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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-11-17 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 17 November 2020, kl. 17:00 – 20.15, KS stora sal, Kungsgatan 55, våning 3,5 
Ajour 18.50 – 19.00, 19.15 – 19.30 
Omfattning §§ 273 – 309 

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

Tjänstgörande ersättare ¤ 
Jaana Ben Maaouia (S) för Cecilia Kochan (S) 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD) 

Närvarande ersättare ¤
Jaana ben Maaouia (S)  
Harry Kettil (S)    
Alexander Andersson (C) 
Sofia Sandänger (M)  

Helena Schicht (M)  
Lars Lyborg (KD)  
Lars-Erik Johansson(SD) 
    

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 273- 309 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak¤ §§ 273- 281 
Avdelningschef Niclas Björkström¤* §§ 273- 309 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 273- 281 
Avdelningschef Elin Johnsson¤ §§ 273- 284 
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤ §§ 273- 281 
Miljöinspektör Josefin Wilén¤ §§ 273- 279 
Miljöinspektör Carin Christensen Schlosser¤ §§ 273- 279 

Förvaltningsjurist Johanna Bäckström¤ §§ 273- 309 
Kommunbiolog Anna Karlsson ¤ §§ 273- 278 
Kommunbiolog Matilda Chocron ¤ §§ 273- 278 
Kommunbiolog Anna Ljunggren ¤  §§ 273- 279 
Markstrateg Peter Zettergen ¤ §§ 273- 278 
Kvalitets- och IT-samordnare  
Andreas Zalewski ¤   §§ 273- 281 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist      §§ 273- 309 

 
¤ Via Teams *ej med §§ 292 

Justering  
Per Månsson (M) utses att justera och Elvira Löwenadler (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2020-11-20 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 
 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 
 
 
Justerande Per Månsson 

Justering tillkännages genom anslag den 2020-11-23 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Överklagade och överprövade strandskyddsärenden 
6.2  Information – Salamanderprojektet 
6.3  Information – MF och MEX om miljömålet för strategiska markköp 
6.4  Information – Nöjd kundindex 
6.5  Information – KS informerar om ekonomiska ramar för 2021 
6.6  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1 Strandskyddsdispens Bosnäs 2:84 
7.2  Strandskyddsdispens Tranhult 1:16 
7.3  Strandskyddsdispens Arnäsholm 1:27 
7.4  Utlåtande till FOF angående VM-deltävling i SuperMoto på Borås Motorstadion 
7.5  Yttrande till Länsstyrelsen, överklagad strandskyddsdispens   

8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.2  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.3  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.4  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.5  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen   

9.1 * Ansökan om serveringstillstånd 

10.1 Detaljplan för Byttorpsvall 23 och 24 
10.2 Detaljplan för Trandared, Svärdfästet 4 

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Bygd 1:24 
11.2 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Äskhult 1:7 
11.3 Ansökan om bidrag naturvårdsfond Bygd 1:7 
11.4 Ansökan om bidrag naturvårdsfond Kråkered 2:11 

12.1 Månadsrapport oktober 2020 
12.2 Höjning av taxor enligt PKV 
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12.3 Rapportering av MKNs personuppgiftsbehandlingar 2019 
12.4 Inkomna synpunkter januari-juni 201´20 
12.5 Miljöförvaltningens plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära  
        händelser 
12.6 Avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
12.7 Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 2021 
12.8 Revidering av delegationsordningen 

13.1 Kurser och konferenser etc.  

14.1 Delegeringsbeslut oktober 2020 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 273 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Per Månsson (M) med Elvira Löwenadler (M) som ersättare. 
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§ 274 

Initiativärenden 

Pågående 

2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 
2020-05-01. 

- 2020-04-28, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2020-10-01 

- 2020-09-29, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2021-01-31 
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§ 275    

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 276 

Information – Överklagade och överprövade 
strandskyddsärenden 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiologer Anna Karlsson och Matilda Chocron informerar 
nämnden om överprövade och överklagade strandskyddsärenden maj-oktober 2020. 

