare av rapport: Anna Ljunggren
Formgivning av rapport: Johan Linderstad



Sammanfattning

Rapporten Biologisk mångfald i Borås Stad är framtagen för att presentera en sammanfattning av det 
kunskapsunderlag som tagits fram på lokal kommunal nivå och utifrån detta se hur miljöförvaltningen kan 
arbeta framåt för en stärkt biologisk mångfald.

Läget för biologisk mångfald i världen och i Sverige är kritiskt och det är en stor utmaning att vända ut-
vecklingen. Sverige når inte sina nationella miljömål och antalet hotade arter i våra landskap ökar. Insatser-
na behöver ökas hos alla aktörer och kommunerna har en viktig roll.

För att nå målen om en rik biologisk mångfald i Borås arbetar miljöförvaltningen inom tre övergripande 
åtgärdsområden

• En fungerande grön infrastruktur
• En gynnsam bevarandestatus för arter i Borås 
• Ekosystemtjänster och särskilt fokus på pollinering

Vad kan då Borås Stad göra? I rapporten föreslås det framtida arbetet delas upp i fyra huvudsakliga arbets-
sätt som tydligt är kopplade till de frågor och ämnesområden där kommunen har möjlighet och mandat 
att påverka:
1. Kommunen som markägare
2. Styrdokument och samhällsplanering
3. Naturvårdsprojekt och miljöövervakning
4. Rådgivning och stöd till föreningar och privatpersoner

Bäck, foto: Borås Stad.
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1. Inledning

Tillgänglig och rik natur, för människor, växter och djur
Naturen i Borås ska vara rik. De arter och naturtyper som finns i Borås ska bevaras och frodas. Naturen ska 
vara lättillgänglig, både för kommuninvånarna och de arter som behöver röra sig i landskapet. Det ska vara 
nära till naturen och lätt att hitta och ta till sig information om naturen i Borås.

Så lyder förslaget till Vision för naturvården i Borås Stad beskrivet i Naturvårdsprogrammet (2018).

Naturvårdsarbetet i Borås ska leda till en långsiktigt hållbar naturmiljö inom kommunen. För att nå 
naturvårdsmålen i Borås krävs en vilja att arbeta mot målen, strategier som leder till att målen nås, planer 
och program för hur vi ska arbeta med måluppfyllelsen samt resurser för att genomföra alla åtgärder som 
krävs för att nå målen. Naturvårdsmålen är en del av miljömålen för Borås, som aktualiseras vart fjärde år 
av Kommunfullmäktige. 

I naturvårdsprogrammet finns också ett framtaget förslag till naturvårdspolicy där stadens hållning till 
biologisk mångfald föreslås vara;

• Vi värnar om viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för 
djur och växter gentemot åtgärder som påverkar området negativt.

• Sällsynta och rödlistade arter får möjlighet att fortleva på den plats där de finns.
• Vi undviker inplantering av främmande arter och stammar av växter och djur.

Vad menas med biologisk mångfald?
Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och 
livsmiljöer som finns på jorden.

Rationaliseringar inom jord- och skogsbruket har lett till en utarmning av olika landskapselement. Det blir 
allt färre naturbetesmarker, färre våtmarker, färre öppna skogar med gamla träd och färre livsmiljöer för 
djur och växter. Även miljögifter och utsläpp bidrar till sämre förhållanden.

I Borås Stad är det ett fortsatt högt exploateringstryck. Staden växer både i invånarantal och med nya 
verksamheter. Det är därför viktigt att fakta kring grön infrastruktur, artförekomster och ekosystemtjänster 
införlivas i planeringsprocessernas tidiga skeden så att utveckling kan ske utan ytterligare negativ påverkan 
på biologisk mångfald. 

Utvecklingen för biologisk mångfald kan också påverkas av ett ändrat klimat. Vi har redan sett problem 
med exempelvis perioder med torka, översvämningar och att olika invasiva arter får fäste och sprider sig på 
bekostnad av inhemsk flora och fauna. 

I nuläget har vi inte nått något av de nationella miljömålen som har koppling till biologisk mångfald, för 
vissa är utvecklingen till och med negativ. Det krävs ett mer aktivt arbete hos alla aktörer för att inte  
situationen ska fortsätta försämras. Landshövdingen skickade efter senaste utvärderingen ett brev till  
kommunerna för att poängtera att kommunernas insatser behövs om vi ska få en bättre situation framåt. 

De nationella miljömålen som har en direkt koppling biologisk mångfald i Borås är: 
Ett rikt växt- och djurliv; Ett rikt odlingslandskap; Levande sjöar och vattendrag; Myllrande våtmarker och 
Levande skogar. 

Biologisk mångfald är den genetiska 
variationen hos individerna inom en 
art, variationen mellan olika arter och 
mellan olika naturtyper och landskap.
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Genom att fokusera på arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster arbetar man samtidigt med 
många av globala målen i Agenda 2030. Mål nummer 15 handlar om ekosystem och biologisk mångfald. 

  
 

 
 Bild: Miljöprofessorn Johan Rockström presenterade 2016 tillsammans med den indiske 

miljöekonomen Pavan Sukhdev ett nytt sätt att förhålla sig till de globala målen – illustrerad som en tårta. 

Det understa lagret, basen, är miljömässig hållbarhet. “Planeten sätter ramarna, och de är inte förhand-
lingsbara,” sa Johan Rockström. Högre upp kommer de sociala och så småningom de ekonomiska målen 
som är beroende av att basen fungerar.

Inom mål 15 kan fem av delmålen vara aktuella i Borås Stads lokala arbete: 
• 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten; 
• 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogning och återställ utarmade skogar; 
• 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer; 
• 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 
• 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

Miljöförvaltningen har ansvar för naturvårdsfrågorna i kommunen och har som uppdrag att driva och 
initiera frågor kopplade till naturvård och stötta andra förvaltningar i deras arbete. I rapporten presenteras 
tre åtgärdsområden att fokusera på och fyra arbetssätt för att jobba mer effektivt med biologisk mångfald.

Rapporten har tagits fram inom projektet Plan för biologisk mångfald som genomförts med stöd av 
LONA- bidrag. LONA står för den LOkala NAturvårdssatsningen där staten finansierar naturvårdsprojekt 
upp till 50 procent. 
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2. Syfte
Rapportens huvudsakliga syfte kan sammanfattas i tre punkter:
• Beskriva nuläge och önskad framtidsbild för biologisk mångfald i Borås utifrån den kunskap vi har 

idag.
• Utgöra underlag för framtida planering, kommande miljömålsarbete och andra styrdokument samt ge 

förslag till lämpliga åtgärder.
• Presentera förslag till åtgärdsområden för kommunens fortsatta arbete kopplat till biologisk mångfald 

och föreslå olika sätt kommunen kan arbeta med frågorna på.

Vad har vi för kunskap? Vilket underlag behöver vi? Hur kan kommunen arbeta effektivt med frågan?
Det är viktigt att få en tydligare koppling mellan kommunens naturvårdsarbete och ökad möjlighet till 
måluppfyllelse av de nationella miljömålen. Det ska vara lätt att förstå att de åtgärder vi gör på lokal nivå 
bidrar till att uppfylla de globala målen och de nationella miljömålen kopplade till biologisk mångfald.

Miljöförvaltningen har i flera år arbetat med att kartlägga den biologiska infrastrukturen med viktiga 
flyttnings- och spridningsvägar för några olika arter och inom olika naturtyper. Syftet med rapporten är att 
ge en förbättrad och samlad kunskapsbild och önskad framtidsbild av den biologiska mångfalden i Borås. 
Den kommer att användas som ett kunskapsunderlag som ska styra inriktningen på naturvårdsarbetet 
utifrån Naturvårdsprogrammet. Ett stöd för var och hur kommunen kan göra effektiva insatser för  
biologisk mångfald, ge riktning för inom vilka områden vi bör arbeta med nya projekt, nya miljömål eller 
andra styrdokument, skötsel av kommunens egen mark eller framtida miljöövervakning inom natur- 
området och så vidare.

Målgruppen för dokumentet är framför allt kommunens politiker och tjänstemän. Det kommer dock även 
till viss del kunna vara ett underlag i det lokala, regionala och nationella arbetet som pågår kring biologisk 
mångfald och grön infrastruktur i andra organisationer.
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3. Nuläge 
Det går dåligt för biologisk mångfald. Inget av de nationella miljömålen kopplade till biologisk mångfald 
är nära att uppnås. Sämst går det för målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och  
Myllrande våtmarker. 

I Länsstyrelsens senaste miljömålsuppföljning konstaterar man att det krävs ett mer aktivt arbete hos alla 
aktörer för att inte situationen ska fortsätta försämras. Några av de åtgärder som behövs mer av framöver 
för att kunna uppnå miljömålen är: förbättrad skötsel av ängs- och naturbetesmarker; större miljöhänsyn 
och åtgärder för biologisk mångfald i skogs- och jordbruk; minskad exploatering av jordbruksmark; öka 
arealen skyddad skog; skydda och nyskapa våtmarker; förbättra skötsel av rikkärr och bevara och återskapa 
varierad natur längs sjöar och vattendrag.

Borås Stads lokala miljömål inom området Hållbar natur har uppnåtts inom målperioden. De delmål man 
arbetat med är mål 5a: Skapa en bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga  
korridorer och mål, 5b: Stärka den variationsrika och artrika mosaiklandskapet. Antalet hotade arter ökar i 
Världen. Situationen i Sverige och även lokalt i Borås följer samma negativa trend. Brist på tillräcklig stor-
lek på bra livsmiljöer och brist på en grön infrastruktur som kan knyta samman livsmiljöerna är två viktiga 
orsaker till detta.

På uppdrag av Naturvårdsverket har alla Länsstyrelser i landet tagit fram handlingsplaner för grön infra-
struktur på regional nivå. Man har identifierat insatsområden och gjort analyser av var i regionen man har 
värdekärnor och värdetrakter för olika naturtyper. En värdekärna är ett sammanhängande område med 
höga naturvärden. Områden med högre täthet av värdekärnor än vad som finns i det omgivande land- 
skapet kallas för värdetrakter. En spridningslänk är ett område som binder samman värdekärnor, men som 
i sig inte behöver ha lika höga naturvärden. På kartorna i denna rapport visas värdetrakter från dessa  
analyser som Regionalt värdefulla ytor framtagna av Länsstyrelsen (Lst).

Miljöförvaltningen arbetar aktivt med att utreda den lokala gröna infrastrukturen i ett separat pågående 
LONA-projekt. Dels för att undersöka hur det regionala materialet kan kombineras med den lokala kun-
skap som finns och dels för att få ett gediget underlag till planering. Särskilt som underlag för uppdatering 
av stadens Grönområdesplan. Analys av grön infrastruktur på kommunal nivå för gräsmarker, lövskog och 
barrskog presenteras i denna rapport på kartor tillsammans med Länsstyrelsens regionala skikt.

Naturtyper i Borås
Borås är en typisk skogs- och mellanbygd i Västergötland med en småkuperad terräng där bergkullar 
omväxlar med sprickdalar. Höjdpartier är i huvudsak skogsklädda och i de större sprickdalarna ligger sjöar. 
Här och var avbryts det vidsträckta barrskogslandskapet av småskaliga odlingsmarker med lövskogar och 
betesmarker. Berg och jordarter är i huvudsak av näringsfattiga. Kalkhaltig mark förekommer sparsamt. De 
stora nederbördsmängderna har gjort att kommunen är rik på myrar och våtmarker.

Odlingslandskapet och skyddsvärda träd
En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet. Här finns hagmarker, slåtteräng-
ar, strandängar, gårdsmiljöer, hedmarker, alléer, åkerholmar och solitära träd som har inventerats och fått 
en naturvärdesbedömning. Arterna är knutna till det variationsrika odlingslandskap som finns kvar som 
öar i ett i övrigt förändrat och relativt artfattigt landskap. Bryn, vattendrag, träd och blommande miljöer 
utgör viktiga strukturer för arters spridning och vällagda stenmurar och odlingsrösen bidrar som biotop 
och vackert inslag i landskapsbilden.

Odlingslandskap måste skötas för att naturvärdena ska bestå. Värdena är starkt hotade av upphörd slåtter 
av blomrika marker, igenväxning, granplantering och rationalisering. Det är svårt att få lönsamhet i det 
småskaliga jordbruk som är en förutsättning för naturvärdenas bevarande. Fortfarande finns en del av det 
äldre odlingslandskapets restmiljöer kvar i Borås. Många markägare vill också ha kvar ett öppet landskap 
och slår sina marker maskinellt för att de inte ska växa igen. För att behålla blomrikedom krävs då att 
det slagna gräset tas bort. De ogödslade betesmarkerna hyser ofta också en rik svampflora och ett mycket 
artrikt insektsliv. 
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Mosaiker av öppna gräsmarker och lövbestånd är betydelsefulla för många arter, bland annat fåglar,  
fladdermöss och insekter. Kommunens mest värdefulla odlingslandskap utgörs av småskaliga odlings- 
marker med ängar och naturbetesmark vid mindre gårdar i skogsbygd, som t. ex. Gåshult, Rölle, Abborrås,  
Kärret-Snaremossen, Upptröst och Hunghult.

På senare år kan man också se att invasiva arter breder ut sig på igenväxningsmarker vilket ytterligare 
tränger bort de inhemska arter vår mångfald är beroende av. Invasiva arter dyker ofta upp snart efter att 
man slutat bruka marken. Blommande marker är numera en stor bristvara som påverkar pollinatörer som 
fjärilar och vilda bin i hög grad. 

Det är också brist på äldre och döende träd med naturliga håligheter i odlingslandskapet, de bör sparas, 
särskilt i betesmarker. I odlingslandskapen i Borås finns gott om äldre lövträd, många utpekade som  
särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets kriterier. Inom ramen för ett tidigare projekt har Miljö-
förvaltningen skickat ut riktad information till alla de markägare i Borås Stad som har skyddsvärda träd på 
sin fastighet. Länsstyrelsen har också i sitt arbete med Regional handlingsplan för grön infrastruktur pekat 
ut stora delar av kommunen som värdetrakt för skyddsvärda träd. 

Många sällsynta eller hotade arter i odlingslandskapet gynnas av sandiga miljöer. I Borås finns det större 
viktiga sandförekomster kring Osdal-Bråt, upp mot Rångedalatrakten och i Bredared. Detta är samtidigt 
miljöer med bra förutsättning för ängsväxter och detta tillsammans bildar viktiga lokaler för vildbin och 
andra pollinatörer.  

Några exempel på känsliga karaktärsarter i odlingslandskapet i Borås är: Göktyta, dagfjärilar, vilda bin, 
ängssvampar och blommor som kattfot och slåttergubbe. De åtgärder som krävs för att gynna dessa arter i 
betes- och ängsmarker är positivt även för alla andra arter som är knutna till odlingslandskapen. 

Asken i Gränd. 
Det största av 
särskilt skydds-
värda träd i Borås 
med en omkrets 
på 595 cm. 
Foto: Emma 
Nevander

Slåttergubbe (fotad av Anna Ljunggren) till vänster, blodvaxskivling (fotad av Lars Aspholmer) till höger.
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Skogar
Lövskogen är tillsammans med gräsmarkerna de viktigaste biotoperna för rödlistade arter i Götaland. 
Värdekärnor med lövskog i Borås finns utpekat kring Åsunden och längs Häggån. Det finns också många 
mindre lövskogsområden spridda över kommunen. Flera av dem har naturvårdsklassning i Natur- 
databasen.

Kommunens lövskogar utgör de sista resterna av det stora ädel-
lövskogsområde som en gång utbredde sig över landskapet under 
brons- och järnåldern. Idag är det i odlingslandskapet som dessa 
värden har bevarats bäst. Arter knutna till gamla och grova träd 
har kunnat leva kvar och de flesta nyckelbiotoper med lövskog 
återfinns numera i anslutning till odlingslandskap. Lundar med 
ädellöv är ofta mycket artrika. Svampfloran är mycket rik både 
på marken och på död ved. På de grova träden växer sällsynta 
mossor och lavar som till exempel lunglav (se bild 1). Sådana 
ädellövskogar finns bland annat i naturreservatet Kröklings 
hage, vid naturreservatet Rölle och vid Gravryd och Algutstorp i 
närheten av Rångedala.

Större sammanhängande lövskogar utgörs främst av ek, men 
i vissa fall även bok. I äldre ek och bokskogar återfinns rika 
kärlväxt- och kryptogamfloror. Ofta finns också ett rikt fågelliv. 
Stora sådana lövskogar finns bland annat på Rya åsar och i  
Hägnagärde vid sjön Tolken. Längs vattendrag och vid kärr kan 
man återfinna sumpskogar med ett stort inslag av klibbal. Fina 
sådana sumpskogar förekommer bland annat vid Tattar- 
strömmarna. Klibbalskogarna tillhör också en av de  
intressantaste biotoperna för fågellivet. Bland intressanta arter 
kan nämnas mindre hackspett (se bild 2), som hyser en förkärlek 
för denna miljö.

Det som hotar biologisk mångfald knuten till lövskog är främst 
igenväxning, att gran vandrar in i bestånden och konkurrerar ut 
ek och andra lövträd. De grova vidkroniga träden tål inte tätare 
skog och beskuggning, arterna försvinner. Förr har många löv-
skogar betraktats som betesmark och vedförråd inom ramen för 
jordbruket vilket inte inneburit någon konflikt med natur- 
värdena. Ser man till potentialen till mer produktionsskogar av 
löv är det positivt om det innebär omställning av produktions-
granskog. Det kan samtidigt vara ett hot mot mångfalden om 
det istället innebär att gamla hagmarker ställs om till täta mer 
homogena bestånd utan artrikedom eller hög andel död ved.

Barrskog dominerad av gran är den vanligaste skogstypen i kom-
munen. Ändå är antalet skyddsvärda barrskogsmiljöer  
betydligt färre än odlingslandskapets. Hoten mot artmångfalden 
i våra barrskogar är tätt kopplade till dagens intensiva produktionsskogsbruk. Det finns inte några äldre 
”urskogar” längre utan det mesta är ensidiga planteringar av gran som är artfattiga. Det finns väldigt lite 
kvar av det gamla ”bondeskogsbruket” där det var mer plockhuggning, mindre hyggen och en flerskiftad 
skog med bibehållet markskikt. Skogen är idag generellt tätare och likåldrig utan artrikt mark- och busk-
skikt vilket missgynnar många arter. Områden med riktigt gamla träd och höga naturvärden är små och 
spridningsmöjligheterna för arter mellan dessa platser försvåras i ett intensivt brukat landskap. När man 
avverkar genom att ta upp kalhyggen så påverkas också livet under marken, bland svamparna hittar man 
många av de hotade arterna i skogen. Historiska dikningsföretag för att öka tillväxten har också lett till att 
det saknas utbredda sammanhängande sumpskogar.

