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TID OCH PLATS
Tisdagen den 24 oktober 2017, kl. 17:00 – 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317
Ajour: 18.30 -19.00 samt 19.10 -19.25
Omfattning
§§177-196
Beslutande
Anita Persson (V)
Ordförande
Karl-Eric Nilsson (C)
Förste vice ordförande
Lasse Jutemar (MP)
Andre vice ordförande
Per Månsson (M)
Inga-Britt Olsson (M)
Marcus Nilsen (L)
Irving Torstenson (SD) Närvaro från 17.35
Tjänstgörande ersättare
Cecilia Kochan (S) för Jan-Åke Carlsson (S)
Sümeyya Gencoglu (MP) för Cristina Nichta (S)
Katrine Andersson (M) för Irving Thorstemsson (SD)
Alexander Andersson (C) för Karl-Eric Nilsson (C)
Närvarande ersättare
Alexander Andersson (C)
Joel Carlberg-Torsell (V)

§§ 177-196
§§ 177-196
§§ 177-180
§189 pga. jäv.
Ledamöter som meddelat förhinder
Jan-Åke Carlsson (S)
Sofia Sandänger (M)
Susanne Karlsson (SD)
Magnus Persson (S)
Cristina Nichta (S)

Tjänstemän och övriga
Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Annelie Johansson
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Niclas Björkström

§§177-196
§§177-196
§§177-196
§§177-196
§§177-196

Avdelningschef Karin Öhman
Nämndsekreterare Marlene Andersson
Anna Karlsson, Biolog

§§177-196
§§177-196
§§177-181

Justering
Lasse Jutemar (MP) utses att justera och Per Månsson (M) utses till justerarens ersättare.
Protokollet justeras 2017-10-30 på Miljöförvaltningens expedition.

Nämndsekreterare Marlene Andersson

Ordförande Anita Persson

Justerande Lasse Jutemar

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2017-10-30 på kommunens anslagstavla. Protokollet förvaras på
Miljöförvaltningen.
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§ 177

Initiativärenden
Karl-Eric Nilsson (C) tillsammans med Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M) samt
Marcus Nilsen (L) anmäler ”ansvar för skrotbilar i naturen” som initiativärende.

Beslutsgång
Ordförande finner att ärendet tas upp under rubriken Miljötillsyn punkt 12.1 i
föredragningslistan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

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

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

6.1 Information – Klimatarbetet en vinnare
6.2 Information – Nämndledamöters ansvar
6.3 Information – *Torpa Sjöbo 2:48
7.1 Månadsuppföljning
7.2 Remiss: Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet
9.1 *Ansökan om ändring i serveringstillstånd – Cheers
10.1 *Strandskyddsdispens Viared 6:7
10.2 *Strandskyddsdispens Torpa Sjöbo 2:48
11.1 Pålsbo 1:13 - stängsling
11.2 Tärby - Segerstorp 3:3 – Ansökan om biodling
11.3 Delgering av medel till marknadsföring av Naturvårdsfonden
12.1 Initiativärende – ansvar för skrotbilar i naturen
16.1 Delegeringsbeslut september 2017
16.2 Inkomna skrivelser
- KF sammanträdesdagar 2018
- Reviderat reglemente för Miljö- och konsumentnämnden
- Avsägelse av förtroendeuppdrag
17.1 Personalärenden
17.2 Övrig information från förvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Information – Klimatarbetet en vinnare
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tackar Miljöförvaltningens medarbetare för
engagemanget i projektet och lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Susanne Arneborg, Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare, informerar
nämnden om att Borås Stad är en av ingenjörerna bakom en prisad lånemodell,
nämligen det kommunala låneinstitutet Kommuninvest. Det är FN som
uppmärksammar initiativ i världen som kan vara förebilder i omställningen till ett
hållbart samhälle. Priset till Kommuninvest och dess investeringsmodell kommer att
delas ut vid klimattoppmötet i Bonn 6-17 november.
Borås Stad är en av de städer som utvecklat det ramverk för Gröna lån som
Kommuninvest använder, vars miljöexperter samarbetat med bland andra kolleger från
Göteborg, Örebro och Sveriges Kommuner och landsting. Susanne Arneborg är en av
dem som jobbat fram ramverket för Borås Stad. Hon ingår också i den miljökommitté
som utvärderar och godkänner de projekt som kan ingå för finansiering med Gröna
obligationer.
Kommuninvest erbjuder sedan 2015 Gröna lån för att finansiera projekt som rör
förnyelsebar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vatten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Information – Nämndledamöters ansvar
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Revisionen vid Borås Stad informerar nämnden om nämndledamöternas ansvar. Syftet
med informationen är för det första att allmänt belysa och förklara vad nämndens
lagstadgade ansvar innebär, för det andra att förklara vad nämndens revisionsansvar
innebär samt för det tredje att redogöra för väsentliga och grundläggande kriterier vid
revisorernas bedömning av nämnden. Till detta har dokumentet ”Nämndledamöters
ansvar” skickats ut till ledamöterna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Information – Torpa Sjöbo 2:45
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Anna Karlsson, kommunbiolog, informerar nämnden om strandskyddsärendet Torpa
Sjöbo 2:48. Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor till handläggaren innan ärendet
avgörs.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Dnr: 2017-865