Avgjorda ärende 

Länsstyrelsen upphäver 1 beslut 
Länsstyrelsen lägger till villkor i 2 ärende 
Konsumentnämndens beslut gäller, 3 ärenden 

Pågående ärende 

5 st överklagade ärenden 
1 st överprövat ärende 
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§ 277 

Information – Salamanderprojektet 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Karlsson informerar nämnden om LONA-
projektet större vattensalamander 

LONA – lokala naturvårdssatsningen 

Inventering 2012-2015 
• 49 av 267 dammar 
• Starkt samband mellan förekoms och tätheten  
• Fisk och kräftor 

Habitatåtgärder 2018-2022 
• Anlagt 11 nya dammar 
• Restaurerat 6 befintliga 
• Åtgärder i närområdet 
• Inventering 

Ny LONA-ansökan på gång 
• Historisk utdikning  
 Förlust av arter, livsmiljöer och ekosystemtjänster 
 vattenhållande funktion i landskapet minskat 

• Förändrat klimat, varmare, torrare somrar. Mer nederbörd på vinterhalvåret. 
Intensivare regn och fler skyfall 

• Förstudie, kart och GIS-analyser för att hitta platser för att öka den 
vattenhållande förmågan i landskapet 

• Återskapande av våtmarker, återvätning av torvmarker, återmeandring av 
vattendrag 

• Gynna biologisk mångfald. T.ex. Flodpärlmusslor, salamandrar 
• Förebygga översvämningar 
• Minska utsläpp av växthusgaser 
• Stabilare grundvattenmagasin 
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§278  

Information – MF och MEX om miljömålet för strategiska 
markköp 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Ljunggren och Markstrateg Peter Zettergren 
Från Stadsledningskansliet avdelning Mark och exploatering informerar nämnden om 
miljömålet för strategiska markköp. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 
Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och 
värna viktiga korridorer.  
Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i 
den gröna och blå strukturen. 

Exempel på samarbeten 
Initierat av Miljö- och konsumentnämnden: 

• Gåshult – inköp med syfte långsiktigt skydd 
• Torpa-Sjöbo 2:11 – undersökt möjlighet att förvärva fastighet viktig för 

grönstrukturen i samband med detaljplanarbete i Tosseryd. 
Samråd med MF vid erbjudanden om att förvärva fastigheter som har naturvärden 

MEX samråder med biologerna 
• Arrenden 
• Skötsel av kommunal mark i vissa fall  
• Kompensationsåtgärder kopplat till detaljplanering 
• Strandskyddsfrågor på kommunal mark 
• Vattenuttag utan rådighet eller tillstånd 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Mirjam Keskifrantti informerar nämnden om nöjd 
kund index för miljöförvaltningens tre myndighetsområden; 
Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel och serveringstillstånd 

Frågeområden 
• Tillgänglighet 
• Rättssäkerhet 
• Effektivitet 
• Bemötande 
• Kompetens 
• Information 

NKI för perioden 2018 – 2020 

2018 2019 2020  
Miljö  61 % 65 % 70 %  
Livsmedel  70 % 70 % 73 %  
Servering  68 % 71 % 88 %  
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§ 280 

Information – KS informerar om ekonomiska ramar för 2021 

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

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden om 
Förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med Budget 2021. 
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Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19 (från och med 2020-
04-28)  

90 klagomål 
323 besök inklusive uppföljningar 
71 övriga kontakter 
20 anmärkningar trängsel 
15 åtgärdade anmärkningar 

Personal , pågår 
• m

 

iljöinspektör, vik miljöinspektör – 3 klara 

• Översyn Tillståndsenheten (MKN)/Effektivitetsutredning alkoholtillsyn (KF)  
- förarbete påbörjat av handläggarna 
- ingår delvis inom grupputveckling 
- upphandling pågår 
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Strandskyddsdispens för gäststuga/garage/förråd, 
tillbyggnad av fritidshus samt iordningställande vid stranden 
på fastigheten, Bosnäs 2:84 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage/gäststuga/förråd, med en byggnadsarea på ca 97 kvadratmeter, samt tillbyggnad 
av fritidshuset med ca 10 kvadratmeter, på fastigheten Bosnäs 3:84 vid Västersjön, 
Borås kommun.  

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

Miljöförvaltningen avslår ansökan om dispens för trädäck och badtunna vid sjön. 

Villkor 
1. Tomtplatsen ska åt sydväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande.  

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

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

bygga en gäststuga/förråd och garage samt tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Bosnäs 3:84. Företrädare för Miljöförvaltningen har den 7 augusti besökt platsen. Runt 
huset är en trädgård ianspråktagen som tomtplats, resten av fastigheten är skog. Mellan 
sjön och fritidshuset i branten sköter fastighetsägarna området som naturmark med 
främst lägre ris och buskar men även några träd. En trappa leder ner till sjön, vid sjön 
finns en brygga samt en liten bastu som har stått där sedan innan strandskyddet 
infördes. Den 5 oktober kompletterades ansökan med ett trädeck, en badtunna och att 
göra iordning marken vid bastun. 