Bild 1. Lunglav, Älmås naturreservat, foto av Borås Stad.

Bild 2. Mindre hackspett, foto av Bernt Turesson.
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Intressanta barrskogsmiljöer utgörs nu främst av relativt små restområden, som ofta är så kallade nyckel-
biotoper. Dessa kan återfinnas i djupa, fuktiga raviner, i bergbranter, utmed vattendrag, i mosskanter, i 
anslutning till källpåverkad mark eller vid igenväxande kulturmarker. Fuktigt lokalklimat, inslag av lövträd 
och frånvaro av skogsbruk är faktorer som bidrar till att skapa en mer artrik barrskogsmiljö.

I barrskogar med lite rikare markförhållanden kan man 
träffa på rödlistade och ovanliga marksvampar, mossor 
och kärlväxter. Där barrskogen avbryts av lövdungar 
återfinns ofta en artrik lavflora med ett stort antal 
rödlistade arter, särskilt på grova aspar eller ädellövträd. 
Sådana miljöer finns främst i branter och i anslutning 
till igenväxande kulturmarker och torpställen. Många 
av de ovanliga lavar som växer på lövträden i dessa mil-
jöer är så kallat oceaniska, vilket innebär att de gynnas 
av de stora nederbördsmängder som faller i kommu-
nen. Kommunen har skyddat ett område med många 
rödlistade lavar i Flenstorps naturreservat.

Man kan inom kommunen ändå fortfarande se en 
sparsam förekomst av arter som har höga krav på sin  
livsmiljö i barrskogen, exempelvis tjäder och tofsmes (se bild).  
Där tjädern påträffas finns oftast också ett rikt fågelliv i övrigt. 

Borås Stad är en stor skogsägare för att vara en kommun vilket innebär att det finns goda möjligheter att 
planera för en högre biologisk mångfald som kan göra skillnad på kommunal nivå. Borås Stad har  
mycket tätortsnära skog som sköts med särskild hänsyn till friluftslivet, närboende och skolor och inte 
i första hand för produktion. Andelen skog helt avsatt för eller med extra hänsyn till naturvård i skogs-
bruksplanen är högre än det som krävs för miljöcertifieringarna. Man använder sig av Blå målklassning för 
vattendragen i skogen. Det finns ändå en potential att kunna göra mer.

Våtmarker
Alla våtmarker bidrar till att bibehålla vattenbalansen i naturen och utjämnar skillnader i vattenföring mel-
lan torr- och regnperioder. Utan våtmarker skulle vattenfluktuationerna i vattendragen bli mycket större, 
översvämningarna kraftigare och torrperioderna mer utpräglade. Genom våtmarkernas vattenhållande 
förmåga ges många arter möjlighet att leva där det annars skulle vara omöjligt. På så vis har våtmarkerna en 
ekologisk nyckelroll. Många av våra våtmarker är kraftigt påverkade av dikning. 

De värdefullaste våtmarkerna i kommunen är de stora 
orörda mossarna. Sju mossar har klassning naturvärdes-
klass 1, det vill säga högsta naturvärde, i kommunens 
naturdatabas. Bland de stora, orörda mossarnas djur 
och växter skall främst nämnas fåglarna. Ljung- 
pipare (se bild) är en karaktärsfågel för dessa stora, kala 
högmossar. Trana, grönbena, gulärla och orre är andra 
arter som tillhör denna miljö. I mossarnas kantskogar 
förkommer ofta ugglor, tjäder, spillkråka, gök och en 
artrik småfågelfauna. Mossarnas sjöar och gölar är ofta 
biologiskt intressanta. Här finns ett rikt insektsliv och 
många fågelarter. Särskilt kan nämnas smålom, som 
häckar sällsynt i små fisktomma gölar inom några av 
kommunens mossar. En av kommunens bästa fågel- 
lokaler är Tängetjärn vid Tänge mosse. Den är både 
häckningslokal för många vadare och fin sträcklokal för många gäss. Vänga mosse är det kommunala  
naturreservat som på ett bra sätt representerar naturtypen.

Bland de mindre våtmarkerna är det främst så kallade rikkärr som har höga naturvärden. Rikkärr uppkom-
mer i områden med kalkhaltig mark. I Borås kommun finns endast ett fåtal. Det finaste ligger vid Häljared 

Tofsmes, foto av Bernt Turesson.

Ljungpipare, foto av Ola Högberg.
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i kommunens östra del. Bland intressanta arter som växer här kan nämnas orkidén ängsnycklar.
Hoten mot våtmarkernas naturvärden är flera men det största är igenväxningen av öppna mossar på grund 
av kvävenedfall och dikning. Många arter försvinner när mossarna växer igen. Ett annat är skogsbrukets 
påverkan. Det är viktigt att spara partier med äldre skog på mossholmar och uddar samt tillräckliga  
buffertzoner längs mossarnas kanter.

Sjöar och vattendrag
Alla sjöar och vattendrag är viktiga ur ekologisk synvinkel. Vattnet har sitt eget djur- och växtliv och längs 
stränderna finns varierade, värdefulla och artrika landmiljöer. Fyra sjöar eller sjösystem är klassade med 
högsta naturvärde i Naturdatabasen: Marsjöarna, Säven, Frisjön och Yttre Åsunden. Marsjöarna som 
utgör en del av Varnumsjöarna, är kommunens bästa exempel på näringsrika slättsjöar. Dessa sjöar hyser 
ett mycket rikt fågelliv och omges av betade strandängar och artrika sumpskogar. De övriga är stora sjöar 
med ett rikt fisk- och fågelliv och de sträcker sig över kommungränser. En annan värdefull sjö är Lysjön, 
den är helt oreglerad och har god vattenkvalitet. Den är ett exempel på en vanlig sjötyp i kommunen – en 
näringsfattig sprickdalssjö. Här kan man finna karaktärsarter som storlommen. 

Bland kommunens vattendrag har Häggån med 
biflöden en särställning. Vattendragen hyser en 
intressant bottenfauna, goda bestånd av öring 
samt livskraftiga populationer av flodpärl- 
mussla, känsliga arter som kräver mycket god 
vattenkvalitet. Forsträckor och grusbottnar 
skapar bra förutsättningar för många känsliga 
vattenorganismer. De större vattendragen och 
de flesta bäckar i kommunen finns natur- 
värdesklassade. Kantzonerna till vattendragen är 
mycket viktiga, som spridningsmiljöer i land-
skapet, som strukturer som bidrar till vattnet 
med skuggning, löv och död ved, och som livs-
miljö för en mängd arter. Funktionella naturliga 
kantzoner kan också jämna ut vattennivåer och 
vara skydd mot översvämning. Ett flertal vatten-
drag, sjöar inom kommunen kalkas regelbundet 
och miljöövervakning med provtagning i utvalda punkter görs flera gånger om året på uppdrag av Läns- 
styrelsen. Flera naturvårdsprojekt drivna av enskilda eller föreningar har fått bidrag ur kommunens natur-
vårdsfond för åtgärder i vattendrag, bland annat i Viskan uppströms Öresjö och i Bålån.

För att få en helhetssyn kring vattenfrågorna är strukturerat arbete kopplat till Vattendirektivet en bra 
väg. Det finns många åtgärder att fokusera på kopplat till vatten. Några exempel är: införa kommunal 
miljöövervakning av vattenmiljöer; undanröja vandringshinder och restaurera vattendrag; undvika kul-
vertering; återskapa våtmarker, svämplan och bäckars naturliga förlopp; säkerställa funktionella kantzoner 
utmed sjöar och vattendrag; undvika inplantering av främmande arter och bekämpa invasiva arter.

Lokal kunskapsuppbyggnad
Hittills har arbetet haft stort fokus på kunskapsuppbyggnad och strategiska naturvårdsfrågor i styr- 
dokument och samhällsplanering.  

Under de senaste femton åren har Miljöförvaltningen utfört ett flertal inventeringar av olika arter och  
miljöer för att få en förbättrad samlad kunskapsbild av den biologiska mångfalden i Borås. De flesta av 
dessa har bedrivits som LONA-projekt. Även denna rapport har tagits fram inom ett LONA-projekt.
Miljöförvaltningen har gjort riktade inventeringar av hasselmöss, fladdermöss, större vattensalamander 
och andra groddjur. Dessa arter skyddas strikt i artskyddsförordningen och det är viktigt att ha tillräcklig 
kunskap om utbredningen i Borås. Det strikta skyddet gör också informationen om arternas utbredning 
viktig ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Resultaten har tillgängliggjorts i Borås Stads interna kartverktyg 
som stöd för handläggning.

Kungsfiskare är en art man kan se längs vattendrag med fina kantzoner, foto 
av Ola Högberg.
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Det har också gjorts riktade inventeringar av vildbin och fjärilar, ängssvampar, fåglar och rikkärr. Status 
för odlingslandskapen i naturdatabasen har uppdaterats. Ett större projekt, Kulturlandskap Borås, bedrevs 
för att fånga upp värden i odlingslandskapet på landsbygden i samarbete med markägare, föreningar och 
intresserad allmänhet. Det ledde till ökad kunskap och ett flertal naturvårdsprojekt som fick bidrag från 
Borås Stads naturvårdfond. Projektet fick en fortsättning i Hållbar landsbygd Sjuhärad som också var ett 
lyckat projekt med många genomförda initiativ på landsbygden runt om i Sjuhärad. Hållbar Landsbygd 
Sjuhärad visade bland annat hur viktig naturen är för människorna i Sjuhärad och hur man kan  
utveckla småskalig matproduktion med försäljningsmöjlighet via Reko-ring. 

I dagsläget driver Miljöförvaltningen LONA-projekt kring invasiva arter, åtgärder för större vatten- 
salamander och utredning av den gröna infrastrukturen i kommunen samt reservatsbildning på gården 
Gåshult. För ett av de inventerade rikkärren pågår utredning för att kunna bilda kommunalt biotopskydd 
och en detaljerad inventering och skötselplan har tagits fram. Rikärret i Häljared ligger inte på kommunal 
mark vilket komplicerar processen något.

Miljö- och konsumentnämnden har vid två tillfällen tagit upp initiativärenden för att uppmana kommu-
nen till strategiska markinköp med betydelse för grön infrastruktur och biologisk mångfald. I det ena fallet 
ledde det till att staden har köpt in del av gården Gåshult 2020, en fastighet med höga värden kopplade till 
biologisk mångfald i småskaligt odlingslandskap med artrika gräsmarker. Naturreservatsbildning pågår och 
kommer att säkra en bra skötsel av miljöerna.

Sammantaget har vi numera en mer gedigen kunskap om hur det ser ut i Borås och därigenom också en 
bättre grund för att planera åtgärder som kan ge positiv effekt på biologisk mångfald kommande år. Vi har 
även bättre grund för att kunna utföra miljöövervakning av naturmiljöer i kommunen.

Riklig blomning av Jungfru Marie nycklar på de artrika ängarna i Gåshult. Foto: Anna Ljunggren.
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Biologisk mångfald i samhällsplaneringen
I den översiktliga planeringen eller vid framtagande av nya styrdokument bildas ofta förvaltnings- 
övergripande arbetsgrupper kring de ”gröna” frågorna. Stadens naturvårdsgrupp är också ett viktigt forum 
för att diskutera allt från övergripande strategiska frågor till mer detaljer om en specifik fråga, en art,  
en händelse, en detaljplan eller skötsel av mark. Miljöförvaltningen är också samordnare för kommunens 
förvaltningsövergripande vattengrupp.

När det gäller nya detaljplaner finns frågorna med redan från beredningen när en exploatör lämnar in 
förslag. Då sätter man samman ett samlat underlag till politiken där det ska framgå vilka värden vi har 
kunskap om och vilka frågor som är särskilt viktiga i det aktuella området, om det kan komma att kräva 
undvikande av ytor eller ekologisk kompensation och om tjänstemännen förordar fortsatt arbete eller 
bedömer förslaget som olämpligt. Vi har lärt oss att det tidiga skedet är mycket viktigt, det är då lämplig-
heten prövas och för att få en effektiv process behöver så mycket som möjligt spelas in redan där. Samtidigt 
har man i ett tidigt skede inte alla fakta på bordet, utredningarna kan visa på andra värden eller nya frågor 
som måste hanteras i planprocessen. Kommunbiologerna ger råd kring vilka inventeringar som behöver 
göras och vilka frågor man bör utreda i planarbetet. Det kan gälla exempelvis naturmiljöer, specifika arter, 
kantzoner längs vattendrag, påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) eller lokal grön infra-
struktur.

Den finns en handledning för planhandläggare som stöd i arbetet med ekosystemtjänster och  
kompensationsåtgärder. Denna är under utveckling och olika metoder prövas.

Naturdatabasen, de riktade artinventeringarna Miljöförvaltningen gjort och skyddsvärda träd finns till-
gängligt för planerare genom Intramap. Det ger en bra indikation för när det är lämpligt att koppla in en 
biolog för bedömningar eller yttrande i exempelvis bygglovhandläggningen, byggprojekt eller kommunens 
egen planering.

Framtida utvecklat arbete på kommunen gällande GIS är en viktig komponent. När alla förvaltningars 
digitala kunskapsunderlag kan samlas centralt finns det möjligheter till mer kompletta analyser. Idag har 
förvaltningarna mycket eget material sparat lokalt. När det gäller frågor kring biologisk mångfald och grön 
infrastruktur såväl som andra ämnesområden behövs kunskap från flera håll för att få helheten om man ska 
titta på specifika områden eller planera åtgärder.

Stadens nya skogsbruksplan är detaljerad och numera tillgängliggjord i Intramap som ett värdefullt  
planeringsunderlag.

I det långsiktiga strategiska naturvårdsarbetet är kommunens möjligheter att kunna bilda kommunala  
naturreservat eller göra strategiska markinköp för naturvårdsåtgärder eller grön infrastruktur viktiga red-
skap.

Inom stadens naturvårdsgrupp har frågan om att ta fram områden för ekologisk kompensation diskuterats. 
En slags biotopbank för lämpliga åtgärder som inte har finansiering som kan användas när exploaterings-
projekt kräver ekologisk kompensation och där undvikande eller kompensation i närmiljön inte är möjlig.

Kopplad till Naturvårdsprogrammet finns en åtgärdslista med förslag på åtgärder som gynnar biologisk 
mångfald som kommunbiologerna uppdaterar löpande.
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4. Åtgärdsområden

Utifrån det kunskapsunderlag vi har i dagsläget är bedömningen att Borås Stad har ett särskilt framtida 
ansvar för blomrika biotoper för pollinatörer, skyddsvärda träd, lövskog och vattendrag som hyser hotade 
arter. Därtill kommer de enskilda hotade arter där Borås kan anses ha ett större nationellt eller regionalt 
ansvar. De hotade arterna förekommer inom många olika miljöer men vi bör lägga särskild vikt vid att 
utreda vilka gynnande åtgärder vi kan göra inom kommunens eget markinnehav och arbeta med riktad 
rådgivning till markägare kopplat till handläggningen av Naturvårdsfonden. En fungerande grön infra-
struktur är en förutsättning för en långsiktigt hållbar situation för arternas fortlevnad och möjlighet att 
förse oss människor med ekosystemtjänster.

För att nå målen om en rik biologisk mångfald i Borås arbetar förvaltningen inom tre övergripande  
åtgärdsområden: 
• En fungerande grön infrastruktur
• En gynnsam bevarandestatus för arter i Borås 
• Ekosystemtjänster och särskilt fokus på pollinering

En fungerande grön infrastruktur
Ett landskap är ett lapptäcke av olika livsmiljöer, spridningskorridorer och barriärer för alla arter. För att 
kunna sprida sig till biotoperna som ligger likt öar i landskapet krävs förbindelser, korridorer eller vand-
ringsleder. Ibland finns naturliga barriärer som gör att arterna måste hitta en väg runt. Olika arter har olika 
sätt att sprida sig i landskapet. För till exempel öringen är vattendrag nödvändiga för spridning, medan 
vattendrag oftast utgör svåra barriärer att passera för hasselmöss.

I takt med människans utbredning och markanvändning ökar de människoskapade barriärerna i land- 
skapet såsom vägar, järnvägar, hårdgjorda ytor och bebyggelse. Det påverkar den biologiska infrastrukturen 
och därmed förutsättningarna för olika arters levnadsvillkor och den biologiska mångfalden. Därför är 
det viktigt att planera även för gröna stråk och passager för djur och växter. När klimatet ändras kommer 
möjligheterna för arter att kunna röra sig mellan områden bli allt viktigare. Det kan både handla om att 
lämpliga utbredningsområden ändras med ändrad temperatur och nederbörd och att tillfälliga  
förändringar i livsmiljöerna, som är svårt att hinna anpassa sig till, blir vanligare när vi får räkna med  
snabba omställningar.

Odlingslandskapet
Trots det småbrutna landskapet i Borås finns det några områden i kommunen som är regionalt värdefulla 
värdekärnor och värdetrakter. Utspritt över kommunen finns det många fina mer eller mindre samman-
hängande odlingslandskap som klassats i Naturdatabasen. 

Flest miljöer finns i den nordöstra delen av kommunen där också de regionala värdetrakterna finns. När 
man lägger till analyserna av ytor med värde för den gröna infrastrukturen i gräsmarker på kommunal nivå 
ser man att även gräsmarker som ligger utanför dessa utpekade områden är viktiga i nätverket. Dessa åter-
finns också inom serviceorten Fristad, kring Dalsjöfors och i stråken däremellan. Det är en viktig aspekt att 
ta hänsyn till vid uppdatering av Grönområdesplanen och när orterna utvecklas. I odlingslandskapet finns 
också många av de särskilt skyddsvärda träden. 

Naturvårdsverket (2020) definierar grön infrastruktur som:
Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och 
förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för 
samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.
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Det som främst påverkar utvecklingen i odlingslandskapen är hur möjligheterna ser ut för att kunna 
bedriva ett småskaligt lantbruk anpassat till naturvärden och klimat i framtiden. Insekter och fåglar har 
en minskande trend i odlingslandskapet och miljöerna de är beroende minskar. Det behövs generellt 
mer miljöövervakning för att veta hur mycket. Genom naturvårdsfonden kan kommunen stötta enskilda 
markägares initiativ. De värdefullaste områdena på kommunens mark är i stor utsträckning skyddade som 
naturreservat. Tekniska förvaltningen utför en inventering av kommunens öppna marker med syfte att  
hitta lämplig framtida skötsel för respektive område. En kompletterande inventering av floran och gräs-
markernas relativa betydelse för grön infrastruktur kommer att utföras av Miljöförvaltningen inom  
pågående LONA-projekt.