Månadsuppföljning september 2017
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner rapporten och översänder den till
Kommunstyrelsen.

Ärendet
Miljöförvaltningen prognostiserar efter september månad en negativ avvikelse mot
årsbudget på 250 tkr vilket är samma avvikelse som rapporterades vid senaste
uppföljningen i augusti.
Månadsuppföljningen är Miljö- och konsumentnämndens egen uppföljning medan 10dagarsrapporten går vidare till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning september 2017
10-dagarsuppföljning september 2017
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-09

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Dnr. 2017-2240

Remiss: Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal
verksamhet
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig då förvaltningen sällan eller
aldrig använder sig av privata utförare som utför kommunal verksamhet.

Sammanfattning
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som
lämnats över.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som
bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet.

Miljöförvaltningens synpunkter
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Miljöförvaltningens uppdrag är inte av
ovanstående karaktär.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-24
Remiss: Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Dnr: 2017-2430

Ansökan om strandskyddsdispens Viared 6:7
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för flytt av sex stycken stag på
fastigheten Viared 6:7 vid Pickesjön, Borås Stad, enligt bifogad karta.
Villkor
Dispensen är förenad med följande villkor:
 Röjning av buskvegetation får endast ske under perioden november-april
 Grävningsarbeten får endast ske under perioden maj-september
Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §

Sammanfattning
Borås Elnät söker strandskyddsdispens för flytt av 5- 6 stag i samband med förläggning
av markkabel inom Pickesjöns strandskyddsområde.

Ärendet
Borås Elnät AB har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att flytta stag på
fastigheten Viared 6:7. Borås Elnät AB har i tidigare ärende (dnr 2017-1898) beviljats
dispens för schaktning i samband med förläggning av markkabel. Då vajrarna till
befintlig luftledning är förankrade där kabelschakten kommer gå behöver de flyttas.
Totalt berörs 5- 6 stycken stag. Stagen kommer att flyttas inåt mot luftledningarna ett
par meter. Där marken består av sten kommer de nya stagen fästas i berget, men där
marken består av jord måste fundament grävas ner. För att kunna flytta stagen måste
först terrängen röjas.
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 7 september 2017.
Karta och foton har också skickats in. Företrädare från Miljöförvaltningen har den 13
september 2017 besökt platsen.
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 185

Dnr: 2017-2430

Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser
Platsen ligger inom Pickesjöns strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för
djur- eller växtarter. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl. Det finns sex särskilda
skäl som enligt miljöbalken är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Åtgärden får dock inte tillåtas om den försämrar förutsättningarna för friluftslivet eller
för djur- och växtlivet även om det finns särskilt skäl.
I ledningsgatan för befintlig luftledning och i buskvegetationen längs grusvägen finns
dokumenterade fynd av hasselmus. Hasselmus är strikt skyddad enligt
Artskyddsförordningen (2007:845) 4 § och det är bland annat förbjudet att avsiktligt
störa djur, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, och övervintringsperioder eller
skada/ förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Motivering för beslut
För att genomföra kabelschakten, som tidigare beviljats strandskyddsdispens, och trygga
elförsörjningen behöver sex stag till befintlig luftledning flyttas. Miljöförvaltningen
bedömer att särskilda skäl för strandskyddsdispens föreligger då en trygg elförsörjning
anses vara ett angeläget allmänt intresse.
I ledningsgatan för befintlig luftledning och i buskvegetationen längs grusvägen
förekommer hasselmus. För att den aktuella åtgärden inte ska påverka
hasselmuspopulationen negativt, och därmed kräva dispens från artskyddsförordningen,
har Miljöförvaltningen förenat beslutet med villkor om särskilda försiktighetsåtgärder.
Röjningsarbeten får endast ske på vintern under november-april, då det inte finns några
sommarbon i buskagen. Grävningsarbeten endast får ske på den buskröjda marken
under sommarsäsongen maj-september, då hasselmössen finns uppe i buskvegetationen
runtomkring och inte ligger i vinterdvala i marken.
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedöms inte växt- och djurlivet
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras, mer än tillfälligt.
Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syften.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden stämmer 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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 185