Miljöförvaltningen bedömer att garaget/gäststugan/förrådet samt tillbyggnaden av 
fritidshuset kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Området 
kring bastun och bryggan uppfattas inte som den hör till fritidshusets hemfridszon på 
grund av höjdskillnaden och naturmarken där emellan. En badtunna och ett trädeck 
skulle göra att marken kring bryggan och strandzonen runt bastun skulle få en mer 
avhållande verkan på allmänheten än vad den har idag.  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-17 14 (84) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 282 forts.                    Dnr: 2020-2361 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

bygga en gäststuga/förråd och garage samt tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Bosnäs 3:84. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 juli 
2020. Karta har bifogats ansökan.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 7 augusti besökt platsen. Fritidshuset ligger 
omgivet av skogsmark. Det är brant uppifrån husets placering och dess trädgård ner till 
sjön. Runt huset är en trädgård ianspråktagen som tomtplats, resten av fastigheten är 
skog. Mellan sjön och fritidshuset i branten sköter fastighetsägarna området som 
naturmark med främst lägre ris och buskar men även några träd. En trappa leder ner till 
sjön, vid sjön finns en brygga samt en liten bastu som har stått där sedan innan 
strandskyddet infördes. Bryggan är ny men bedöms vara liknande den brygga som 
funnits på platsen sedan innan strandskyddet infördes.  

På den plats där det nya garaget/gäststugan ska byggas står det idag ett förråd. Ut mot  
vägen är tomten avgränsad med en stenmur.  

Det som upplevs som tomtplats avgränsas åt de flesta håll naturligt av höjdskillnader. 
Tomten som klipps som gräsmatta är platt och nedanför höjdskillnaden växer skog. 

Vid platsbesöket beskrev sökanden att de även planerade att ordna till stranden och göra 
vissa åtgärder där. En kompletterande beskrivning över dessa åtgärder inkom den 5 
oktober. Ansökan kompletterades med ett trädeck, en badtunna och att göra iordning 
marken vid bastun. 

Den 20 augusti inkom sökanden med en ny situationsplan för de sökta åtgärderna. 

Den 21 oktober inkom sökande med synpunkter på förslag till 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 området redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Motivering för beslut  
Miljöförvaltningen bedömer att garaget/gäststugan/förrådet samt tillbyggnaden av 
fritidshuset kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 

Garaget och tillbyggnaden bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som 
hemfridszon. Ett fåtal granar bakom det befintliga förrådet kommer tas ned men det 
bedöms inte avhålla allmänheten från en plats de idag har tillgång till. Någon mark som 
är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den planerade 
tillbyggnaden och garaget uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
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§ 282 forts.                    Dnr: 2020-2361 

Nere vid stranden finns en brygga och en bastu som har funnits där sedan före 
strandskyddet infördes. Bastun har ett väldigt litet fönster och ser mer ut som ett förråd. 
Området kring bastun och bryggan uppfattas inte som den hör till fritidshusets 
hemfridszon på grund av höjdskillnaden och naturmarken där emellan. 
Enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:2 Strandskydd – en vägledning för planering 
och prövning, s. 139 f har en bastu/komplementbyggnad och en brygga normalt inte 
någon hemfridszon och ska därför inte föranleda någon avgränsning av en tomtplats. 
En badtunna och ett trädeck skulle göra att marken kring bryggan och strandzonen runt 
bastun skulle få en mer avhållande verkan på allmänheten än vad den har idag. Med 
andra ord får marken fortsätta skötas så som den gör idag och brygga och bastu får 
renoveras. Vid nybyggnad/utbyte av brygga eller bastu ska dispens sökas. 

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

Miljöförvaltningen bedömer att garaget/gäststugan 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. 

Motivering till villkor 
Praxis i strandskyddshandläggningen har av tidigare ärenden och domar visat att för att 
förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder och utifrån ett 
långsiktigt perspektiv samt hur det ser ut på platsen finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena beslutet med villkor om att tomtplatsens gräns tydligt ska markeras med 
staket, häck, mur eller annan anordning enligt bilaga 2. 

På övriga sidor av tomtplatsen avgränsas den naturligt av höjdskillnader i terrängen. 

Tidigare kommunicering 
Kommunicering skickades ut den 12 oktober, den 21 oktober inkom sökanden med  
följande synpunkter. 