De verktyg kommunen har för att arbeta aktivt med biologisk mångfald i odlingslandskapet är bland annat 
genom olika naturvårdsprojekt, genom att dela ut bidrag ur naturvårdfonden och ge rådgivning, belysa 
frågan tydligt i samhällsplaneringen. Kommunen bör också fokusera på vilka möjligheter som finns till 
åtgärder på egen mark, genom skötsel, utvecklade målbilder och utformade arrendeavtal. Blommande  
marker är numera en stor bristvara och möjligheten att öka blomningen på kommunens gräsmarker  
genom ändrad skötsel bör utredas. Miljöförvaltningen bedömer att potentialen till förbättringar är stor. 
Det är särskilt viktigt på de ytor som kan ingå i en fungerande grön infrastruktur. De kommunala  
analyserna gör att vi nu har en bra grund att stå på för att kunna arbeta vidare med att överbrygga brister 
och bedöma var åtgärder gör bäst nytta.

De senaste åren har dagfjärilar alltmer uppmärksammats som värdefulla indikatorer på de miljöer de är 
knutna till. Lunds universitet startade år 2010 en nationell Svensk Dagfjärilsövervakning enligt särskild 
metodik. Med hjälp av data från landets alla punkter och slingor kan man se hur fjärilsfaunan i Sverige 
som helhet ändras över tiden. Man kan se närmare på hur exempelvis naturvårdsinsatser påverkar fjärils-
faunan genom att jämföra lokala trender med trender för Sverige som helhet. Genom att delta i Svensk 
Dagfjärilsövervakning skulle man kunna förbättra kunskapen om denna grupp av indikatorarter för  
odlingslandskapet. Det skulle kunna ingå i kommunens miljöövervakning.

Kartbilden visar de regionala  
värden som Länsstyrelsen tagit 
fram tillsammans med områden i 
Borås Stads naturdatabas som har 
värden kopplat till pollinering. 
Gräsmarker, viktiga för infra- 
strukturen på lokal nivå, ligger 
ovanpå. 
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Lövskogar
Borås har stora ytor med utpekade värden kopplat till lövträd. I Länsstyrelsens analys av regionala värdetrakter 
för lövskog och ädellövskog finns det dock väldigt små ytor som sträcker sig in i Borås östra delar och det finns 
mer i omgivande kommuner. Våra lövskogar är inte tillräckligt utbredda för att fångas upp på den utzoomade 
skala Länsstyrelsen använt. Värdefulla lövskogsmiljöer finns ändå i vårt landskap när vi tittar på de enskilda 
inventeringar som ligger till grund för Länsstyrelsens analyser och skogliga värdekärnor tillsammans med den 
lokalt framtagna kunskap vi har i kommunens naturdatabas och skogsbruksplan. Däremot utgör stora delar av 
kommunen regional värdetrakt för skyddsvärda träd och värdetrakt för ek. Så ser det inte ut i hela Sjuhärad. 

Våra skyddsvärda grova träd finns spridda över hela landskapet, i odlingslandskapet, i mindre lövskogar, i barr-
skog som planterats på tidigare öppen mark och kring bebyggelsen. Man kan säga att Borås Stad därför också 
har ett regionalt ansvar för skyddsvärda träd och särskilt för ekbestånden. I Borås finns lövskogarna också i 
hög utsträckning i eller kring tätorterna. Det är viktigt att särskilt bevaka lövskogsmiljöer i samhälls- 
planeringen när nya områden detaljplaneläggs och även när de mindre orterna ska växa. Det är viktigt att  
yngre solitära lövträd får växa sig gamla och grova, det finns ett åldersglapp och det behövs satsning på så  
kallade efterföljare, ”medelålders” träd som kan ta över arterna som är helt beroende av gamla träd i  
framtiden. Ytor med lövskogsmiljöer som har ett särskilt värde för hela kommunens nätverk av lövskog finns 
främst i de norra och östra delarna av kommunen och i och kring Borås tätort. Nätverket är starkast väster om 
Dalsjöfors men spridningsmöjligheterna till andra miljöer i tätorten och Fristad är begränsad. 

Som skogsägare kan kommunen arbeta för ökad andel lövskog och högre biologisk mångfald kopplad till 
lövträd både inom områden för friluftsliv och inom produktionsskogen. Man kan arbeta med exempelvis 
frihuggning av lövträd i barr- och blandskogar, skapa bryn, lövdominerade stråk eller bättre kantzoner till 
vattendrag, tillföra strukturer som död ved om det är en brist eller återväta småytor med sumpskog. Detta är 
särskilt viktigt att arbeta med i de delar av skogen där det finns förutsättningar för att knyta ihop områden 
som har ett värde för grön infrastruktur i lövskogsnätverk eller där hotade arter förekommer i närområdet. 
Om igenväxande öppen mark ställs om till skogsmark bör alltid lövträd gynnas eller planteras, gärna ek. En 
framtida omställning till mer lövskog är också något som är bättre anpassat för framtida klimat.

På bilden visas de regionalt 
utpekade värdetrakterna för löv-
skog, skyddsvärda träd och ekar 
tillsammans med de områden i 
Borås Stads naturdatabas som har 
värden kopplat till lövskog. 
Områden med lokalt värde för 
grön infrastruktur ligger ovanpå.
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Barrskogar
Stora delar av kommunen är täckt av barrskog. På regional nivå finns ändå inte samma utbredning av 
värdetrakter här som för skyddsvärda träd. De regionala analyserna är liksom för lövskogen här gjorda på 
ett sätt som inte fångar upp granskogsmiljöerna i Borås. Granen är det dominerande trädslaget men ytorna 
med riktigt gammal skog med höga naturvärden är relativt små och utspridda vilket ändå kan försvåra 
för arter knutna till dessa miljöer. Även intensivt brukade ytor som exempelvis en granplantering med tät 
likåldrig skog kan utgöra barriär för arter som har högre krav på livsmiljö och svårt att sprida sig över långa 
sträckor medan den fungerar bra för andra. 

I vårt lokala kunskapsunderlag så finns det ytor med höga värden kopplat barrskog, inom våra kommunala 
naturreservat, i Naturdatabasen och skogsbruksplanen. Skogliga värdekärnor finns framtagna sedan  
tidigare av skogsstyrelsen i samband med Strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län. 
I vårt område pekades då Åsundens lövskogar och området kring Kinnarumma-Skephult ut som områden 
med högre koncentration av värdekärnor så de bildar värdetrakt för skog. Inom dessa finns naturreser-
vaten Torpa, Backa och Flenstorp. Det är mer relevant att titta på värdekärnor tillsammans med det lokala 
materialet för att inte missa områden med höga värden som inte fångas upp i Länsstyrelsens analyser. 

På kartan visas regionala värdetrakter, ytor i Naturdatabasen som har värden kopplade till barrskog samt 
analyserna av ytor med värde för den gröna infrastrukturen i barrskog på kommunal nivå pålagda.  
I analyserna på kommunal nivå har underlaget varit betydligt bättre på kommunens egen mark med 
tillgång till hela skogsbruksplanen och både de ytor som är avsatta helt för naturvård och produktionsytor 
med extra för naturhänsyn och friluftsliv. Därför är mönstret tydligare i vissa delar av kommunen. 
Exempel på åtgärder kommunen kan göra som gynnar biologisk mångfald skulle kunna vara att ställa om 
ytor till hyggesfria metoder, förbättra möjligheten i mellanliggande skogsbestånd för spridning mellan 
olika värdeobjekt, återväta dikade skogar, anlägga ekologiskt funktionella kantzoner längs alla vattendrag 
i skogsmark och anpassa skötsel efter förekomst av hotade arter. När klimatet ändras kommer problemen 
med torka och insektsskador bli vanligare. Granen är hårt drabbad i vår del av landet. Man bör planera för 
omställning till mer klimatanpassade skogar. Man kan vara proaktiv och göra åtgärder som beskrivs ovan i 
delar av rena granskogsbestånd så att när omställningen sker i nästa generation skog finns viktiga strukturer 
redan på plats. 

På bilden visas de regionalt ut- 
pekade värdetrakter för löv- 
blandad barrskog, ytor i Borås 
Stads naturdatabas som har 
värden kopplat till barrskog 
och kommunal analys av grön 
infrastruktur i barrskog. Till den 
kommunala analysen har stadens 
skogsbruksplan varit ett viktigt 
underlag.
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Våtmarker
De kvarvarande våtmarkerna i landskapet har relativt god kontakt med varandra. På den historiska  
kartan syns hur våtmarksmiljöerna tidigare var utspridda över hela landskapet på 1800-talet vilket gav 
större möjlighet till spridning för arter mellan de större sammanhängande våtmarksområdena. En analys av 
vilka kommunala marker som historiskt dikats och som är möjliga att återväta vore intressant. De nyttor 
man kan få förutom ökad biologisk mångfald och fina fågelmiljöer är att vatten hålls kvar i landskapet och 
det kan bidra till minskat kolläckage och bättre skydd mot negativa klimateffekter som torka och över-
svämningar.

I kommunens egen våtmarksinventering som ligger till grund för skikten från Naturdatabasen på kartan 
har man inventerat våtmarker >5 ha. I Länsstyrelsen analyser har våtmarker > 10 ha ingått. När vi lägger 
dem på samma karta syns att det i många fall finns mindre våtmarker som bidrar till att knyta ihop de 
utpekade värdetrakterna.

Det största våtmarksområdet i kommunens markinnehav är skyddat som kommunalt naturreservat, Vänga 
mosse. Skötseln är inriktad på att återskapa stora öppna mosseplan. När staden växer påverkas ibland även 
våtmarksmiljöer och torvmarker. Det är viktigt att ha med sig vilka långsiktiga negativa effekter detta får 
både för biologisk mångfald, klimat och som naturresurs som ger oss ekosystemtjänster. I ett nytt  
LONA-projekt ska möjliga lägen för återställande eller nyanläggning av våtmarker utredas. Fokus i det 
projektet är både klimatanpassning och biologisk mångfald.

På bilden visas regionalt utpekade värdetrakter för våtmarker tillsam-
mans med våtmarker som fått naturvärdesklassning i kommunens egen 
inventering. Den kommunala inventeringen visar att mindre våtmarker 
i flera fall knyter ihop nätverket.

På bilden visas befintliga våtmarker i kommunen tillsammans med ett 
skikt som visar var i landskapet våtmarker fanns historiskt, före de stora 
dikningarna av jordbruksmark och skog utfördes.
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En gynnsam bevarandestatus för arter i Borås 

Skyddade arter
Vissa arter omfattas av juridiskt skydd enligt lagar och förordningar och benämnas som skyddade arter. 
Direktivet om bevarande av vilda fåglar, även kallat Fågeldirektivet, antogs redan 1979 av EU. Syftet med 
fågeldirektivet är att bibehålla eller återskapa arternas populationer på en nivå som ”svarar mot ekologiska, 
vetenskapliga och kulturella behov”. Direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
även kallat Art- och habitatdirektivet, antogs 1992 av EU. Syftet med Art- och habitatdirektivet är att 
säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda 
floran och faunan inom EU:s medlemsländer. 

I Sverige har man lagstiftat om detta genom Artskyddsförordningen. Det gäller arter som är förtecknade i 
bilaga 2, 4, och 5 till art- och habitatdirektivet samt arter förtecknade i bilaga 1, 2 och 3 till fågeldirektivet. 
Även alla arter som är fridlysta i Sverige omfattas av lagstiftningen.

Strikt skyddade arter enligt artskyddsförordningen
Några särskilt skyddsvärda djurarter finns upptagna i bilaga 4 i Art- och habitatdirektivet. Dessa har ett 
strikt skydd enligt Artskyddsförordningen, vilket innebär att man inte får störa djuren i något skede under 
livscykeln, eller förstöra deras livsmiljöer. Fem av dessa arter finns i Borås:

• Fladdermöss (alla arter)
• Hasselmus
• Större vattensalamander
• Åkergroda
• Läderbagge

Utbredningen av fladdermöss, hasselmöss och större vattensalamander i Borås har de senaste åren kartlagts 
genom riktade inventeringar. Det strikta skyddet gör också informationen om arternas utbredning viktig 
ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Resultaten har tillgängliggjorts i Borås Stads interna kartverktyg som 
stöd för handläggning.

Hasselmus
Hasselmusen lever större delen av sitt liv klätt-
rande i buskar och går ytterst ogärna ned på 
marken där den utsätter sig för risker. Då arten 
ofta lever i områden i igenväxningsfas är livs-
miljöerna sällan bestående under längre tid. 
Ledningsgator, bryn, strandkanter och vegeta-
tionsrika stenmurar utgör viktiga vandringsleder 
för spridning av individer. Öppna ytor utan 
sammanhängande buskskikt såsom åkermarker, 
betesmarker, vägar, sjöar, åar etc. undviks av 
hasselmössen och utgör i varierande grad vand-
ringshinder.

Hasselmusen är därmed mycket känslig för frag-
mentering av landskapet. Fragmentering medför 
att antalet tillgängliga lämpliga livsmiljöer  
minskar, spridningsavstånden ökar och  
spridningskorridorer saknas. Detta skulle kunna 
leda till minskande populationer i ett större 
landskapsavsnitt och på sikt att populationerna 
kraschar.

Kartbilden visar platser där hasselmus förekommer och några viktiga sprid-
ningsvägar som behöver finnas för att populationer inte ska bli isolerade  
från varandra. Hasselmus, foto av Boris Berglund. 19



Hasselmusen har i Borås ett behov av att ständigt hitta nya lokaler och vid fragmentering minskar denna 
möjlighet. För att säkra artens långsiktiga överlevnad i ett landskap måste det finnas en möjlighet att röra 
sig eller sprida sig i landskapet. Riksväg 40, riksväg 41, riksväg 27, riksväg 42, tätorterna, Viareds industri-
område, Viskan och större sjöar såsom Öresjö, Viaredssjön och Säven utgör vandringshinder som fragmen-
terar hasselmuspopulationen i kommunen till flera isolerade delpopulationer. På några ställen finns smala 
korridorer mellan delområdena som möjligen kan fungera som spridningskorridorer. Dessa passager är 
mycket viktiga att bibehålla obebyggda för att möjliggöra hasselmössens rörelser i landskapet.

Större vattensalamander
Den större vattensalamandern hotas av igenväxning runt naturliga vattensamlingar, utdikning och in- 
plantering av fisk och kräftor i dammar och småvatten. Den har försvunnit från många platser där den  
tidigare funnits i Sverige. Främst är det omställningen av det äldre kulturlandskapet, som i hög grad  
utgjorde småvattenlandskap, till ett modernt jordbrukslandskap som ligger bakom förändringarna.  
Fragmentering av mosaiken av landmiljöer och vattenmiljöer, liksom ökad belastning från gödnings- och 
bekämpningsmedel, har bidragit till att miljöer som inte helt försvunnit har försämrats i kvalitet. Minskad 
förekomst av goda livsmiljöer utgör det främsta problemet, särskilt i odlingslandskapet. Habitatförlust 
genom t.ex. förändrad markanvändning, exploatering, övergödning och introduktion av fisk och kräftor är 
fortsatt det största hotet mot arten. 

Åtgärder som hjälper den större vattensalamandern är bland annat att anlägga nya dammar och småvatten, 
och att förbättra landmiljöer i närheten av dessa vatten. Sådana åtgärder utför kommunen nu i det  
pågående LONA-projektet.

Kartan visar småvatten med förekomst av större vattensalamander och troliga spridningsvägar. Att vi inte 
hittat större vattensalamander de dammar som utgör värdetrakter i Länsstyrelsens analyser kan bero på att 
det är dammar med inplanterad fisk eller kräftor vilka konkurrerar med salamandern. Det visar på vikten 
av att inventera och göra mer lokala analyser.

Kartbilden visas regionala värdekärnor och värde-
trakter för småvatten tillsammans med inventerade 
dammar med förekomst av större vattensalamander 
och spridningsstråk i landskapet. Att vi hittat arten 
främst utanför värdekärnor visar på vikten av att 
inventera. 
Större vattensalamander, foto av Dennis Malmström.
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Fladdermöss
Vid inventeringen hittades totalt 11 fladdermusarter på 37 lokaler i kommunen. I Sverige har 19 olika 
fladdermusarter påträffats och sammanlagt 13 arter har observerats i Sjuhärad. Den bästa lokalen för 
fladdermöss var Mölarps ö där 8 arter påträffades, vilket är en bra siffra. Av rödlistade arter hittades frans-
fladdermus (NT) på 5 lokaler, Mindre brunfladdermus (VU) på 3 lokaler och sydfladdermus (EN) på 3 
lokaler. Tillsammans visar resultaten att Borås har en artrik och skyddsvärd fladdermusfauna.

Åtgärder som är bra för de rödlistade arterna är bevarande av större äldre lövträdsbestånd och fortsatt bete 
i trädbärande marker, bevarande av grova träd med håligheter, återställa lövbårder längs vattendrag och 
återväta våtmarker och sumpskog. För någon art kan vindkraftsetablering vara ett hot beroende på hur de 
jagar.

Situationen för gruppen fladdermöss är något förbättrad sedan inventeringen gjordes. I den nya röd- 
listan har fransfladdermus flyttats från sårbar (VU) till nära hotad (NT). Mindre brunfladdermus (tidigare 
Leislers fladdermus) har flyttats först till akut hotad (CR) 2015 för att nu 2020 bedömas som sårbar (VU). 
Sydfladdermus har flyttats från starkt hotad (EN) till nära hotad (NT). Det betyder att antalet hotade  
fladdermusarter i Borås minskat från tre till en sedan 2012.

Fladdermössens spridningsvägar följer ledlinjer i landskapet såsom vattendrag, dalgångar, åsryggar. De rör 
sig gärna över odlingslandskap med gårdsbyggnader och lövskogsmiljöer där de hittar både boplatser och 
gott om insekter. 

Kartbilden visar inventerade lokaler för fladder-
möss och ledlinjer i landskapet som utgör troliga 
spridningsvägar. Brunlångörad fladdermus, foto av 
Borås Stad.
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Rödlistan och åtgärdsprogram för hotade arter
Rödlistning handlar om hur stor risken är för en arts utdöende i Sverige och hur trenden för arter ser ut. 
Artdatabankens experter på SLU i Uppsala ansvarar för uppdatering av den svenska listan. Arter som till-
hör någon av de tre kategorierna; CR, EN eller VU kallas hotade arter.

Naturvårdsverket har pekat ut ett antal arter som bedömts kräva särskilda åtgärder för att uppnå gynnsam 
bevarandestatus. För dessa finns särskilda åtgärdsprogram (ÅGP).

Totalt finns 333 arter upptagna på den nationella Rödlistan 2020 noterade i Borås. Av dessa är 140 arter 
bedömda som hotade arter (akut hotade, starkt hotade eller sårbara). För några av dessa har Borås en bety-
dande andel av förekomsterna på regional nivå och för några enstaka även på nationell nivå. I dessa fall kan 
man säga att Borås har ett större ansvar för att se till att arterna har förutsättningar att finnas kvar och helst 
öka inom kommunen. Man kan också knyta arbetet med arter till den gröna infrastrukturen och  
fokusera på de miljöer som i sådana analyser visar var det finns värdekärnor, värdetrakter eller barriärer 
i vår kommun. En genomgång av vilka naturtyper de hotade arterna i Borås är knutna till utifrån nya 
rödlistan behövs. Även genomgång av vilka hotade arter som är noterade på platser inom kommunens eget 
markinnehav är viktigt att ta fram. 