Dnr: 2017-2430

Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för 2017.
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas.
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-24
Översiktskarta
Detaljkarta

Bilaga
Hur beslutet överklagas

Beslutet skickas till
Borås Elnät AB
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Dnr. 2015-515

Ansökan om strandskyddsdispens Torpa Sjöbo 2:48
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår begäran om strandskyddsdispens för uppställande
av trädgårdsmöbel och tomtplatsavgränsning på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48 vid
Öresjö, i Borås Stad.
Lagrum
7kap 18§c miljöbalken

Sammanfattning
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller uppställande av
trädgårdsmöbel på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48 vid Öresjö. En begäran om
tomtplatsavgränsning har även begärts i samband med dispensansökan. Ansökan sker i
efterhand och trädgårdsmöbeln finns redan på plats. Miljöförvaltningen bedömer att det
saknas särskilt skäl för att bevilja dispens. Platsen där trädgårdsmöbeln är placerad är ej
belägen på ianspråktagen tomt.

Ärendet
har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppställande
av trädgårdsmöbel och tomtplatsavgränsning på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48 vid
Öresjö, Borås. Ritning och karta har bifogats ansökan. Ansökan inkom till kommunen
den 23 februari 2015 (bilaga 1).
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 april 2015 tillstyrkt
dispensen. Miljö- och Konsumentnämnden meddelade den 8 maj 2015 att ansökan
skulle avskrivas. Kommunstyrelsen meddelade sökanden att åtgärden inte var
dispenspliktig och att dispensprövning och tomtplatsbestämning således inte kunde
göras, varför ansökan skrevs av från vidare handläggning.
Med anledning av detta inkom sökande med en skrivelse daterad den 1 juni 2015 (bilaga
2)med begäran om att hans ansökan skulle prövas i sak. I skrivelsen anger sökande att
utplaceringen av trädgårdsmöbeln är sådan att den kräver dispens från
strandskyddsreglerna för att vara tillåten. Med anledning av trädgårdsmöbelns storlek
och tyngd, kom kommunen att dela sökandes mening om att det krävs
strandskyddsdispens för trädgårdsmöbeln. Kommunstyrelsen beviljade således
sökandes begäran om att hans ärende skulle prövas på nytt.
Kommunstyrelsen översände därav återigen sökandes ansökan på remiss till
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden för yttrande. Vid
återremiss valde Samhällsbyggnadsnämnden den 22 oktober 2015 att avstå från att yttra
sig.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 186