- Villkor för avgränsningen av tomten förstår vi inte syftet med. Vår gräsmatta 
övergår direkt i skog och det har under många år sett ut som det gör nu. Vi ser 
inte hur det påverkar eventuella människor att ta beslut om att gå i vår skog för 
att vi sätter upp ett staket. Vi skulle med andra ord gärna se att detta villkor tas 
bort. 

- Vad det gäller bedömningen nere vid sjön att det inte kan ses som vår 
hemfridszon förstår vi men vi anser att det bör kunna godkännas då allmänheten 
troligtvis inte ser ytan på ett annat sätt med däck och badtunna än dagens 
utseende. Det är ändå så "privat" med bryggan och bastun så att i det lilla  

  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-17 16 (84) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§282 forts.                    Dnr: 2020-2361 

område som vi vill använda så anser vi att det går att bedöma enligt nedan 
paragraf i Miljöbalken. 7:18c punkt1. 

- Som det nu är ritat på kartan från er så har det nog blivit ett missförstånd i 
kommunikationen. Vi har dragit ett grovt streck där vi önskar se vår 
hemfridszon vilket medför nedtagande av ett fåtal träd. Precis som vi pratade 
om när vi fick besök av miljöförvaltningen. Vi kanske inte behöver riktigt så 
mycket som strecket visar men bakom det gamla garaget behöver vi några meter. 

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. 

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). 

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. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 
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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. 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-29 
2. Översiktskarta 
3. Beslutskarta med tomtplatsavgränsning 

Bilagor 
1. Dokumentation från platsbesök 
2. Hur man överklagar  

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

Bilagor 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  
 

 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (inkl. bilagor 1, 2, 3), 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Strandskyddsdispens för tillbyggnad, installation av sluten 
tank, två ersättningsbyggnader samt nybyggnation av bastu 
med bryggdäck på fastigheten, Tranhult 1:16 och 1:24. 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av fritidshus med måtten 5 x 4,6meter, två ersättningsbyggnader på 
vardera10m2, bastu med måtten 2,1 x 2,5 meter samt bryggdäck vid bastun på 
fastigheterna 1:16 och 1:24 enligt placering i bilaga 2 vid Sävsjön Borås kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

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

Grund för Beslut 
Hela fastigheten är redan ianspråktagen varför om, ägaren som i detta fall, önskar 
anlägga ett bryggdäck vid bastun, vid en sjö där vattennivån beroende på reglering 
varierar kraftigt, kan inte detta ha någon påverkan på det allmänna intresset som 
strandskyddet syftar till.  

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

befintlig huvudbyggnad, installation av sluten tank under tillbyggnaden, ersätta befintlig 
sjöbod och verktygsbod med två nya byggnader samt nybyggnation av bastu med brygg-
däck på fastigheten Tranhult 1:16. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer 
att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen och att särskilda skäl därmed 
föreligger. 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. Miljöförvaltningen anser inte att  enskilda intresse 
av bryggdäck väger tyngre än det allmänna intresset som strandskyddet syftar till att 
bevara, dispens kan därför inte beviljas för bryggdäcket. Installation av sluten tank 
kommer ske under planerad tillbyggnad. Då inga höga naturvärden finns på platsen och 
åtgärden inte kommer påverka allmänhetens tillgång till området bedömer Miljö-
förvaltningen att åtgärden inte kräver strandskyddsdispens.  
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Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

befintlig huvudbyggnad, installation av sluten tank under tillbyggnaden, ersätta befintlig 
sjöbod och verktygsbod med två nya byggnader samt nybyggnation av bastu med 
bryggdäck på fastigheten Tranhult 1:16. Ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna inkom den 11 september 2020. Ritning och karta har bifogats ansökan. 

Den 23 september har , på begäran, inkommit med ett förtydligande 
av ansökan gällande bryggdäck, komplementbyggnader samt skiss på tillbyggnaden. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 24 september 2020 besökt platsen. 
Fastigheten Tranhult 1:16 ligger längst ut på en udde och utgörs av ca 1050 m2. På 
fastigheten finns en huvudbyggnad, en gäststuga, en sjöbod samt en flytbrygga. Till 
fastigheten hör även en verktygsbod, som är placerad strax utanför fastighetsgränsen, på 
grannfastigheten Tranhult 1:24. 