Västra Götaland och Skåne är de län som har klart flest rödlistade arter i skog i landet, mycket kopplat till 
våra ädellövskogar. Vi har en stor förekomst av hotade pollinatörer i kommunen och Osdal-Bråt har av 
Naturvårdsverket blivit utvalt som ett av Sveriges åtta viktigaste områden för att satsa på stödjande åtgärder 
för vildbin. Osdal-Bråt är Västra Götalands finaste lokal med över 100 olika arter, flera av dessa finns med 
på rödlistan. Länsstyrelsen gör skötselinsatser för hotade vildbiarter med åtgärdsprogram både på  
kommunal mark tillsammans med tekniska förvaltningen, och på Fortifikationsverkets marker. 

Rödlistans fem olika kategorier
RE – utdöd
CR – akut hotad
EN – starkt hotad
VU – sårbar
NT – nära hotad
DD – kunskapsbrist

Kartbilden visar områden i Borås Stads naturdatabas 
som har värden beskrivna kopplat till pollinering och 
de lokaler där miljöförvaltningen inventerat vilda bin 
och ängsfjärilar. 
Långhornsbi, ett av de 100-tal vildbiarter som  
observerats i Bråt. Foto av Peter Nolbrant.
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Osdal-Bråt är samtidigt en viktig fågellokal. Miljöförvaltningen har genom egna inventeringar av andra 
små lokaler runt om i kommunen bakgrundsdata som kan följas upp genom miljöövervakning.

Ett annat exempel på en art vi fokuserat på och som också omfattas av åtgärdsprogram är flodpärlmusslan. 
Det är en starkt hotad art (EN) som det finns en stark population av i Borås. Här reproducerar sig  
också arten vilket är ovanligt och inte förekommer på så många platser i landet, det bedöms därför vara 
det viktigaste området nedan Dalälven. Del av Lindåsabäcken är skyddad som Natura 2000-område för att 
säkerställa skydd för arten. Flodpärlmusslan finns i flera vattendrag i kommunen och är beroende av öring 
för att kunna reproducera sig. 

Hotade arter finns spridda över hela kommunen, både inom skyddade områden och utanför. Borås Stad 
har en god tradition av att bilda kommunala naturreservat på egen mark som har mycket höga natur- 
värden. Inom de kommunala naturreservaten förekommer ett flertal hotade arter och andra natur- 
vårdsarter och skötselplanerna anpassas för att gynna dessa. De oceaniska lavarna är exempel på arter som 
Borås kommun har ett särskilt ansvar för. Naturreservatet Flenstorp är bildat med detta syfte.

Var hotade arter förekommer på kommunens egen mark utanför skyddade områden är en fråga som borde 
utredas vidare så att skötseln kan anpassas och man kan ta hänsyn vid planering. Exempelvis förekommer 
två olika hotade svamparter, bitter taggsvamp och brödtaggsvamp i granskogen inom friluftsområdet Kype. 

Kartbilden visar öringförande vatten-
drag i Borås, var det finns flodpärl-
musslor och på vilka platser det finns 
vandringshinder för fisk. 
Flodpärlmusslor i Lindåsabäcken, foto 
av Johan Linderstad.
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Fåglar
Inventering av förekomst av särskilt skydds-
värda häckande fågelarter i kommunen 
utfördes 2009-2013 av Borås fågelgrupp 
och Västergötlands ornitologiska förening. 
Inventeringen täcker hela kommunen och 
syftet var att ge Borås Stad bättre kunskaps-
underlag om stadens fågelliv, samt att peka 
ut särskilt skyddsvärda biotoper.  

I samband med att kommunen skulle ta fram 
ett tematiskt tillägg till ÖP gällande vind-
kraftsetablering gjordes en kartläggning av 
flyttfågelstråk och viktiga termikområden för 
fåglar (se karta). Inom dessa områden skulle 
etablering av vindkraft eller andra höga  
konstruktioner få stora negativa effekter.

Invasiva arter
Invasiva främmande arter räknas som ett 
av de stora hoten mot biologisk mångfald 
globalt och lokalt eftersom de har stor  
konkurrensförmåga och tränger undan in-
hemska arter. Myndigheter, kommuner och  
fastighetsägare har alla ansvar för och en  
skyldighet att begränsa spridningen av  
invasiva främmande arter i Sverige. 

Många invasiva arter i Sverige är trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga 
växtavfallstippar i villaområdens närnatur. Invasiva främmande arter innebär ofta stora kostnader för 
samhället. Vissa arter som etablerat sig i Sveriges natur sprider sig genom så kallade egenspridning medan 
andra främst sprids av oss människor. Det kan vara med frön eller via arbeten som flytt av jordmassor eller 
gräsklippning/slåtter.

Ett antal arter är förbjudna enligt EU-lag. Lagen 
om invasiva främmande arter är införlivad i svensk 
lag genom miljöbalken. Lagstiftningen reglerar vilka 
arter som ska vara förbjudna eller hanteras enligt 
särskilda hanteringsprogram. Varje EU-land har 
möjlighet att skapa en egen lista utifrån det egna 
landets behov och förutsättningar. En sådan lista är 
under beredning från statligt håll i Sverige.

Inom pågående LONA-projekt har en kartläggning 
av vilka arter vi har i Borås påbörjats med inven- 
tering och möjlighet för allmänheten att rapportera 
in i en app. Vi har också arbetat förvaltningsöver-
gripande med att identifiera problem och ta fram 
förslag på rutiner och ansvarsfördelningen för  
kommunens eget arbete. Det behövs både för  
hantering, minska risk för spridning och för hur den 
aktiva bekämpningen av arter bör prioriteras.

De arter vi har stor utbredning av i Borås är parkslide, gul skunkkalla (se bild ovan), jättebalsamin, lupiner 
och kanadensiskt gullris. Jättelokan har kommunen sedan länge bekämpat på ett flertal platser. På  
några platser pågår test av olika bekämpningsmetoder för parkslide, jättebalsamin och skunkkalla.   

Kartbilden visar vilka stråk flyttfåglar använder över Borås och viktiga termik-
områden, områden med uppvindar som hjälper fåglarna att lyfta efter rastning. 

Efter blomningen växer skunkkallans blad höga och rotstocken fäster 
djupt i den blöta marken likt en purjolök. Foto av Matilda Chocron.
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Längs Sandaredsån har stora insatser gjorts av lokala grupper för att bekämpa skunkkallan. Där finns arten 
utbredd längs i princip hela vattendragets sträckning till utloppet i Viaredssjön. Ferieungdomar har jobbat 
med bekämpning av invasiva arter sommaren 2020 och flera arbetslag planeras för sommaren 2021. 

Det är ett stort och kostsamt arbete att aktivt bekämpa invasiva arter och det finns en problematik kring 
hantering av avfallet, särskilt jordmassor som innehåller växtdelar eller frön. Kommunen behöver prioritera 
utifrån var insatser gör mest nytta och där risken är stor att det påverkar höga naturvärden. I första hand 
bör bekämpande insatser ske inom våra naturreservat, områden med hög naturvärdesklassning eller på 
platser där de riskerar spridas in i sådana områden.  

Exempel på påverkan kopplad till klimatförändringar och grön infrastruktur
Ett förändrat klimat innebär troligen både ett större problem med invasiva arter framöver och en större 
sårbarhet för inhemska arter som lever i vatten och fuktiga miljöer.

Att det förväntas bli mer förekommande med torrperioder 
och översvämningar kan bli ett direkt akut hot mot arter i 
vatten och även i omgivningen. Det såg vi exempel på vid den 
extrema torkan under sommaren 2018 då vi tillsammans med 
Länsstyrelsen fick öka kontrollen av nivåer i bäckarna och 
göra insatser för flodpärlmusslor när vattennivån blev väldigt 
låg. På flera platser torkade mindre bäckar ut helt och det är 
svårt att överblicka hur miljöerna kan återhämta sig, lokala 
förluster av vattenlevande arter är en trolig konsekvens. Om 
det förekommer vandringshinder i vattensystemet kan inte alla
tidigare förekommande arter återetablera sig i vattendragen. 
Utloppet från Sävsjön till Sävbäcken torkade ut helt 2018. 
Längre nedströms i bäcken finns flodpärlmusslor. 

Exempel på översvämningsproblematik kan vara att ämnen 
som inte hör hemma i vattenmiljön kan spolas ut. Både från 
exploaterade ytor och från naturmark som skog och åker, där 
det kan bli surchocker och utsläpp av metylkvicksilver vid 
höga flöden från avverkad mark med körskador eller utflöde 
av näringsämnen och slam från jordbruksmark. Markägare 
längs Sandaredsån misstänker att det delvis var översvämning 
längs ån i skogsmark under en sommar som bidrog till stor 
spridning av den invasiva arten skunkkalla som nu återfinns 
relativt långt från vattendraget i granskogen. 

Spridningslänkar och värdekärnor kan utgöra potentiella 
spridningsvägar även för invasiva främmande arter. Vid före-
komst av dessa arter inom en värdekärna eller spridningslänk 
bör även dessa områden prioriteras för bekämpningsåtgärder. 
De flesta invasiva arter som har stor utbredning i Borås är  
också arter som lätt kan spridas genom egenspridning i  
naturen.

 

Övre delen av Sävbäcken torkade ut helt en period 
under sommaren 2018. Längre nedströms lever 
den starkt hotade flodpärlmusslan. Foto av Anna 
Ljunggren.
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Ekosystemtjänster och särskilt fokus på Pollinering 

Vad är ekosystemtjänster?
När det handlar om de nyttor naturen ger oss människor, Ekosystemtjänster, är det främst de vanligt 
förekommande arterna och naturmiljöerna som står för dessa och områden med multifunktionalitet. Med 
fokus på perspektivet ekosystemtjänster kan vi fånga upp flera värden viktiga för natur och människor i 
Borås, särskilt inom stadsmiljön. Med begreppet ekosystemtjänster menas ekosystemens direkta och  
indirekta bidrag till människors välbefinnande. 

Ekosystemtjänster delas upp i fyra olika kategorier

• STÖDJANDE TJÄNSTER  
De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, såsom biologisk mångfald, 
ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jordmånsbildning. De är nödvändiga förutsättningar för 
att de övriga ekosystemtjänsterna ska kunna fungera.

• REGLERANDE TJÄNSTER 
De reglerande tjänsterna handlar om ekosystemens förmåga till luftrening, pollinering, förbättring 
av lokalklimat och skydd mot extremväder. De bidrar till att trygga och förbättra vår livsmiljö och är 
många gånger minst lika effektiva och lönsamma som tekniska lösningar.

• FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER 
Försörjande tjänster är produkter och tjänster som vi får direkt från ekosystemen och som gör det 
möjligt för oss att leva på vår planet, däribland råvaror, energi, vatten och mat.

• KULTURELLA TJÄNSTER 
De kulturella tjänsterna definierar det välbefinnande vi får av naturen. Grönstrukturen bidrar med 
upplevelsevärden, ger kunskap och inspiration och är viktiga för vår fysiska och mentala hälsa.

Ekosystemtjänster i Borås Stad
Att arbeta med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen är en bra metod där man kan samla kunskap och 
få struktur på vad som är viktigt på en specifik plats. Det blir då även lättare för exploatörer att bidra på ett 
effektivt sätt.

I stadens vägledning för handläggare i frågor om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation tittar man 
på ett begränsat urval av tjänster. De tjänster som bedömts mest relevanta i plansammanhang i Borås har 
grupperats under fyra samlande rubriker. 

Figurerna nedtill kommer från Boverkets material om ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald 
Vi vill ha: en stor variation av viktiga biotoper och livsmiljöer för olika arter, funktioner och processer i ett 
ekosystem; Spridningsvägar för olika arter; ett upprätthållande av markens ekosystem: Specifika livsmiljöer 
för värdefulla arter och naturtyper; bin, humlor och fjärilar som pollinerar våra blommor och grödor och 
bidrar till biologisk mångfald.
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Klimatanpassning
Vi vill ha: Grönska som används för att dämpa buller; erbjuder skugga och vindskydd; renar luften; ger oss 
temperaturreglering; koldioxidinlagring och hanterar dagvattnet så att det renas och fördröjs.

Rekreation och kulturlandskap 
Vi vill ha: ett utbud av aktiviteter ute i naturen; närhet till grönska och vatten som gör oss hälso- 
sammare och skapar en attraktiva stadsdelar; upplevelser av naturen, genom utblickar och rofyllda miljöer, 
som erbjuder avkoppling och återhämtning; mötesplatser i det gröna; koppling till naturens betydelse för 
kultur och religion, en plats historia och identitet, och kulturella naturvärden; en god förståelse för naturen 
och ekosystemens betydelse och behov, genom undervisning i naturen, för förskolebarn och skolbarn.

Hushållning med naturresurser
Vi vill ha: Odling av framförallt frukt och grönsaker i stadsmiljö, biodling, samt bevarande av oersättlig 
åkermark; rent grund- och ytvatten för dricksvatten; hållbart byggmaterial, biomassa, djurfoder, kretslopp, 
naturmaterial och energiproduktion.

Biologisk mångfald är en understödjande ekosystemtjänst. Det innebär att det är en ekosystemtjänst av 
stor tyngd eftersom den är en förutsättning för en rad andra ekosystemtjänster. Pollinering är den enda  
reglerande tjänst som här hanteras under rubriken biologisk mångfald. Det är för att den är så tydligt 
kopplad till de miljökvaliteter som behöver finnas lokalt för att tjänsten ska fungera. Vi har stora natur- 
värden kopplat till pollinatörer i Borås, även stadsnära. 

Genom att arbeta med fokus pollinering kan förbättra möjligheten att behålla en artmångfald och för- 
bättra spridningsmöjligheter för flera artgrupper. Eftersom pollinatörerna är beroende av blommor, buskar 
och träd innebär det att vi samtidigt skapar mycket attraktiva vackra miljöer att vistas i och boråsaren får 
närhet till upplevelser och kunskap som ger god hälsa. När tätorterna växer bör områden med höga värden 
för pollinerare undantas och nya kopplingar med gröna stråk läggas till. 
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Ett exempel på hur god planering av grönstruktur i staden kan bidra är det nyligen antagna stads- 
byggnadsprogrammet Staden vid parken. Där den nya parken kommer att möta naturen utanför den för-
tätade staden finns både i norr och söder naturmiljöer som är viktiga för pollinatörer. I norr ligger Rya åsar 
med sina fina miljöer kopplade till äldre jordbrukslandskap med ängar och i söder ansluter Borås absolut 
värdefullaste område för pollinerare, Osdal-Bråt med värden på nationell nivå och många rödlistade arter. 
Här har man stora möjligheter att genom fokus på ekosystemtjänsten pollinering förbättra kopplingen 
mellan dessa båda områden genom den urbana miljön.

Träden är en annan nyckelkomponent i staden. Miljöer med träd bidrar bland annat till spridnings- 
möjligheter, artmångfald i staden, som naturliga erosionsskydd, rening av dagvatten och inte minst mår vi 
människor bra av att vistas i miljöer med träd.  Träd och grönska är även viktigt i direkt anslutning till in-
frastrukturen. Trädens löv och barr tar upp koldioxid och renar luften genom att samla upp partiklar som 
sedan förs bort med regnet och de ger skugga och hälsosammare miljö längs cykel- och gångbanor.

Från våra skogar får vi en mängd ekosystemtjänster ur samtliga kategorier. Förutom det självklara med att 
skogen ger oss råvaror måste alla bakomliggande ekosystemfunktioner fungera i skogarna för att ge oss allt 
detta. Värdet för friluftslivet är mycket stort. Inom Borås Stad är ekosystemtjänster en viktig fråga att även 
fortsättningsvis ha med sig i den långsiktiga planeringen av hur vi ska nyttja vårt eget skogsinnehav. 

En fungerande grönstruktur med gott om ekosystemtjänster i staden bidrar till att knyta ihop de värden 
som finns i omgivande natur. De kommunala analyserna av grön infrastruktur visar att också miljöer i 
tätorterna är viktiga delar av det större nätverket.

Det är viktigt att ha god 
tillgång till natur- 
miljöer i anslutning till 
tätorterna. Människan 
behöver mötesplatser, 
rofyllda upplevelser och 
möjlighet till ett aktivt 
friluftsliv. 
Kransmossens frilufts-
område, foto av Anna 
Karlsson.
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5. Slutsatser och rekommendationer

Hur kan kommunen arbeta effektivt med biologisk mångfald?
Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med fokus på att utveckla våra lokala värden. Den nivå på åtgärder, lag-
stiftning och ekonomiska förutsättningarna man haft i Sverige hittills är inte tillräckliga för säkra en bio-
logisk mångfald för framtida generationer. Utvecklingen pekar åt fel håll, det visas tydligt i uppföljningen 
av de nationella miljömålen och att antalet hotade arter på den svenska rödlistan ökar. Biologisk mångfald 
är tillsammans med klimatfrågan vår tids stora utmaning och det är bråttom. Man bör på sikt arbeta fram 
strategier för ökad biologisk mångfald i Borås som gäller för samtliga kommunala nämnder och bolag. 
Kommunbiologerna samlar löpande möjliga åtgärder i en åtgärdslista som vi kan prioritera utifrån, både 
vad som ger mest effekt, och vilket som lätt kan genomföras. Det kan ses som en idékatalog för framtiden. 

Det framtida arbetet kan delas upp i fyra arbetssätt:

1. Kommunen som markägare
Borås stad äger förhållandevis mycket mark. Naturmark: skogsmark, parker och grönområden men även 
mindre områden som hör till odlingslandskapet eller är ytor som ligger kring infrastruktur. De mest vär-
defulla områdena är skyddade som naturreservat. Kommunen bör vara ett föredöme och nyttja sitt mark-
innehav på ett sätt som ökar möjligheterna att uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald 
och klimatmål. Här finns en potential till förbättringar. Borås Stad bedriver skogsbruk och park-, natur- 
och gatuskötsel i egen regi, arrenderar ut mark och har möjlighet att göra strategiska inköp av mark. 

Viss del av markinnehavet har idag ingen aktiv skötsel eller saknar särskild målbild för skötseln, det gäller 
särskilt gräsmarker. Kommunen styr också genom planeringsprocessen vilka ytor som tas i anspråk för 
kommande exploatering av olika slag. I kommunens förvaltningsövergripande naturvårdsgrupp diskuteras 
ofta dessa frågor men många åtgärder kräver mer resurser, politisk viljeinriktning och samsyn över  
förvaltnings- och avdelningsgränser för att kunna genomföras.
 