Dnr. 2015-515

Samhällsbyggnadsnämnden ansåg att trädgårdsmöbeln inte ryms inom ansvarsområdet
för Plan- och bygglagen eller inom nämndens verksamhet i övrigt (bilaga 3). Miljö- och
konsumentnämnden avstyrkte dispensen den 24 november 2015 (bilaga 4), för att det
saknas särskilda skäl för trädgårdsmöbeln enligt 7 kap 18 § c miljöbalken. Efter en
samlad bedömning avslog kommunsstyrelsen den 21 mars 2016 sökandes ansökan om
strandskyddsdispens samt tomtplatsavgränsning med motivering att det inte finns
särskilda skäl för strandsskyddsdispens enligt 7 kap 18 c§ miljöbalken (bilaga 5).
Sökande överklagade kommunstyrelsens beslut till Länsstyrelsen den 30 maj 2016
(bilaga 6) med yrkan om att Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet och
återförvisar ärende till Borås stad för erforderlig behandling. Den 1 december 2016
anmodar Länstyreslen Miljö- och konsumentnämnden att yttra sig över överklagan
samt att nämnden inkommer med kompletterande handlingar. Miljö- och
konsumentnämnden översände nämndens yttrande i ärendet den 22 december 2016
(bilaga 7).
Länsstyrelsen meddelade beslut i ärendet den 4 april 2017 där Länsstyrelsen upphävde
kommunstyrelsens beslut och därmed återförvisade ärendet till kommunen för fortsatt
handläggning. Brister i kommunikationsskyldigheten från kommunstyrelsen till sökande
är grunden för beslutet. Länsstyrelsens skriver följande ” Kommunstyrelsen har haft en
skyldighet att, innan beslutet fattades, underrätta Olle Lindeblad om och bereda honom tillfälle att
yttra sig över Miljö- och konsumentnämndens yttrande. Yttrandet har också haft betydelse för utgången
i ärendet. Den bristfälliga handläggningen i nu aktuellt fall ska därför leda till att beslutet upphävs och
återförvisas för förnyad handläggning”, (bilaga 8).
Under remitteringen har ansvaret för att handlägga strandskyddsdispenser överförts till
Miljö- och konsumentnämnden.
Med anledning av Länsstyrelsen beslut prövar Miljö- och konsumentnämnden ärendet
åter i sak. Den tjänsteskrivelse som sökande ej fick tillfälle att yttra sig över i förra
omgången (bilaga 9), och som även är av betydelse för detta beslut, har den 7 september
2017 kommunicerats med sökande.
Sökande har, via sitt ombud, inkommit med yttrande den 25 september (bilaga 10).

Miljöförvaltningens bedömning
Tillämpliga bestämmelser m.m.

I 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808; MB) anges att strandskyddet syftar till att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 186

Dnr. 2015-515

Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken omfattar strandskyddet land- och vattenområde intill 100
meter från strandlinjen. I 15 § samma kapitel anges att anordningar inte får uppföras
inom ett strandskyddsområde, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda
området där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken, ska enligt 7 kap.
25 § miljöbalken hänsyn tas även till enskilda intressen.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Platsen för åtgärden ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
detta område får ej åtgärder utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas
i ett område som tidigare var tillgängligt (7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda
skäl får Miljö- och konsumentnämnden ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18 b och
18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets
syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
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, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
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.
De skäl som sökande angett är: På tomtplats runt bostadshus. Området är ianspråktaget som
tomt och omfattas av min hemfridszon.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 186

Dnr. 2015-515

Motivering

Trädgårdsmöbeln, som består av ett bord och fyra stolar, är uppförda på stenplattor, ca
20 meter norr om befintliga byggnader. Anordningen har varit utplacerad sedan några år
tillbaka. Ansökan om strandskyddsdispens sker i efterhand.
Sökande anger att anordningen är placerad på sökandes tomplats, där området är
ianspråktaget som tomt och omfattas av hemfridszon. Miljöförvaltningen kommer
därför att bemöta argumentet kring tomtplats, hemfridszon samt ianspråktagen tomt.
Det finns ingen fastställd tomtplatsbestämning för tomten. Befintligt bostadshus
beviljades bygglov 2005. I beslutet framgår inte hur stor yta som får tas i anspråk som
tomt. Frågan om en rimlig tomtplats/hemfridszon kring bostadshuset har därefter
berörts i samband med ansökan om nybyggnad 2011 av ytterligare ett bostadshus på
fastigheten. Det tillkommande bostadhuset skulle ligga i den långsmala fastighetens
norra del, och fastigheten skulle styckas av till två tomter. Kommunen avslog
strandskyddsdispens för nybyggnationen den 12 december 2011. Beslutet överklagades
till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att tomtplatsen kring befintligt
bostadshus utgjordes av den redan bebyggda, södra delen av fastigheten. Länsstyrelsens
beslut överklagades, men Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i en dom den
13 mars 2014 och fastställde därmed Länsstyreslens beslut. Domen överklagades, men
Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd för överklagandet. Det
är därmed Mark- och miljödomstolens dom från 2014 som gäller för ärendet, (bilaga
11).
I domen från 2014 står det: ”Hemfridszonen kring befintlig bebyggelse på fastigheten sträcker sig
enligt domstolens bedömning inte till platsen för sökt dispens och en beviljad dispens skulle komma att
utvidga hemfridszonen i strid med strandskyddets syften. Vidare är marken där betonganordningen är
uppförd inte att anse som ianspråktagen eftersom strandskyddsdispens inte meddelats för anordningen.”
I ansökan om bygglov 2011 för ytterligare bostadshus på fastigheten finns en
situationsplan (bilaga 12) som visar var sökanden, via sitt ombud, ville placera
bostadshus nummer två. Skissen ger en uppfattning om vad som i bygglovsansökan
ansågs vara rimliga tomtplatser för de bägge bostadshusen. Platsen där trädgårdsmöbeln
är uppställd ligger i höjd med entrén i sökt bygglov och utanför den i bygglovet 2011
föreslagna tomtplatsavgränsningen.
Miljöförvaltningen har inget skäl att göra en annorlunda bestämning av tomtplatsens
utbredning än Mark- och miljödomstolen har gjort, eller vad sökanden ansett vara en
rimlig tomtgräns mellan de två bostadshusen i bygglovsansökan 2011. Platsen för
möbelanordningen kan således inte anses vara inom tomtplats.
Att sökande har klippt gräset och placerat en tyngre trädgårdsmöbel utanför tomtplatsen
är inte att anse som ett lagligt ianspråktagande.
Sammanfattningsvis, särskilt skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna saknas.
Någon tomtplatsbestämning ska då inte heller göras.
Justerande sign
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Forts. § 186