2. Styrdokument och samhällsplanering
Arbete med styrdokument har hög prioritet. Översiktsplanen, Grönområdesplan, Lokala miljömål, Rikt-
linjer för inköp av mark, med flera är dokument som styr vilken riktning staden har i frågan. Grön- 
områdesplanen är det styrdokument som idag har störst tyngd i planeringen och där sammanvägs värden 
för biologisk mångfald och grön infrastruktur med friluftslivets värden och andra ekosystemtjänster i tät- 
orterna.

Stadens Naturvårdsprogram är i dagsläget enbart antaget i Miljö- och konsumentnämnden som har 
ansvaret för naturvårdsfrågor och tanken har varit att det till olika delar så långt som möjligt ska arbetas 
in i befintliga styrdokument. I ÖP anges riktlinjer för hur områden med höga naturvärden ska hanteras. I 
naturvårdsprogrammet finns framtagna förslag till Vision för naturvårdsarbetet som bör arbetas in i Borås 
Stads uppdaterade Vision och ett förslag till Naturvårdspolicy som bör antas av kommunfullmäktige.  
Arbetet med biologisk mångfald behöver för att vara framgångsrikt omfatta verksamheter på flera  
förvaltningar och bolag, det är inte ett arbete Miljöförvaltningen kan utföra ensam. Därför behöver natur-
vårdsfrågor finnas med i centralt beslutade styrdokument som omfattar hela kommunen.

Borås stads miljömål är ett mycket viktigt styrdokument i dessa frågor. Miljömålen gäller hela Borås Stad 
som organisation. Ansvariga förvaltningar kan äska budget för sina ansvarsområden och löpande upp- 
följning och utvärdering görs i etablerade system. Miljöförvaltningen deltar aktivt i stadens planerings- 
processer. Att fortsätta lyfta frågor om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och behov av eventuell  
ekologisk kompensation tidigt i samhällsbyggnadsprocesser är viktigt. 

Vi bör sträva efter att det inte ska bli någon nettoförlust av värden i samband med att staden utvecklas och 
kumulativa effekter av många små försämringar måste beaktas. Frågan om ekologisk kompensation och 
nyskapande av ekosystemtjänster kommer troligen att få större fokus i takt med att staden förtätas. ÖP och 
Grönområdesplanen anger idag i vilka fall ekologisk kompensation kan bli aktuell. Den utarbetade hand-
ledningen för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder vidareutvecklas för att omfatta fler verktyg 
som exempelvis att använda sig av grönytefaktor vid vissa exploateringar.
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Miljöförvaltningens biologer yttrar sig över bygglov och förhandsbesked i de fall de berör kända utpekade 
värden eller i frågor där bygglovhandläggarna vill ha expertstöd. Kommunbiologerna har också en råd- 
givande och stöttande roll i andra förvaltningars arbete med mark- och planeringsfrågor. I handläggningen 
av strandskyddsdispenser görs alltid en bedömning av värde för växt- och djurlivet i de fall ett särskilt skäl 
att kunna söka dispens föreligger.

3. Naturvårdsprojekt och miljöövervakning
Att bedriva naturvårdsarbete i projektform är effektivt. Flera intressenter kan delta i samma projekt och det 
finns en tydlig plan och budget att förhålla sig till. Möjligheten att få statlig delfinansiering genom LONA 
är mycket värdefullt och ger oss möjlighet till ett mer omfattande naturvårdsarbete än vad som annars 
är möjligt med dagens budgetförutsättningar. Att driva naturvårdsprojekt kommer även fortsatt vara en 
viktig del av förvaltningens arbete. Framtida ansökningar om LONA- projekt bör ha en tydlig koppling 
till hur det ger en positiv påverkan på biologisk mångfald och förvaltningen bör fokusera på projekt som 
innehåller praktiskt genomförande av åtgärder, åtminstone delvis. Föreningar och privatpersoner kan också 
samverka med kommunen eller ansöka om egna LONA-projekt som kommunen då administrerar.

Det faktaunderlag vi tagit fram på senare år ger oss goda möjligheter att bedriva miljöövervakning av natur 
i egen regi. Det kan hjälpa oss att se lokala trender och utvärdera om våra insatser ger bra effekt. För  
pollinatörer kan deltagande i den Nationella dagfjärilsövervakningen vara en bra metod. Vi kan åter- 
inventera arter med viss regelbundenhet och vi kan följa upp utförda skötselåtgärder. Inom de kommunala 
naturreservaten sker viss miljöövervakning av arter utifrån skötselplanerna idag. Fågellivet, snäckor och 
lavar är exempel. Flodpärlmusslan i Lindåsabäcken miljöövervakas i dagsläget av SLU Uppsala.

4. Rådgivning och stöd till föreningar och privatpersoner
Genom Borås Stads Naturvårdfond kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald stöttas. Det är mycket 
värdefullt att kunna bidra till enskilda markägare eller föreningars projekt då mycket av det som krävs för 
att säkra biologisk mångfald är kopplat till markanvändning som ligger utanför kommunens påverkans-
område. Det visar också på staden vilja och ambitioner. Mer aktiv riktad rådgivning till personer som äger 
mark med höga värden eller lämpliga restaureringsområden vore önskvärt. 

I mån av tid håller Miljöförvaltningens biologer föredrag, exkursioner eller deltar i miljöutbildningsinsatser 
för föreningar och skolverksamheter. 

Almenäs badplats, foto Borås Stad. 
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Inledning
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen 
för att boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet 
för omvärldsförändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett  
viktigt hjälpmedel till det praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads 
miljömål är till för att bistå förvaltningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att 
årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka vad som sker, och inte sker, inom 
miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket 
annat arbete, påverkats av den pågående 
covid-19-pandemin. Under våren 2020 inne-
bar de förändrande samhällsläget bland annat 
att arbetet flyttades, från kontorsbaserat och 
fysiska möten, till hemarbete med webbupp-
koppling och distansmöten. Pandemin har 
tagit tid och resurser från miljöarbetet, trots 
detta har Borås Stad gjort framsteg inom flera 
miljöområden under 2020. 

Under året har det bland annat tagits fram en Klimat- och energistrategi, en 
strategi som nu håller på att implementeras i organisationen. Arbetet med att införa 
en Grönytefaktor i staden har fortlöpt genom en förvaltningsövergripande process 
och klimatkompensationssystemet har utvärderats och uppdaterats under 2020.  
Borås Stad har standardiserat vissa inköp av varor för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel har flergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och 
städartiklar, och i livsmedelsavtal har metallförpackningar valts bort. Ett kemikalie-
hanteringssystem, som ska vara ett hjälpmedel till att fasa ut farliga kemikalier, har 
införskaffats och håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många miljö- 
områden. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även om inte alla miljömål 
ser ut att nås, så kan fler mål med rätt insatser komma att klaras av till 2021. Med 
nuvarande insatser bedöms nio mål uppnås till 2021.

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 
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Miljörapport 2020 är en sammanställning av hur 
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under 
det gångna året inom kommunkoncernen.  
Gällande miljömål beslutades av Kommun- 
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år 
2021. Det är Miljö- och konsumentnämnden  
som ansvarar för uppföljningen av Borås Stads 
miljömål.



Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
    kompetens inom miljöområdet

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än  
      tio anställda ska ha ett miljöledningssystem 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator.

Kommentar: Följande förvaltningar har certifiering genom Svensk miljöbas: Revisorskollegiet,  
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- 
och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
Vård- och äldrenämnden. Lokalförsörjningsnämnden samt Servicenämnden är certifierade enligt ISO 14001 
och ISO 9001.

Bolag som har certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås kommuns parkering AB och Borås 
Borås AB (TME).

Bolag som har certifiering genom ISO 14001: Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö samt  
Viskaforshem/Stubo/Fribo.

Förvaltningar som har ett eget miljöledningssystem: Individ och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden 
och Sociala omsorgsnämnden.  

Bolag som har ett eget miljöledningssystem: IBAB

Bolag som saknar ett miljöledningssystem: AB Bostäder

Bolag som har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Toarpshus/Sandhultsbostäder,  
Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB. 

Bedömning av miljömål 1 a: De flesta av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag har ett miljö- 
ledningssystem, varav de flesta är certifierade. Det är endast AB Bostäder, med fler än 10 anställda, som saknar 
miljöledningssystem. 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kommentar. Merparten, eller 86 procent, av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljölednings-
system. 

Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från 2019 att redovisas i  
kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med Grön flagg. Förskolorna ska  
arbeta med miljöfrågor enligt statliga styrdokument. I läroplanen finns uppdraget att arbeta med hållbar ut-
veckling, och det ekologiska perspektivet finns representerat i förskolornas undervisning. Trots att färre  
förskolor har Grön Flagg än tidigare år så är miljöfrågorna ett centralt tema i undervisningen.

Grundskolenämnden: 25 av 42 skolor arbetar med Grön Flagg.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor och Vuxenutbildningen är Miljö- 
diplomerade enligt Svensk miljöbas.

Bedömning av miljömål 1 b: Alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem, men bedöms 
gul på grund av att inte alla skolor arbetar med grön flagg. 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifieringen enligt 
       nivå 2 eller liknande

Aktivitet: Införa kravcertifiering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden.

Kommentar: Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2.       

Bedömning av miljömål 1 c: Inga kök inom Borås Stad har kravcertifiering enligt nivå 2, det beror sannolikt 
på fortsatt på osäkerhet kring införandet av en distributionscentral på central nivå.

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
       ska vara miljöutbildade

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kravet.

Kommentar: Sammanlagt 60 procent av alla anställda och förtroendevalda inom bolag, förvaltningar och 
nämnder har genomgått en miljöutbildning, detta kan jämföras med 55 procent för år 2019. Under hösten 
2020 bedrevs miljöutbildningen huvudsakligen av Navet Science Center, detta kunde finansieras med hjälp av 
klimatkompensationspengar. Pandemin som fick fart våren och hösten 2020 gjorde att många miljö- 
utbildningar ställdes in, vilket gjorde att utbildningstakten saktade ner ordentligt sett över året.

Bedömning av miljömål 1 d: Trots pandemi och medföljande omorganisering har vi sett en ökning från 55 
procent till 60 procent miljöutbildade i Borås Stad. Dock långt kvar till angivet mål.
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder.

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till flergångs- 
artiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i metallburkar 
valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas  
förvaltningar och kommunala bolag. 

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden.

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall.

Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej, våra entreprenörer har det. Borås parkerings AB: 
Ja, vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret.

Inkubator: Nej, vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid köks-
renovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med badrumsrenovering. 
Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering av hela rummet. Byte 
av  bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara delar som möjliggör 
hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristadbostäder: Nej. Borås elnät: Nej.  
Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, dessa töms av Borås Energi- 
& Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås 
Stads anvisningar.

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder.

Kommentar Detta sker, exempel på produkter som hyrs in är datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och 
ställningar samt bilar.

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier.

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden

Kommentar: Arbete pågår. 

Bedömning av miljömålet 2 a: Ett centralt system för avfall har tagits fram och det har skett en funktions-
upphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. Arbete pågår för att upprätta ett system för 
återbrukande av kommunens inventarier. I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i  
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats.

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet.

Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar  
kemikaliehanteringssystemet. 
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Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Förskolorna i Borås Stad har kontinuerligt bytt befintligt material för att minska exponering 
av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. 
Förskoleförvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då många företag redovisar att produkterna är 
giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs 
i dagsläget I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut kontinuerligt för att minska 
exponering av farliga kemikalier. Vid inköp väljs produkter som är giftfria. Under 2018 har de madrasser som 
inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser bytta. Några förskolor kommer under 2019 att boka giftinvente-
ring, men verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget.

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden.

Kommentar Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

Bedömning av miljömålet 2 b: Ett övergripande kemikaliehanteringssystem, som innehåller listor över ämnen 
som är upptagna på ChemSec:s Sin-lista, har köpts in. I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befint-
ligt material ut kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna 
valt produkter som är giftfria. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats 
ut eller minskats till i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Bedömning av miljömål 2 c: Arbete pågår och utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021.

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag.

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås Stads för-
valtningar och bolag: 43 procent varav 26 procent KRAV-märkt. Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar 
och bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100 procent ekologiska inköp och Fristadbostäder AB 90 
procent ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i storhusavtalen för hela staden som är 43 
procent ekologiska livsmedel.

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål röd-
markerat i Stratsys (inrapporteringssystemet). 2019 utgjorde lokalproducerat 24 procent av vikten - och 21 
procent av värdet i kronor av inköpta produkter.

Bedömning miljömål 2 d: Ekologisk mat minskade något, från 44 procent till 43 procent, mellan 2019 och 
2020. Troligtvis en effekt av andra prioriteringar och kostnader i samband med pandemin.

7



Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. En hållbar stad är en 
tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart 
sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
    förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast i 
undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.    

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningförvaltningen har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om  
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar LFF detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan idag fås enligt krav 
men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med byggentreprenörerna 
och på så sätt är LFF med och driver på en utveckling inom branschen.  
Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, ansvarig byggledare/
miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar.  
Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering AB: All upphandling 
av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. Fristads bostäder: Vi har 
en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte av krav enligt Sunda hus i våra 
transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 14001. 

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med 
P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: Under 2020 har nybyggnation av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet.

Bedömning av miljömål 3 a: Har varit klar sedan 2018. Borås Stad kvalitetssäkrar nya byggnader med  
särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö.
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3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden.

Kommentar: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg 
framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget 
för parkstråket, ”Staden vid parken”. Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagan-
de av framtida detaljplaner längs med stråket.

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar: Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera  
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk  
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas.  
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och  
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan.

Bedömning av miljömål 3 b: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår 
löpande. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning 
i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering.

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, 
skred och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt gods, översväm-
ningar med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras finns tillgängligt från till exempel 
SGU och Trafikverket. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar:  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss i 
dagarna.

Bedömning miljömål 3 c: Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor. 
Men dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom förvaltningsövergripande arbete. Stadens 
Energi och Klimatstrategi antogs december 2020.
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Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlös-
ningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till 
bra cykelrundor. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Service-
nämnden, Borås elnät AB och Borås energi och Miljö AB. 

Kommentar: Berörda förvaltningar som svarat använder sig av ruttplanering, samåkning och vid upphandling 
ställs krav på effektiv planering. Även el-cykel används exempelvis av hemtjänsten. Flera olika planeringsverk-
tyg används inom de olika förvaltningarna som hjälpmedel. Borås stads styrdokument Riktlinjer för resor 
används i förvaltningarnas planering. Det efterfrågas bättre infrastruktur kring fler tank/laddstationer för gas 
och el utefter de mest frekventerade rutterna för att slippa behöva köra omvägar för att nå lämplig station. 
Symptomatiskt för pandemiåret 2020 så har organisationen i större utsträckning använt sig av digitala möten 
vilket minskar resandet. Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har från 2015 
till 2020 minskat med 51 procent.

Bedömning miljömål 4 a: Pandemin har resulterat i att de flesta möten flyttats online. Vidare används  
ruttoptimering och samåkning oftare, men mer behöver göras.

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara   
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner när beslut för etappmålet 
togs 2018. AB Bostäder i Borås ställer krav på 25 procent bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. IBAB beställer uppdrag i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. Fristad-
bostäder AB bygger inte passivhus men tittar på driftkostnader utifrån livscykelanalys i ett 100-års-perspektiv 
vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav.

Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas 
av fler. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen.

Kommentar: De flesta bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning. En del bolag 
anser att det skulle var svårt på grund av ansvarsfrågor, mätmöjligheter med mera. Fristadbostäder AB  
använder sig av Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls.

Bedömning miljömål 4 b: De flesta förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlings- 
avdelning eller själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas.
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4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: I samband med renoveringar så går Lokalförsörjningsförvaltningen in och tittar djupare på  
energiförbrukning och gör en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Borås kommuns Parkerings 
AB har under de sista 5 åren bytt all belysning i sina inomhusanläggningar till ledbelysning. I P-huset Vulka-
nus installerades solceller när det byggdes år 2019. AB Bostäder i Borås saknar idag en långsiktig energiplan för 
sina fastigheter men vid varje större ombyggnation ser de över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energieffektiva.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar. Exempelvis LED- 
belysning, behovsstyrd värme och ventilation, installation av solceller med mera. 

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

Bedömning: Det pågår ständigt arbete med att förbättra statusen på utomhusbelysning och byta till mer  
energieffektiv LED-belysning. 

Bedömning miljömål 4 c: Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning har,  
jämfört med 2016, minskat med 12 procent. Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energi- 
kartläggning och effektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens 
byggnader, lokaler, bostäder och utomhusbelysning.

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område 
       som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: En övergripande mobility management-plan finns inte framtagen i Borås.

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Flera resvaneundersökningar har genomförts tidigare år, dock inte under 2020. En resvane- 
undersökning skulle vara till liten nytta i det långsiktiga arbetet på grund av kraftigt förändrade resvanor som 
är en följd av coronapandemin. Året har inneburit mer digitala möten, och mindre fysiskt resande. Resandet 
med kollektivtrafiken i Västra Götaland har minskat med 30 procent under corona-året 2020.

Bedömning miljömål 4 d: En övergripande mobility management-plan finns inte, men uppdraget kommer 
sannolikt behandlas i kommande trafikplan. Någon resvaneundersökning har inte gjorts, då förhållandena  
under pandemin inte är representativ, en undersökning skulle med andra ord inte hjälpa i den långsiktiga  
planeringen. Kollektivtrafiken i Västra Götaland har tappat 30 procent av resandet under 2020, men webb- 
möten inom Borås Stad ökade från cirka 125 i januari till över 7 500 teamsmöten per månad efter sommaren.
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Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varandra

Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad drevs 2017 till 2020 av Miljöförvaltningen och finansierades av Borås-
regionens tillväxtmedel miljö. Syftet med projektet var att bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför 
staden. Det gjordes genom att kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och 
verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fler saker att hända.

Under fokusområde delningsekonomi skapades Smarta Kartan Sjuhärad 
tillsammans med ideella krafter över hela Sjuhärad. Den digitala kartan 
samlar initiativ där du kan byta, låna, ge, få och hyra i regionen. 
Spana in smartakartan7H.se på webben eller på plats på Navet 
Science Center. 

Sjuhärads första REKO-ring startade 2017 och är ett koncept för att köpa och sälja lokalproducerade livsmedel 
utan mellanhänder. Ingen äger konceptet REKO-ring som drivs av lokalt förankrade ideella krafter. Projektet 
har utvärderat REKO-ringen för att analysera om det lever upp till begreppet relationsmat och kan vara ett  
positivt exempel på hållbar landsbygdsutveckling. Det är ett genomgående positivt koncept med fördelar ur 
alla hållbarhetsdimensioner. Exempelvis skapar det nya affärsidéer och ökad sysselsättning för lokala  
producenter, maten får ett ansikte vilket gör att kunderna värderar maten högre och det slängs mindre mängd 
mat, och producenterna slänger också mindre mat då allt är förbeställt. REKO-ring konceptet kräver få  
resurser att driva men ger många ringar på vattnet och det finns många möjligheter för vidareutveckling till fler 
områden och fortsatta analyser. 

I kampanjen #mitt7H lyftes Sjuhäradsbornas favoritplatser. Syftet var att lyfta det lokala, av det lokala och för 
det lokala. Om Sjuhäradsborna får upp ögonen mer för sitt närområde är möjligheten större att fler får det, 
vilket kan ge ringar på vattnet för besöksnäringen. Nu lever hashtaggen #mitt7H sitt eget liv i sociala medier, 
följ/använd den för ta del av och dela härliga bilder på favoritplatser i Sjuhärad. Kampanjen bidrog även till en 
permanent hemester-utställning på Navet Science Center. 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad har även genomfört flera analyser på projektet. Intressant är exempelvis att två 
analyser kommit fram till att projektet mest arbetat i den sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet, 
inte den miljömässiga. Även begreppen hållbarhet och landsbygd har analyserats. 

På länken https://tinyurl.com/HLSdelar finns material samlat från projektet som skulle kunna vara till nytta 
för andra, som exempelvis projektidébank, utvärderingar, projektrapporter och grafisk material. Kanske finns 
det något att bygga vidare på och dra lärdom av till framtida projekt. Allt är fritt att använda!
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Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin
Med David von Sydow, klimatanpassningssamordnare, Miljöförvaltningen.

Vad innebär klimatanpassning? 
Klimatanpassning definieras som förändringar i 
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd
av verkliga eller förväntade klimatförändringar. 
Klimatanpassning är till exempel förändringar i
processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att 
mildra negativa förväntade effekter eller i syfte
att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna. 

Varför är det nödvändigt med klimatanpassning? 
Det är nödvändigt att anpassa för att minska 
sårbarheten i samhällen och verksamheter för 
förändringar och ökad variabilitet i klimatet. 

Hur arbetar Borås Stad med klimatanpassning? 
Borås Stad har antagit en energi- och klimatstrategi som 
ligger till grund för att hela kommunkoncernen ska 
arbeta med att anpassa sin verksamhet till ett klimat i 
förändring. Hur specifika åtgärder kommer att se ut och 
utformas får framtida utredningar och analyser visa. 

Kan du berätta lite om framtagandet av energi-  
och klimatstrategin?
Energi- och klimatstrategin togs fram som en revidering av den tidigare energi- och klimatstrategin och vi 
valde att ta med klimatanpassning i den nya revideringen. Arbetet med att ta fram den nya energi- och klimat- 
strategin påbörjades under 2019, gick ut på en bred remissomgång både internt i Borås Stad men även externt 
till allmänhet, intresseorganisationer och myndigheter.

Hur kommer strategin att gynna Borås Stads miljöarbete? 
Det är givetvis svårt att förutsäga resultat innan målgång, men min förhoppning är att den ska knyta an till det 
miljöarbete som Borås Stad redan gör och bidra till att utveckla det arbetet ännu mer. Det finns ett nödvändigt 
tänk inom klimatanpassning kring tvärtstrukturellt och integrerat arbete som jag hoppas kommer kunna så 
frön i Borås Stads hela organisation.

David von Sydow, klimatanpassningssamordnare



Hållbar natur
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga 
platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat 
renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiskahälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen 
       och värna viktiga korridorer

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Tidigare genomförda utredningar ska kompletteras, utvärderas samt utökas med ny kunskap genom  
pågående upphandling av analys av grönstråk.

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningar samråder kontinuerligt kring förändringar i 
markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårds-
gruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga 
förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och 
förslag har även initierats tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på natur-
vårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt.

Bedömning miljömål 5 a: Kartläggning av kommunens blå och gröna infrastruktur ska kompletteras, utvärderas samt 
utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt 
viktiga områden i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter från olika  
förvaltningskompetenser. Dessa samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring  
upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden.

Kommentar: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade (FSC och PEFC).  
Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019 och de har antagits av  
Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete med Tekniska  
förvaltningen. I naturvårdsprojektet om större vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar 
samt restaurera befintliga dammar och närmiljöer.

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.

Kommentar: Naturvårdsfonden och LONA-projekt har gett bidrag till dammar som har grävts för att öka 
spridningsmöjligheter och skapa nya livsmiljöer för större vattensalamander och andra grod- och kräldjur.  
Naturvårdsfonden har även bidragit till flera projekt med bete och slåtter där möjligheten för hävdgynnade 
arter att sprida sig till nya lokaler förbättrats.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden.

Kommentar. 0,5 hektar har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 hektar har gallrats i Bredared för att 
ta fram ekbeståndet. 1,5 hektar ekhage har röjts i Bosnäs. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att inspirera 
till ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och hembygdsföreningar. 
Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där deltagare informerades om större vatten- 
salamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. Information om arten samt antal noterade större 
vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där större vattensalamander  
noterades under vårens inventering. Vandring i på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 
22 maj i samarbetet med naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området 
planeras bli naturreservat.

Bedömning miljömål 5 b: Generella trenden för biologisk mångfald är negativ men det görs olika projekt 
inom staden för att stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. Utöver redan nämnda aktiviteter 
pågår också projekt i samarbete med Länsstyrelsen vid området kring Bråt för att förbättra spridnings- 
möjligheter och livsmiljöer för vildbin inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade vildbin. 
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Inledning 

Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads förvaltningars, bolags och 
nämnders rapportering av hur arbetet med stadens gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar 
rapporterar själva in uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar gällande 
tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. Miljörapport Borås Stad 2020 är 
tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar 
för samordningen av rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort ytterligare framsteg inom flera 
områden. Vissa framsteg är mer övergripande inom staden. 

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall anpassas till framtida klimat 
och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender från föregående år. Under året har det arbetats fram 
en Klimat- och energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns inom 
dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 2020. Arbetet med aktiviteten 
att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper genom en förvaltningsövergripande process. 

Etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens övergripande klimatkompensationssystem 
utvärderats under 2020 och rutinen för arbetet uppdaterats för 

Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering 
används i stor utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur pågår och det 
planeras för installationer av laddstationer som kan användas i dagliga driften. Elcyklar testas och 
utvärderas inom delar av hemtjänsten. Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR 
är för 2020 100 % av byggnationer och ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid 
upphandling och kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp och 
presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare 
här. 

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion har staden 
standardiserat vissa inköp för att förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har 
flergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. Ett 
stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och håller på att implementeras i 
förvaltningar och bolag. 

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många områden. Det arbetas aktivt 
med olika miljömål inom staden och vi ser att med rätt insatser kan fler mål kan gå från att nästan nås 
till att kunna nås till 2021. 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Exempelvis har Borås stad ur ett nationalkommunalt perspektiv sett, en exceptionell resurs genom ett 
stort skogsinnehav. Därigenom också en fantastisk möjlighet till klimat- och miljöarbete. 
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Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 
 
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 
 
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås 
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 
 
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 
 
 
 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.   
 
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 
 
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.  
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 

eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning.  

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

54% 55% 60% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

  60% 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 

materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås 
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid 
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med 
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering 
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara 
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristads bostäder: 
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, 
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än 
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar. 
 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt 
bilar. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår. 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 

och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Nej  Ja 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 

varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 

livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

  42,7 

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås 
Stads förvaltningar och bolag: 42,7% varav 25,5% KRAV-märkt. Källa: Compare. Tidsperiod för mätning: 
2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 
Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar och olika bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100% 
ekologiska inköp och Fristadsbostäder AB 90% ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i 
storhusavtalen för hela staden som är 42,7% ekologiska livsmedel.   

Antal producenter inom 15 mils radie.   27 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Kommunstyrelsen: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. Källa: Compare. Tidsperiod för 
mätning: 2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 
 
På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål rödmarkerat. 2019 utgjorde lokalproducerat 24% av vikten 
- och 21% av värdet i kronor av inköpta produkter. 
 

Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 

för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 

hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering 
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001.  

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 

översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 

och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 
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  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska 
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra 
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder:  Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 

energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 

30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

 90% 100% 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur 
uppföljning sker. 

Kommentar De flesta förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlingsavdelning eller 
själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas. 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Efter beslut som togs för etappmål 4b 2018-02-22, i alla nya byggprojekt 
jobbas det efter de nya kraven. 
 
Borås Energi och Miljö AB: Kravspecifikationen är olika utformad beroende på vad det är för byggnation 
som ska uppföras. Vi eftersträvar alltid en låg energianvändning i samtliga byggnader. Ställer alltid ISO 
14001, ISO 9001 och ISO 45001 krav vid upphandling. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: All upphandling sker genom Borås Stads upphandlingsavdelning för att 
säkerhetsställa dessa krav. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Vi beställer uppdragen i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. 
Vårt senaste byggprojekt Borås Event är upphandlat och slutfört med krav på certifiering enligt Green 
Building, vilket innebär att byggnaden ska använda 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. Detta säkerställer att miljömål för att; Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än 
kravet i Boverkets byggregler, BBR, uppfylls och överträffas. Krav har vid upphandling av Borås Event 
även ställts på att byggvaror som används ska uppfylla kriterier motsvarande Sunda Hus Miljödatabas 
klassificering A och B. Entreprenörer har lagt in byggvaror i Sunda Hus miljödatabas, uppföljning har skett 
vid miljöronder och vid slutbesiktning. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi ställer kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75% av 
kraven enligt BBR 22. 
Energikravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Stäms av med beställaren inför 
garantibesiktning. 
 
Fristadbostäder AB: Vi bygger inte passivhus men vi tittar på driftkostnaderna i ett 100års-perspektiv i vår 
LCA vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav. 
 
AB Toarpshus: Kraven är uppställda i förfrågningsunderlaget och varierar i funktion av produkt. 

 Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg. 

Kommentar De flesta bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning, därav gul 
bedömning. 
 
Borås Energi och Miljö AB: Vi använder sig inte utav vite. 
 
Industribyggnader i Borås AB: I dagsläget finns inget vite kopplat till upphandling. Faktorer för mätning 
påverkas inte endast av byggnationen utan är också kopplat till verksamhetsförbrukning i 
förvaltningsskedet. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och 
då kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda 
bristerna. Tyvärr är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk 
kompensation. Byggnaden uppfyller därmed inte ställda krav. 
 
Fristadbostäder AB. Vi använder Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: All upphandling sker genom Borås Stads upphandlingsavdelning för att 
säkerhetsställa dessa krav. 
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4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 

utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

 Delvis  Ja  Ja 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på 
energiförbrukning m.m. och gör en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Detta kan vara inom 
ventilation, värmesystem, styr. I samband med renovering 2020 av Björkgården har installerats ny 
bergvärme pump och byte till EC-fläktar (energisnåla fläktar). 
 
Borås Energi och Miljö AB: Internt jobbar vi bland annat med energikartläggning av företagets verksamhet 
enligt lag om energikartläggning i stora företag (EKL). Kartläggningen delas upp med lika delar (25%) 
under en fyraårsperiod där hela verksamheten kartläggs under denna period. Kartläggningen fokuserar 
både på byggnad, verksamhet, och transporter. Energiförbättrande åtgärdsförslag tas fram inom detta 
program och lämnas till berörda affärsområden och stödjande funktioner. För genomförande av åtgärder 
ansvarar respektive affärsområde. 
Kartläggning har så här långt gjorts på: Sjöbo vattenverk, Yttre anläggningar inom dricksvattenproduktion, 
Ryaverket, samt Sobacken (äldre del). Under detta kvartal pågår EKL för KVV och Reningsverket på 
EMC. Kommande utredning kommer på avloppssidan med yttre anläggningar under våren/hösten. 
Transporter kommer därefter att belysas. Därefter startar kartläggningen om på nytt. Vi genomför också 
Energideklaration (byggnadsenergi) på de fastigheter som omfattas av detta krav t ex på Elektra. 
 
Borås kommuns Parkerings AB. Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 
Industribyggnader i Borås AB: En driftoptimering/injustering av värmeanläggning pågår i fastigheten 
Vulkanus för att få en stabilare driftsgång över tid. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi saknar idag en långsiktig energiplan för våra fastigheter. Ny Teknisk chef, ny 
Fastighetsutvecklings chef och mammaledig energicontroller har gjort att arbetet stagnerat en aning. 
Däremot ser vi vid varje större ombyggnation över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energieffektiva. 
 
Fristadbostäder AB: Vi har anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ där vi utgår från 2007 och ska 
minska energianvändningen med 30% till 2030. Vi ligger just nu på 15% men har nybyggnation i pipen 
som kommer ge oss ett bra lyft. 
 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder som genomförts. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: Gör kontroller över fastigheters driftstatus och tar fram förslag på 
exempelvis byte av belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation, förslag på installation av 
solceller m.m 2020, monterat solceller på Sandaredshallen (badet). 
 
Borås Energi och Miljö AB: Exempel byggnadsenergi Ryaverket: Utfall av effektivisering egenanvänd 
fjärrvärme mot basår 2016 är ca -35% på årsbasis. Årlig besparing vid energipris 0,5 kr/kWh, 362 tkr. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Långsiktig fastighetsplanering görs för att över tid energieffektivisera våra 
byggnader och sker även i samband med att komponenter byts ut och i dialog med våra hyresgäster. 
Flera av våra byggnader är totalrenoverade och har hög nivå på energistandard. 
 
AB Bostäder i Borås: I de fall då vi genomför renoveringar av befintliga byggnader så blir våra fastigheter 
mer energieffektiva än vad de var innan renoveringen. Vid varje större ombyggnation ser vi över hur vi kan 
minska fastighetens energianvändning. 
Exempel på energieffektiviserande åtgärder som gjort under året är fönsterbyten till bättre isolerande 
fönster, byte av värmepumpar, byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat och byte till LED-belysning 
i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen. 
 
Fristadbostäder AB: En av de stora åtgärderna senaste året är satsningen på fler mätare för att kunna 
styra fastigheterna mot ännu mer detaljerad fakta. 
 
AB Toarpshus: Arbete med utbyte av belysning stolpar samt invändig belysning till led pågår. 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: Kollar över status på utomhusbelysning och gör byte till 
energieffektiv LED belysning. 
Under 2020 har byte av belysning till LED-belysning utförts för utomhuskök och fasadytor på Saltemads 
camping. 
 
Tekniska nämnden: Energieffektivisering av gatubelysningen följer investeringsplanen. För 2020 utfördes 
åtgärder för ca 4,6 mnkr: 1600 armaturer byttes i Sjömarken, Målsryd Gånghester och Dalsjöfors. 
Energiförbrukningen förväntas minskas från 520.000 kWh till 150.000 eller en minskad energiförbrukning 
med 370 000 kWh. dvs en besparing på 370.000 kWh per år. Då dessa armaturer dessutom dimras 
nattetid förväntas energiförbrukningen minska med ca 70%. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Fritids och folkhälsoförvaltningen har ett pågående arbete med att 
effektivisera och löpande byta ut utomhusbelysningen till mer energibesparande armaturer, bland annat 
kring våra stråk och leder. 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad tagits fram? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Tekniska nämnden: En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det 
förvaltningsövergripande MM-uppdraget ligger som vi ser det på KS och kommer sannolikt att behandlas i 
kommande Trafikplan som är under utarbetande. 
Tekniska förvaltningen tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom vårt 
verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som transportmedel. 
 
Miljö- och konsumentnämnden: Vi har inte tagit fram någon sådan på grund av att det kom ett 
budgetuppdrag att KS skulle utreda hållbar mobilitet och tolkningen blev att detta budgetuppdrag gick 
”över” miljömålet. 
 
 

Har en resvaneundersökning, som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

 Ja  Ja  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Inte under 2020. Under coronaepidemin så skulle inte en sådan 
underökning kunna användas i det långsiktiga arbetet. Tidigare har resvaneundersökningar genomförts i 
samarbete med externa aktörer som tex Västtrafik. 

Året har inneburit mer digitalt än fysiskt resande. Kollektivtrafiken i Västra Götaland har tappat 30 % av 
resandet under corona-året 2020. Kommuntotalt ökade webmöten från ca 125 i januari till 7000 i maj. Efter 
sommaren har det varit 7500 teamsmöten per månad (exklusive hur många som deltog per möte). Chat-
möten med konversationer i teams har i kommuntotalen varit ungefär 85 000 per månad. 

Fler samhällsplaneringsprocesser har startat och pågår för miljövinster på lång sikt och bidra till en mer 
gång och cykelvänlig stad, till exempel planering för ett grönt stråk genom staden, tätare 
bebyggelsestruktur i serviceorter och Borås centrum, stråkutbyggnad av bebyggelseutvecklingen i tätort 
Borås, ny järnväg Göteborg-Borås och vidare mot Jönköping, detaljplanering av rening av Viskan, samt 
samverkan med Västtrafik om bättre kollektivtrafik som lett till att 10 elbussar kör på linje 2 (sedan 
sommaren 2019). 

Hållbar natur 

Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 

kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 
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  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 

Kommentar Tekniska nämnden: ½ ha har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 ha har gallrats i 
Bredared för att ta fram ekbeståndet. 1½ ha ekhage har röjts i Bosnäs.  

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli 
naturreservat. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade 
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019  och 
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete 
med Tekniska förvaltningen.  Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större 
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE/REMISSVAR 
Datum 
2021-03-29 

Dnr 
2021-307 

Remissvar på motion från Vänsterpartiet, Gör Borås grönare  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande enligt bilaga 
3 över motionen Gör Borås grönare samt översända remissvar och 
miljöförvaltningens yttrande till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Miljö och konsumentnämnden mottog 2021-02-05 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.   
Tjänstepersoner inom Miljöförvaltningen har gått igenom motionen i dess helhet, 
diskuterat dess innehåll och presenterar ett samlat svar inför nämnden att besluta 
kring.  
 

 

 

Miljöförvaltningen ser positivt på motionen och de förslag som den presenterar. 
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.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och konsumentnämnden mottog 2021-02-05 ett missiv från Kommunstyrelsen 
(Bilaga 1) med en motion (Bilaga 2) från företrädare från Vänsterpartiet. Motionen, 
vilken syftar till att göra Borås grönare och mer hållbar, presenterar ett antal förslag 
på möjliga åtgärder.   

Låt oss göra Borås till den gröna staden genom att 
- införa ett system med grönytefaktorer  
- ersätta vissa gräsmattor med ängar som klipps mindre ofta så att fler insekter kan trivas där  
- tillse att kommunens parker får fler fruktträd och ätbara bärbuskar  
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- bortprioritera kantstensparkering på gator med både cykel- och för att skapa utrymme för en 
säkrare trafikmiljö  
- kartlägga omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara marker i samband med 
revidering av översiktsplanen. 
 