Dnr. 2015-515

Proportionalitetsbedömning
Vid prövning av frågor om skydd av områden ska enligt 7 kap. 25 § miljöbalken hänsyn
tas även till enskilda intressen. En intresseavvägning skall dock ej göras om det inte
föreligger dispensskäl. I aktuellt ärende saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c
miljöbalken, därför görs heller ingen intresseavvägning.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-23
1. Ansökan
2. Skrivelse från sökande den 1 juni 2015
3. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande den 22 oktober 2015
4. Miljö- och Konsumentnämndens protokollsbeslut den 24 november 2015
5. Kommunstyrelsens beslut om avslag den 21 mars 2016
6. Sökandes överklagan till Länsstyrelsen den 30 maj 2016
7. Miljö- och konsumentnämndens yttrande över sökandes överklagan till
Länsstyrelsen den 22 december 2016
8. Länsstyrelsens beslut den 4 april 2017
9. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-04
10. Yttrande från sökande
11. Mark- och Miljödomstolens dom 2014
12. Situationsplan bygglov 2011

Bilaga
Information om hur beslutet överklagas

Beslut skickas till
Sökande
Länsstyrelsen

Justerande sign
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§ 187

Dnr. 2017-1835

Naturvårdsfonden: Pålsbo 1:13 Stängsling
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och beviljat bidrag på 13 800 kronor utbetalas på angivet konto, då ingen
delutbetalning gjorts i samband med projektstart.

Ärendet
har beviljats bidrag på 13 800 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Pålsbo 1:13. Åtgärderna är nu färdiga och projektet
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av arbetsgruppen för
naturvårdsfonden den 12 september 2017.

Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Stängsel runt två
nya beteshagar om cirka 2 ha har uppförts.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-24
Foton

Bilaga
Foton

Beslut skickas till
Sökande
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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§ 188

Dnr. 2016-1610

Naturvårdsfonden: Tärby – Segerstorp 3:3
Ansökan om biodling
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.

Ärendet
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Tärby-segerstorp 3:3. Åtgärderna är nu genomförda
och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Karlsson den
6 september 2017.

Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Bikupor och
bisamhälle har införskaffats och iordningställts och avläggare har inneburit ett nytt
samhälle.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-24
Foton

Beslut skickas till
Sökande
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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§ 189

Dnr. 2017-2347

Förslag till ny rutin kring medel för
informationsmaterial och marknadsföring av Borås
Stads Naturvårdsfond
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge ordförande i beredningsgruppen, KarlErik Nilsson, mandat att besluta om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond, på högst 10
000 kronor per år, för informationsmaterial och marknadsföring av fonden.

Ärendet
Utdelning av fondmedel beslutas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från en
beredningsgrupp bestående av representanter för nämnden, Kommunstyrelsen, LRF, Borås
Naturskyddsförening, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
För medel till marknadsföring av naturvårdsfonden måste beredningsgruppen idag lämna in
en ansökan om bidrag ur Naturvårdsfonden. För att minska administrationen och underlätta
arbetet föreslår förvaltningen att ordförande i beredningsgruppen ges mandat att fatta beslut
gällande bidrag till informationsmaterial och marknadsföring av fonden, som till exempel
foldrar och skyltar.