 

  

  

 

 

 

Tjänstepersoner inom Miljöförvaltningen har gått igenom motionen i dess helhet, 
diskuterat dess innehåll och presenterar ett samlat svar inför nämnden att besluta 
kring. 

Låt oss göra Borås till den gröna staden genom att 
- införa ett system med grönytefaktorer: Förvaltningsövergripande arbete pågår. 
Grönytefaktor kan komma att bli ett av flera olika verktyg med arbete kring 
ekosystemtjänster inom staden. 

- ersätta vissa gräsmattor med ängar som klipps mindre ofta så att fler insekter kan trivas där: 
Diskussion tillsammans med Tekniska förvaltningen och parkavdelning kring 
alternativ skötsel av stadens gräsmarker pågår. Dels för biologisk mångfald och även 
som potentiell kolsänka samt möjligheter att minska koldioxidutsläpp vid skötsel.  

- tillse att kommunens parker får fler fruktträd och ätbara bärbuskar: Det behöver dock 
utredas kring eventuella hälsorisker med att odla ätbara produkter som framställts i 
exempelvis hårt trafikerade miljöer,  markföroreningar i stadsmiljö, ansvarsfrågor mm. 

- bortprioritera kantstensparkering på gator med både cykel- och för att skapa utrymme för en 
säkrare trafikmiljö: Åtgärder som kan främja cykling som trantransportmedel inom 
Borås stad bör prioriteras i enlighet med förslag i gällande cykelstrategi. Gällande 
kantstensparkering och dess vara eller inte vara lämnar vi vidare den frågan till berörd 
förvaltning.  

- kartlägga omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara marker i samband med 
evidering av översiktsplanen: Tekniska förvaltningens kartläggning av Borås Stads 
roduktiva gräs- och odlingsmarker är i stora drag redan utförd eller kommer 
nalyseras ytterligare inom kort, men kartläggningen och gamla rapporter behöver 
jourhållas för att säkerställa tillförlitlighet. Odlingsbar mark utanför Borås Stads ägo 
jourhålls av Länsstyrelsen.  

r
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a
a
a

Miljöförvaltningens bedömning  
Miljöförvaltningen ser positivt på motionen och de förslag som den presenterar. 
Inom vissa frågor krävs mer utredningar för att veta hur förslagen kan genomföras på 
bästa sätt.  

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
En varierande livsmiljö som möjliggör sociala aktiviteter främjar psykisk- och fysisk 
hälsa och delar i remitterad motion skulle kunna ge ökade förutsättningar för att 
ytterligare stärka Borås Stads livsmiljöer och kvaliteter för dess invånare.  
 
Ekologisk dimension 
Variation är en grundpelare inom vårt samhälle i stort och utan stor diversitet och 
hög biologisk mångfald skulle vi människor ha mycket svårt att klara oss. Att som i 
motionen föreslås verka för en ökad biologisk mångfald genom exempelvis riktad 
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skötsel på stadens gräsmarker. Åtgärden skulle kunna utöka, förstärka och 
komplementera de redan befintliga ekosystemtjänsterna i ett område. Att utöka 
möjligheterna för olika arter att hitta nya födo-, bo- och fortplantningsområden 
möjliggör att förutsättningar för arters fortsatta överlevnad förstärks. Utökningen 
skulle också gynna Borås Stads mänskliga invånare. En minskad/annan typ av skötsel 
skulle även kunna leda till en minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av 
koldioxid och andra partiklar. En ökning av användandet av cykel som 
fortskaffningsmedel skulle främja både hälsa och miljö genom minskade utsläpp av 
koldioxid och andra partiklar, ökad aktivitet hos invånare vilket skulle kunna minska 
välfärdssjukdomar. Att bevara och nyttja den odlingsbara mark som finns i vår närhet 
gör att vår sårbarhet minskar och transportgenererade utsläpp kan minska.  
 

Ekonomisk dimension 

 

 

Minskad/annan typ av skötsel av gräsmarker kan innebära lägre kostnader i form av 
drivmedel mm. men behöver inte bli så. Viss typ av skötsel är mer kostnadseffektiv än 
annan, så val av skötselmetoder kommer visa ifall kostnaderna kommer öka eller 
minska. Kan vi genom ett ökat cyklande minska sjukdomar och ohälsa på 
befolkningen i staden samt minska kostnader och personligt lidande, bör mer medel 
avsättas till cykelfrämjande åtgärder. Att bevara och nyttja den odlingsbara mark som 
finns i vår närhet gör att vår sårbarhet minskar och handel med lokala aktörer kan 
främjas. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Mikael Lund 
Ärendehandläggare

Bilagor 
Bilaga 1 Missiv från KS 2021-02-05 
Bilaga 2 Motion från Vänsterpartiet 
Bilaga 3 Miljö- och konsumentnämndens yttrande 

Beslutet expedieras till  
Remissvar ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2021-04-30. 
ks.arende@boras.se 

mailto:ks.arende@boras.se
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MISSIV 
Datum 
2021-02-05 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00717 1.1.1.1 

Remiss: Motion: Gör Borås grönare! 

Remissinstanser 
1. Tekniska nämnden, tekniska@boras.se 

2. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 

3. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 

4. AB Bostäder, info@bostader.boras.se   

5. Fristadbostäder AB, info@fribo.nu   

6. AB Sandhultsbostäder, info@sandhultsbostader.se  

7. Toarpshus, info@toarpshus.se   

8. Viskaforshem AB, info@viskaforshem.se   

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2021-04-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.arende@boras.se 
Ange diarienummer KS 2019-00717 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
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Motion till kommunfullmäktige: 

Gör Borås grönare! 
 
Kommunen har en viktig roll att spela i klimat- och miljöarbetet. Vi måste värna om och 
förbättra de parker och grönområden som finns i våra bostadsområden, men också se till att 
nya stadsdelar får tillräckligt med grönyta. Ett sätt att göra det är med grönytefaktor, ett 
redskap för att säkerställa en rätt mängd grönska i nya och befintliga bostadsområden. 
Vänsterpartiet vill att Borås Stad ska använda grönytefaktor i stadsplaneringen. I planering av 
nya hus och bostadsområden bör kommunen förespråka gröna tak (om taket ej nyttjas för 
solceller) och gröna väggar, som både förbättrar luftkvalitén och ger plats åt insekter och bin. 
Grönska måste också finnas på de platser där våra barn tillbringar mycket av sin tid, som på 
förskolor och skolor. Ett barns hälsa utvecklas bättre bland träd och blommor än på en 
asfaltsplan, förskolegårdar utan stora träd eller annan möjlighet till skugga kan till och med 
riskera barns hälsa då de saknar skugga heta dagar.  
 
En stad som är bra för människor är en stad där luften är ren och där fågelsången hörs mer än 
trafikbullret. Vi vill ge människor mer plats än bilarna genom fler bilfria gator och ett utbyggt 
cykelnät.  Där gatorna är smala, som till exempel Allégatan, bör den ena sidans 
parkeringsplatser upplåtas för cykeltrafik, så att både bussar och cyklar säkert kan trafikera 
gatan. 
 
Vänsterpartiet vill skapa och skydda sammanhållna gröna stråk där fåglar, insekter och djur 
kan sprida sig. Vi vill att kommunen i sina planteringar väljer de växter som ger bin bäst 
möjlighet att leva och testar om vi på valda platser i Borås kan låta gräs och blommor växa till 
ängar istället för millimeterklippta gräsmattor. Genom att ge rätt förutsättningar till bin skapar 
vi samtidigt förutsättningar för oss människor att kunna odla vår mat. Ängar kan också vara 
billigare än gräsmattor. 
 
Borås är en växande stad. Det är bra på många sätt, men staden måste växa hållbart. 
Odlingsbar mark, framförallt med frisk och högkvalitativ mylla, är en stor bristvara i Sverige. 
Med vår växande befolkning är det viktigt att vi försäkrar oss om att det i framtiden finns 
tillräckligt med mark avsatt för att producera livsmedel för att försörja befolkningen. Vi måste 
därför undvika att bygga på betydelsefulla odlingsmarker. Vänsterpartiet vill att Borås 
kartlägger omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara marker. Maten är en 
naturresurs och inte något som bara dyker upp på butikshyllorna. För att få fler att se 
kopplingen mellan jord och bord, och få glädjen att själv kunna äta av det som kan plockas i 
närmiljön så vill Vänsterpartiet att vi ska ha mer ätbara örter, bär och frukt i våra parker 
 
Låt oss göra Borås till den gröna staden genom att 
 

- införa ett system med grönytefaktorer 
- ersätta vissa gräsmattor med ängar som klipps mindre ofta så att fler insekter kan 

trivas där  
- tillse att kommunens parker får fler fruktträd och ätbara bärbuskar 
- bortprioritera kantstensparkering på gator med både cykel- och för att skapa utrymme 

för en säkrare trafikmiljö 
- kartlägga omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara marker i 

samband med revidering av översiktsplanen. 
 



Borås 2019-08-20 
 
Tommy Josefsson (V)  
Inger Landström (V) 
Ida Legnemark(V)  
Anne Rappinoja (V)  
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 Miljöförvaltningen 

 

Yttrande Bilaga 3 
Datum 
2021-04-06 

Dnr 
2021-307 

Miljö- och konsumentnämndens yttrande angående motion från 
Vänsterpartiet, Gör Borås grönare  

Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på inkommen motion i de delar som 
direkt berör förvaltningen. Användandet av grönytefaktor bör fortsatt utredas vidare 
och kan komma att bli ett av flera verktyg i stadens arbete med ekosystemtjänster. 
Skötselmetoder av gräsmarker för att gynna biologisk mångfald och minska 
koldioxidutsläpp bör öka inom staden och bör föregås av information till stadens 
invånare i berörda områden, vilken talar om syfte och nytta med eventuell ändrad 
skötsel. Även kommunen själva äger stora arealer gräsmark, varav viss med höga 
natur och kulturvärden, dessa sköts inte idag då de ej finns resurser hos Tekniska för 
detta. Odling av ätbara produkter på staden marker bör främjas och också utredas av 
flera olika skäl som exempelvis eventuella hälsorisker med odling i hårt trafikerad 
miljö, markföroreningar och ansvarsfrågor. Cykling som transportmedel har flera 
positiva effekter på hälsa och miljö och bör prioriteras vid planering av, 
ombyggnation av, och i framtida infrastrukturprojekt. Gällande kantstensparkering 
och dess vara eller inte lämnar vi vidare frågan till berörd förvaltning. Kartläggning av 
Borås Stads egna produktiva gräs- och odlingsmarker är i stora delar gjorda men 
behöver ajourhållas för att säkerställa tillförlitlighet. Odlingsbar mark utanför Borås 
Stads ägo ajourhålls av Länsstyrelsen genom Landsbygdsprogrammet.  
 

 
 

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. Ekonomisk bör det utredas vidare för att ge en rättvis bild av effekterna av 
föreslagen motion.  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Mikael Lund 
Ärendehandläggare
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 Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-04-07 

Dnr 
2021-314 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 

Förslag till 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. 

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. 
Miljöförvaltningen 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. 

Ärendebeskrivning 
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och 
förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens 
arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från 
våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga 
rättigheterna. För att målet ska uppnås ska: 

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 
yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med 
människor. 

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad. 

 

 

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 
uppföljning. 
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Datum 
2021-03-07 

Dnr 
2021-314 

 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen är positiv till att staden tar ett samlat grepp för att öka kunskapen 
och stärka samarbetet kring arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
Miljöförvaltningens verksamhet inom Konsument Borås arbetar bland annat med att 
stötta människor som tillfälligt eller under en längre period drabbats av ekonomisk 
kris. Verksamheten möter invånare som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck och utifrån det är kunskaper i ämnet av central vikt. Miljöförvaltningen är 
därför positiv till att stadens medarbetare som arbetar med människor erbjuds 
grundutbildning. I programmet så står det att läsa ”Alla som arbetar i ovannämnda 
förvaltningar på operativ och strategisk nivå med människor ska gå en 
grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas av 
Arbetslivsförvaltningen”. Det är något otydligt om medarbetarna inom 
Miljöförvaltningen avses och om de inte avses så bör det göras ett tillägg i 
programmet för att förtydliga detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Agneta Sander  
Förvaltningschef  

 Niclas Björkström 
 Avdelningschef 

Bilagor 
Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024, 2021-xx-xx 

Beslutet expedieras till 
ALN.diarium@boras.se, diarienummer ALN 2021-00004 



 

 

 

 

 

 

 

 

Program mot 

hedersrelaterat våld och 

förtryck 

 2021-2024 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställt av:  

Datum: xxxx-xx-xx (blir datumet i Kf) 

För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 

Dnr: 2021-00004 

Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden Förskolenämnden, Grundskolenämnden,  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, och  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Dokumentet gäller till och med: 2024 

  



Inledning 
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i 

propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen 

av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som 

syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning 

normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som 

bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar.  

 

 

Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det sker ofta 

inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara underordnat 

familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en angelägenhet för hela 

familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna anses det kunna påverka 

familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar om att bland annat familjens 

rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet och 

oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa ideal.” Individer som 

försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga konsekvenser av familjen och/eller släkten.  

I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. 

Även pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt 

äktenskapstvång. Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga 

släktingar.  Således kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. 

Begränsningarna kan innefatta vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller 

ens rörelsefrihet till att man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om 

äktenskapsskillnad. Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och 

somatiska besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. 

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan också räknas som 

företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar är grupper som anses vara särskilt utsatta inom 

hederskontexten. 

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i 

Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får 

det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 

förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i 

Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att kvalitetssäkra 

arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  



Verksamheternas uppdrag 
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.  

Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

och Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och 

förvaltningar och gemensamt bidra till att:  

- Öka kunskapen 

Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå med 

människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas 

av Arbetslivsförvaltningen.  

 

- Arbeta rättighetsbaserat  

En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är att 

aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna. 

 

- Öka tillgängligheten  

Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och förtryck 

ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma. 

 

 

Uppföljning 

Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-04-06 

Dnr 
2021-769 

Månadsuppföljning 10-dagars mars 2021 

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

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

Kristina Reinholdsson 
Förvaltningscontroller 

Agneta Sander 
Förvaltningschef]

 

 

Bilaga  
Rapport 10-dagars mars 2021 och månadsrapport mars 2021. 



 

10-dagars 2021-03  

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 242 1 204 301 182 119 0 

Central administration 2 149 9 308 2 327 2 207 120 83 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 2 318 462 -3 418 -2 416 -1 002 -1 866 

Miljötillsyn 2 341 3 499 875 1 639 -764 1 270 

Miljöstrategiska 1 892 8 605 2 301 2 300 1 -410 

Konsument Borås 1 156 4 738 1 184 1 266 -82 -200 

Buffert  284 71  71 284 

Klimatkompensationsfond -728 250 63 0 63 -1 015 

Verksamhetens nettokostnader 9 370 28 350 3 704 5 178 -1 474 -1 854 

Kommunbidrag 6 850 28 350 3 704 3 704   

Resultat jfr med kommunbidrag -2 520 0 0 -1 474  -1 854 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat      1 015 

Godkända "öronmärkta" projekt      1 060 

Resultat jfr med tillgängliga medel -2 520   -1 474  221 

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal ärenden 1 363  614 1 177 

Antal händelser (Ecos) 6 184  3 809 7 063 

Antal delegationsbeslut. 183  243 381 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 800 800 

Antal inspektioner 202 800 17 45 

Antal revisioner 2 100 11 19 

Antal delegationsbeslut 58 260 111 167 

Klagomål 16 70 6 11 

Registrering 28 100 19 32 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 14 30 6 11 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal delegationsbeslut 127 900 131 213 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 95 300 46 87 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 8 300 7 8 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 55 250 10 30 

Antal kundkontakter miljötillsyn 2 043 6 000 792 1 441 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 351 3 000 382 621 

Antal kundkontakter hälsoskydd 415 2 500 305 440 

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 10 135 17 9 
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Miljö- och konsumentnämnden 

 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Evenemang 1 2 1 0 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering 172 3 000 216 222 

Strandskyddsärenden 2 50 3 6 

Deltagare i miljöutbildning 68 600 46 57 

Konsument Borås 

Verksamhetsmått Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Rådgivningsärenden, BUS 224 650 129 192 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 313 1 200 177 270 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 9 14 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Förvaltningen redovisar till och med mars ett negativt resultat på nästan 1,5 mnkr jämfört med periodens budget. Resultatet 
för februari låg på liknande nivå. (I 10-dagars februari angavs resultatet ha varit -2,2 mnkr men det var felaktigt p.g.a. att 
periodiserad budget låg fel på en verksamhet). 

Avvikelsen av resultatet mars beror delvis på att årsbudget sedan tidigare är periodiserad utifrån tolftedelar samt att det 
historiskt faktureras mindre under januari till mars. I samband med arbetet med taxor, tillsynsplan, budget 2022 etc. bör det 
även ses över hur periodiseringen för intäkter borde ligga fördelat över året. 

Det finns en osäkerhet gällande hur stor andel timtillsyn som kommer att kunna genomföras för Miljötillsyn i huvudsak 
beroende på situationen med Corona och flera nya medarbetare som behöver gå bredvid ordinarie miljöinspektörer under 
flera månader för att bli trygga in sin roll. Dessutom ska trängseltillsyn utföras vilket tar tid från ordinarie tillsyn. 

En utökning av 3 årsarbetare gällande brottförebyggande tillsyn kan medföra att ordinarie miljöinspektörer, 
livsmedelsinspektörer eller alkohol- och tobakshandläggare söker dessa tjänster. Det skulle då medföra att erfaren personal 
minskar för den ordinarie tillsynen. 

Då årsavgifterna för alkohol inte kommer att debiteras kommer det att påverka intäkterna på Tillstånd- och livsmedel 
negativt i prognosen med - 1,9 mnkr. Nämnden begär kompensation för detta inkomstbortfall på liknande sätt som 2020. 
Ökade personalkostnader jämnas ut med motsvarande halva bidraget för trängseltillsyn. 

Miljötillsyn prognostiseras ha ett överskott på personalkostnader samt tilldelas också halva bidraget för trängseltillsyn vilket 
ger nästan 1,3 mnkr. 

Miljöstrategiska avdelningen förväntas ha ökade kostnader på - 500 tkr för arbete där byggbonus kan nyttjas senare samt ett 
mindre överskott gällande personalkostnader. 

Det statliga bidraget för trängseltillsyn är drygt 600 tkr totalt och ingår i prognosen. 

Klimatkompensationsfonden från 2020 är 1 015 tkr. 

Byggbonus från 2020 är 1 060 tkr. 

I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. 
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1 Inledning 

Förvaltningen redovisar till och med mars ett negativt resultat på nästan 1,5 mnkr jämfört med 
periodens budget. Resultatet för februari låg på liknande nivå. (I 10-dagars februari angavs resultatet ha 
varit -2,2 mnkr men det var felaktigt p.g.a. att periodiserad budget låg fel på en verksamhet). 

Avvikelsen av resultatet mars beror delvis på att årsbudget sedan tidigare är periodiserad utifrån 
tolftedelar samt att det historiskt faktureras mindre under januari till mars. I samband med arbetet med 
taxor, tillsynsplan, budget 2022 etc. bör det även ses över hur periodiseringen för intäkter borde ligga 
fördelat över året. 

Resultatet påverkas av kostnader (- 136 tkr) för olika projekt vilket justeras mot intäkter i årsbokslutet. 

Förvaltningen personalkostnader har ett positivt överskott på drygt 600 tkr vilket mildrar det totala 
negativa resultatet. Det beror på sjukfrånvaro/tjänstledighet och på att budgeterade löner ligger lite 
högre än de faktiska. 

I prognosen -1,1 mnkr ingår det statliga bidraget för trängseltillsyn (640 tkr) vilket ger en förbättrad 
prognos jämfört med februari (-1,8 mnkr). 

Det finns en osäkerhet gällande hur stor andel timtillsyn som kommer att kunna genomföras för 
Miljötillsyn i huvudsak beroende på situationen med Corona och flera nya medarbetare som behöver gå 
bredvid ordinarie miljöinspektörer under flera månader för att bli trygga in sin roll. Dessutom ska 
trängseltillsyn utföras vilket tar tid från ordinarie tillsyn. 

En utökning av 3 årsarbetare gällande brottförebyggande tillsyn kan medföra att ordinarie 
miljöinspektörer, livsmedelsinspektörer eller alkohol- och tobakshandläggare söker dessa tjänster. Det 
skulle då medföra att erfaren personal minskar för den ordinarie tillsynen. 

Då årsavgifterna för alkohol inte kommer att debiteras kommer det att påverka intäkterna negativt med 
- 1,9 mnkr vid årets slut. Nämnden begär kompensation för detta inkomstbortfall på liknande sätt som 
2020. 

I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. 

2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Tkr 
Utfall 
mars 
2020 

Utfall 
mars 
2021 

Budget 
2021 

Förbr
uknin

g 
(ack) 

% 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Tkr 

Miljö- och konsumentnämnden       

Intäkt 0 0 0  0 0 

Kostnad -242 -182 -1 204  -1 204 0 

Nettokostnad -242 -182 -1 204  -1 204 0 

Förvaltningsledning       

Intäkt 0 1 0  0 0 

Kostnad -348 -332 -2 066  -2 038 28 

Nettokostnad -348 -331 -2 066  -2 038 28 

Stab       

Intäkt 68 136 269  269 0 
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Tkr 
Utfall 
mars 
2020 

Utfall 
mars 
2021 

Budget 
2021 

Förbr
uknin

g 
(ack) 

% 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Tkr 

Kostnad -691 -726 -3 056  -2 978 78 

Nettokostnad -623 -590 -2 787  -2 709 78 

Verksamhetsstöd       

Intäkt 25 17 103  103 0 

Kostnad -1 203 -1 304 -4 842  -4 865 -23 

Nettokostnad -1 178 -1 287 -4 739  -4 762 -23 

Tillstånd och 
livsmedelskontroll 

      

Intäkt 198 4 771 8 966  7 380 -1 586 

Kostnad -2 516 -2 355 -9 428  -9 708 -280 

Nettokostnad -2 318 2 416 -462  -2 328 -1 866 

Miljötillsyn avdelning Röd       

Intäkt 396 1 014 6 331  6 651 320 

Kostnad -1 827 -1 714 -8 465  -7 515 950 

Nettokostnad -1 431 -700 -2 134  -864 1 270 

Miljötillsyn avdelning Blå       

Intäkt 73 634 6 066  6 066 0 

Kostnad -983 -1 572 -7 431  -7 431 0 

Nettokostnad -910 -938 -1 365  -1 365 0 

Miljöstrategiska inklusive 
energi 

      

Intäkt 337 505 1 605  1 605 0 

Kostnad -2 229 -2 806 -10 210  -10 620 -410 

Nettokostnad -1 892 -2 301 -8 605  -9 015 -410 

Konsument Borås       

Intäkt 464 466 1 918  1 918 0 

Kostnad -1 620 -1 733 -6 655  -6 855 -200 

Nettokostnad -1 156 -1 267 -4 737  -4 937 -200 

Buffert       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Klimatkompensationsfond       

Intäkt 728 0 0  0 0 

Kostnad 0 0 -250  -250 0 

Nettokostnad 728 0 -250  -250 0 

Totalt       

Intäkt 2 289 7 544 25 258  23 992 -1 266 



Miljö- och konsumentnämnden, Månadsrapport 2021-03 5(8) 

Tkr 
Utfall 
mars 
2020 

Utfall 
mars 
2021 

Budget 
2021 

Förbr
uknin

g 
(ack) 

% 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Tkr 

Kostnad -11 659 -12 724 -53 607  -53 464 143 

Nettokostnad -9 370 -5 180 -28 349  -29 472 -1 123 

2.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Den politiska verksamheten bedöms klara sin budget. 

2.2 Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd 

Totalt förväntas Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd klara budget. 

2.3 Tillstånd och livsmedelskontroll 

Ej debiterade årsavgifter för alkohol påverkar prognosen neagtivt med - 1 906 tkr. 

Statligt bidrag för trängseltillsyn ingår i prognosen med 320 tkr (320 tkr till Miljötillsyn). 

2.4 Miljötillsyn avdelning Röd och Blå 

Det finns en osäkerhet gällande timdebiteringarna främst beroende på svårigheter att utföra tillsyn 
p.g.a. Corona och att det är flera nya miljöinspektörer som behöver gå bredvid erfarna kollegor under 
flera månader för att känna sig trygga i sin roll. 

Utfallet gällande personalkostnader ligger på + 950 tkr. Flera medarbetare har anställts men några är 
också frånvarande p.g.a. sjukfrånvaro, tjänstledighet etc. Några löner är också högre budgeterade än 
faktiska löner. 

Inga större extra kostnader kommer att belasta avdelningarna gällande arbete relaterat till Byggbonus. 
Endast marginella kostnader för utbildning. 

Statligt bidrag för trängseltillsyn ingår i prognosen med 320 tkr (320 tkr till Livsmedel). 

  

  

2.5 Miljöstrategiska inklusive energi 

Resultatet påverkas av kostnader (- 136 tkr) för olika projekt viket justeras mot intäkter i årsbokslutet. 

I de prognostiserade kostnaderna ingår ökade kostnader för Byggbonus på - 510 tkr. 
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2.6 Konsument Borås 

Prognosen för konsument Borås beräknas bli - 200 tkr och beror på ökade personalkostnader. En 
medarbetare går i pension under 2021 samtidigt som verksamheten fick överta en medarbetare från 
Tillstånd redan i början av året då arbete åt annan kommun för Tillstånd ej fortsätter 2021. 

3 Verksamhetsmått 

3.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått 
Utfall Mar 

2020 
Budget 2021 

Utfall Feb 
2021 

Utfall Mar 
2021 

Antal ärenden 1 363  614 1 177 

Antal händelser (Ecos) 6 184  3 809 7 063 

Antal delegationsbeslut. 183  243 381 

3.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

3.2.1 Alkoholtillsyn 

Verksamhetsmått 
Utfall Mar 

2020 
Budget 2021 

Utfall Feb 
2021 

Utfall Mar 
2021 

Andel i procent av samtliga beslut/besked 
som getts inom 5 arbetsdagar efter att 
ansökan är komplett 

100  100 100 

Antal ärenden inre tillsyn 3 20 1 1 

Antal yttre tillsynsbesök 27 150 0 0 

Totalt antal diarieförda ärenden 130 800 48 81 

Anmälan förändring av PBI 3 25 0 1 

Antal delegationsbeslut 15 90 2 5 

Ändringar i tillstånd 11 30 0 0 

Antal informationsmöten 5 10 1 2 

Antal kundkontakter (mail/telefon/möte 
som inte är ärendeknutet) 

327 1 300 218 327 

Antal diarieförda händelser 856 3 500 407 686 

Antal dialogmöten 1 5 0 0 

Remissvar till Spelinspektionen 0 10 0 0 

Antal stadigvarande serveringstillstånd 131 105 109 109 
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3.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

Verksamhetsmått 
Utfall Mar 

2020 
Budget 2021 

Utfall Feb 
2021 

Utfall Mar 
2021 

Antal delegationsbeslut 11 25 12 26 

Antal inspektioner tobak och e-cigaretter 0 85 0 0 

Antal inspektioner folköl 0 35 0 0 

Antal inspektioner receptfria läkemedel 0 30 0 0 

Antal kontrollköp av tobaksprodukter 0 50 0 0 

Antal nya tobakstillstånd  12 12 26 

3.2.3 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått 
Utfall Mar 

2020 
Budget 2021 

Utfall Feb 
2021 

Utfall Mar 
2021 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 800 800 

Antal inspektioner 202 800 17 45 

Antal revisioner 2 100 11 19 

Antal delegationsbeslut 58 260 111 167 

Klagomål 16 70 6 11 

Registrering 28 100 19 32 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 14 30 6 11 

3.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått 
Utfall Mar 

2020 
Budget 2021 

Utfall Feb 
2021 

Utfall Mar 
2021 

Antal delegationsbeslut 127 900 131 213 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

95 300 46 87 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

8 300 7 8 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

55 250 10 30 

Antal kundkontakter miljötillsyn 2 043 6 000 792 1 441 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 351 3 000 382 621 

Antal kundkontakter hälsoskydd 415 2 500 305 440 
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3.4 Miljöstrategiska 

3.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

Verksamhetsmått 
Utfall Mar 

2020 
Budget 2021 

Utfall Feb 
2021 

Utfall Mar 
2021 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens 
planering 

172 3 000 216 222 

Strandskyddsärenden 2 50 3 6 

Deltagare i miljöutbildning 68 600 46 57 

Beviljade ärenden Naturvårdsfonden 1 10 0 0 

Aktiviteter i media 2 40 1 0 

3.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått 
Utfall Mar 

2020 
Budget 2021 

Utfall Feb 
2021 

Utfall Mar 
2021 

Rådgivningsärenden, energi- och 
klimatrådgivning 

10 135 17 9 

Evenemang 1 2 1 0 

3.5 Konsument Borås 

Verksamhetsmått 
Utfall Mar 

2020 
Budget 2021 

Utfall Feb 
2021 

Utfall Mar 
2021 

Rådgivningsärenden, BUS 224 650 129 192 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, 
KVL 

313 1 200 177 270 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 9 14 

 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Avskrivning 2021-03-08 15:20:04 Tillfälligt tillstånd allmänheten - e-tjänst 52-2020-00218
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2021-03-22 16:40:51 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2021-00083



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-01 01-2020-00073 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-22 01-2019-00132 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-22 01-2019-00117 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-22 01-2019-00138 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-22 01-2019-00108 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-22 01-2019-00140 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-26 01-2019-00123 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-26 01-2019-00133 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-26 01-2019-00131 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-26  01-2019-00101 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-26  01-2019-00070 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-29 01-2019-00115 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-26  01-2019-00100 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-03-26  01-2019-00079 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel



Ärendenr Anläggning/Fastighet ÄrendeRubrik Besl.Datum Deleg.nr
Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Anmälan  om 

2021-625 inrättande av golvbrunn i garage utanför kommunalt VA-nät. 2021-03-19 2021-341
2021-613 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-05 2021-272
2021-711 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-08 2021-275
2021-714 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-09 2021-282
2021-675 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-10 2021-288
2021-713 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-11 2021-290
2021-746 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-11 2021-294
2021-875 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-15 2021-303
2021-817 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-16 2021-305
2021-810 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-17 2021-307
2021-818 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-17 2021-311
2021-666 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-18 2021-339
2021-819 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-23 2021-349
2021-1053 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-26 2021-360
2021-1085 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-29 2021-361
2021-1161 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-03-31 2021-382
2020-3381 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan av fordonstvätt 2021-03-22 2021-345

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om miljöfarlig 
2021-669 verksamhet i samband med markarbeten i förorenade massor 2021-03-18 2021-340

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
2021-336 Anmälan om ny produkt 2021-03-23 2021-348

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
2021-677 etablering av nytt säkerhetslaboratorium 2021-03-04 2021-268
2021-1226 Anmälan av skrotning av cistern 2021-03-30 2021-369

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Miljöteknisk 
2020-3064 undersökning 2021-03-30 2021-368
2020-2530 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2021-03-02 2021-259
2021-178 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-03-03 2021-266
2020-3776 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-03-08 2021-276
2021-97 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-03-10 2021-284



2021-1035 Ansökan om strandskyddsdispens - ändring av dispens 2021-03-24 2021-352
Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - 

2021-941 Ytvattenvärme 2021-03-19 2021-342
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om torr 

2021-932 toalett 2021-03-26 2021-357
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om torr 

2021-723 toalett. 2021-03-08 2021-281
2020-3307 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-01 2021-249
2020-3675 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-02 2021-252
2020-3850 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-04 2021-267
2020-3783 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-04 2021-269
2020-3268 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-05 2021-271
2020-3211 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-08 2021-279
2020-3211 72 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-08 2021-280
2020-2899 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-17 2021-306
2020-4003 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-24 2021-351
2020-2795 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-26 2021-359
2021-476 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-30 2021-363
2021-476 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-30 2021-364
2020-3563 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-03-31 2021-384
2021-35 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-03-24 2021-354
2021-1057 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-03-29 2021-362

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Tillfälligt tillstånd, 
2019-2616 BDT till sluten tank (diskvatten) 2021-03-12 2021-301
2021-886 Avgift för handläggning/tillsyn 2021-03-11 2021-295

 
2021-912 Avgift för handläggning/tillsyn 2021-03-17 2021-313
2021-1264 Avgift för handläggning/tillsyn 2021-03-30 2021-370
2021-733 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-03-08 2021-277
2021-733 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-03-11 2021-291
2021-1203 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-03-30 2021-371
2021-733 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-03-31 2021-383



Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål gällande strålkastare 
2020-1910 från bilar 2021-03-15 2021-304

Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på matos och lukt av 
2020-1580 cigarettrök. 2021-03-02 2021-253
2020-3844 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i badrum. 2021-03-10 2021-286
2021-6 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i lägenheten. 2021-03-17 2021-309
2021-217 Klassning av anläggning/verksamhet - Fotvårdsverksamhet 2021-03-30 2021-367

 
2021-416 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-03-11 2021-293

 
2021-320 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-03-12 2021-296

 
2021-311 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-03-12 2021-297

 
2021-424 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-03-17 2021-312
2021-387  Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-03-24 2021-353

 
2021-893 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-03-30 2021-366

Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd - Tatuering 
2021-273 & piercing 2021-03-12 2021-298
2021-661 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-02 2021-255
2021-662 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-02 2021-257
2021-545 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-02 2021-258

 
2021-647 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-02 2021-261
2021-648 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-02 2021-263
2021-663 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-02 2021-265
2021-1001 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-316
2021-944 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-318
2021-945 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-320
2021-951 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-322
2021-954 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-324



2021-956 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-326
2021-943  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-328
2021-759 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-330
2021-781 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-332
2021-783 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-334
2021-785 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-336

 
2021-790 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-17 2021-338
2021-1283 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-30 2021-373
2021-1284 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-30 2021-375
2021-1285 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-30 2021-377

, 
2021-1286 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-30 2021-379
2021-1287 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-30 2021-381
2021-1229 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-03-31 2021-385

Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - 
2021-615 Drivmedelsanläggning 2021-03-10 2021-289

 
2020-3546 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-03-22 2021-344
2021-725 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-03-10 2021-287
2021-791  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-03-12 2021-299
2021-791  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-03-12 2021-300
2021-791  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-03-31 2021-387
2021-634 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Enskilt avlopp - Dispens 2021-03-01 2021-250
2020-2692 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering avlopp 2020 2021-03-01 2021-251
2020-2780 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2021-03-26 2021-356

 Planerad tillsyn - Miljötillsyn, Beslut om Inklassning och Årlig 
2021-278 Avgift 2021-03-25 2021-355
2020-3199 Planerad tillsyn - Strandskydd 2021-03-05 2021-273
2020-2978 Rapport om undersökning av förorening - Provtagning 2021-03-05 2021-274
2021-491 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-02 2021-254
2021-431 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-02 2021-256



2021-442 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-02 2021-264
2020-3784 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-315
2020-3968 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-317
2020-3978 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-319
2020-3957 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-321
2020-3866 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-323
2020-3864 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-325
2021-324  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-327
2021-94 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-331
2021-363 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-335

 
2021-81 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-17 2021-337
2020-3257 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-30 2021-372
2021-1211 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-30 2021-374
2021-1270 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-30 2021-376

 
2021-1215 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-30 2021-378
2020-2954 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-03-30 2021-380

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2021-580 Byte av bolagsform 2021-03-17 2021-333

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2020-3999 Ägarbyte 2021-03-31 2021-386

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll, 
2019-3870 Registrering Av Anläggning 2021-03-17 2021-329

 
2021-335 Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning 2021-03-02 2021-260
2021-594 Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning 2021-03-02 2021-262
2021-720 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd. 2021-03-17 2021-308
2021-834 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd. 2021-03-19 2021-343
2021-91 Remiss bygglov - Bygglov 2021-03-04 2021-270
2021-806 Remiss bygglov - Bygglov - Garage. 2021-03-23 2021-350
2021-605 Remiss bygglov - Förhandsbesked 2021-03-11 2021-292



Remiss bygglov - Förhandsbesked - Förhandsbesked för 
2021-610 nybyggnad av enbostadshus samt garage. 2021-03-10 2021-283

Remiss bygglov - Förhandsbesked - Nybyggnad av två stycken 
2021-368 enbostadshus samt garage/carport. 2021-03-17 2021-310
2020-3908 Remiss bygglov - Förhandsbesked för 4 nya 2021-03-01 2021-248

Remiss bygglov - Marklov - Marklov för Schaktning/fyllning 
2021-500 (väg och parkering) och trädfällning. 2021-03-17 2021-314

Remiss planärenden - Underrättelse om granskning för 
2021-744 detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24. 2021-03-08 2021-278

Remiss vattenverksamhet - Byte av kulvert samt 
2021-962 ledningsdragning. 2021-03-26 2021-358

Remiss vattenverksamhet - Gräva damm, avleda vatten från 
2021-657 bäck 2021-03-22 2021-346

Remiss vattenverksamhet - Nedläggning av halvtrumma i 
2021-1244 Sävbäcken. 2021-03-30 2021-365
2021-861 Remiss vattenverksamhet - Nedläggning av 2021-03-12 2021-302
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