Miljöförvaltningens synpunkter
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att ordförande i beredningsgruppen
ges mandat att fatta beslut om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond för medel till
informationsmaterial och marknadsföring av fonden.

Jäv
Karl-Eric Nilsson (C) förklarar sig själv jävig då beslutet handlar om att eventuellt ge
mandat till Karl- Eric Nilsson (C) för att besluta om bidrag ur Borås Stads
Naturvårdsfond, på högst 10 000 kronor per år. Alexander Andersson (C) går in som
ersättare för Karl-Eric Nilsson i detta ärende.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-24

Beslutet skickas till:
Beredningsgruppen för Naturvårdsfonden Upplysning
Justerande sign
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§ 190

Initiativärende
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Miljöförvaltningen får i uppdrag att utreda
ansvaret för skrotbilar i naturen i enlighet med förslaget nedan.
Ärendet
Karl-Eric Nilsson ( C ) tillsammans med Per Månsson ( M), Inga-Britt Olsson (M) samt
Marcus Nilsen (L) anmäler ”ansvar för skrotbilar i naturen” som initiativärende.
Under 2016/2017 hade Miljö- och konsumentnämnden ett ärende om en kvaddad
personbil som lämnats kvar i Viskans vattenskyddsområde.
Ärendet bollades mellan olika förvaltningar och ingen ville ta kostnaden för att få bort
bilen då den låg på privat mark. Först efter sex månader bärgades fordonet från platsen
efter att en granne till markägaren varit villig att betala bärgningen.
Ärendet var uppe som ett exempel på skrämmande myndighetshantering i ett
riksdagsmöte för några dagar sedan. Exempelvis kan det konstateras att den tid som
förvaltningar lagt på ärendet översteg den mångdubbla kostnaden för att forsla bort
fordonet.
Ansvar för skrotbilar i naturen behöver utredas gemensamt för hela kommunen. Det
behövs upprättas en rutin för åtgärd, på samma sätt som det finns för annan
nedskräpning i naturen.
Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M) och Marcus Nilsen (L)
vill att Miljöförvaltningen utreder vilken roll som förvaltningen har i egenskap av
tillsynsmyndighet, speciellt då händelser som denna sker inom vattenskyddsområde.
Kan förvaltningen exempelvis utfärda ett föreläggande m.m. Vidare önskas svar på
följande frågor:
o Vilken förvaltning skall verkställa
o Var tas kostnaden för åtgärd
o Vilka risker finns det för miljön då bilar lämnas kvar i naturen
Sammanfattningsvis, Miljöförvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till åtgärder för en
samlad lösning.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-24

21 (27)

§ 190

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M),
Inga-Britt Olsson (M) och Marcus Nilsens (L) förslag.

Beslutet skickas till:
Miljö- och konsumentnämndens diarium
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§ 191

Delegeringsbeslut september 2017
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna.
Ärende
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegeringsrätten genom
att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut september 2017.

Beslutet skickas till:
Miljö- och konsumentnämndens diarium
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§ 192

Inkomna skrivelser – Kommunfullmäktiges och
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har delgett nämnden ett första utkast på
sammanträdesdagar för 2018.
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§ 193

Inkomna skrivelser – Reviderat reglemente för Miljöoch konsumentnämnden, Borås Stad.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2017-09-21 reviderat Miljö- och konsumentnämndens
reglemente. Förutom de speciella arbetsuppgifter som nämnden redan har, åligger det
nu Miljö- och konsumentnämnden att även:
-

Justerande sign

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
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§ 194

Inkomna skrivelser – Entledigande
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Olle Engström (KD), Lorensbergsgatan 4, 504 30 Borås entledigas från sitt uppdrag
som ersättare i Miljö- och konsumentnämnden.
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§ 195

Personalärenden
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om arbetet med pågående rekryteringar.
Förvaltningen har anställt en Kvalité- och IT handläggare, två tillståndshandläggare till
alkohol och tobak avdelningen. Vidare pågår förberedelser för att rekrytera en
livsmedelsinspektör, en kommunikatör och en delad tjänst på tobak- och alkohol
avdelningen.
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§ 196

Övrig information från förvaltningen
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om att fyra medarbetare från
verksamhetsstöd har flyttat till Nornan. Vidare har Budget- och skuldrådgivning startat
en drop-in mottagning.

Justerande sign
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