Miljöförvaltningen har den 1 oktober 2020 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

 har den 11 oktober inkommit med synpunkter och hänvisat till att en 
intresseprövning ska göras enligt 7 kap 25 § Miljöbalken. Bryggdäcket i anslutning till 
bastun upprätthåller enligt  ett stort syfte då man kan ta av sig skorna 
samt ha en dörrmatta att skrapa av fötterna på innan man träder in i bastun. Den ger 
även möjlighet att placera en bänk att sitta på efter att man bastat för att kyla ner sig. 
Trädäcket byggs även för att öka trivselkänslan och möjliggöra ett säkert sätt att ta sig in 
och ur bastun. Detta då vattennivån i sjön varierar kraftigt och bastun anläggs på 
sluttande mark.  framför vidare att platsen inte kan ha någon betydelse 
för allemansrättsliga ändamål då området ligger i direkt anslutning till tomtmark och 
avskärmas av tre villatomter norrut. Allmänheten har inte någon tillgång till tomtmark 
eller strandzon på den aktuella platsen. Befintlig brygga på fastigheten ligger 15 meter 
från bastun och kan därför inte användas för ändamålet.  

Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Sävsjöns strandskyddsområde som är 
100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte 

1.nya byggnader uppföras, 
2.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, 

3.grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4.åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 
(7 kap 15 § miljöbalken). 

  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-17 20 (84) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 283 forts.                    Dnr: 2020-2812 

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

Miljöförvaltningens bedömning 
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 strand- 
skyddets syften.  

Tillbyggnad, ersättningsbyggnader och bastu 
Tillbyggnad av huvudbyggnaden kommer att sker i nordlig riktning. Marken utgörs idag 
av gräsyta, berg i dagen samt buskage. Tillbyggnad sker i riktning mot grannfastigheten 
som utgörs av ianspråktagen tomtmark. Befintlig verktygsbod och sjöbod rivs och 
ersätts med nya byggnader. Jämfört med befintliga komplement-byggnader blir de nya 
ca 2 kvm större. De nya byggnaderna kommer även att höjs upp ca 30 cm för att bättre 
klara variationer i vattenståndet och årliga översvämningar. Mulltoa och vatten till 
handfat dras in och installeras i sjöboden. 
Verktygsboden kommer ha identiskt utseende och mått som sjöboden, men ingen 
mulltoa eller handfat. Bastun kommer att uppföras i fastighetens nordöstra hörn, ca 1 
meter från fastighetsgränsen och 1,5 meter från strandlinjen. Marken utgörs idag av 
klippt gräsmatta samt buskage. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna inte kommer utöka 
det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt 
tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden 
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 inte av 
åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnationerna är förenlig med 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. 

Bryggdäck 
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 
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vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk. 

Miljöförvaltningen anser inte att  enskilda intresse av bryggdäck för 
att skrapa av fötterna och möjliggöra sittplats väger tyngre än det allmänna intresset som 
strandskyddet syftar till att bevara. Miljöförvaltningen konstaterar vidare att fastigheten 
utgörs av 1050 m2 och att en alternativ placering för bastun därmed är möjlig, om in och 
ut passage till bastun på nu ansökt plats inte kan genomföras på ett säkert sätt. Även om 
landområdet ner till vattnet är ianspråktaget som privat tomtmark är vattenområdet 
ändå normalt sett tillgängligt för allmänheten, vilket framgår av Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2017-10-13 i mål M 1554-17. Vidare finner 
Miljöförvaltningen det inte orimligt att gå 15 meter från bastun för att använda befintlig 
brygga. 

Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet 
inom vattenområdet i bryggans närhet. Även ett trädäck på land, i utkanten av 
tomtplatsen, bedömer Miljöförvaltningen skulle utöka den upplevda hemfridszonen. 
För att dispens ska beviljas 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 att 
dispens kan medges. 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Enligt MÖD 2020:2 får, vid en 
intresseavvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken, även andra omständigheter än de som 
enligt 7 kap. 18c-d §§ kan utgöra särskilda skäl för dispens beaktas. Detta föranleder 
dock ingen annan bedömning än den som gjort ovan. Sammanfattningsvis anser 
Miljöförvaltningen att det allmänna intresset som strandskyddet syftar till att bevara 
väger tyngre än det enskilda intresset av att ta platsen i anspråk. Dispens kan därför inte 
medges för bryggdäcket. 

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 bryggdäcket inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. 

Installation av sluten tank 
Installation av sluten tank kommer ske under planerad tillbyggnad. Miljöförvaltningen 
bedömer att inga höga naturvärden finns på platsen och att åtgärden inte kommer att 
påverka allmänhetens tillgång till området. Det krävs därmed ingen dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för åtgärden. 
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Tidigare kommunicering 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-09-11 
Komplettering, 2020-09-23 
Synpunkter på förslag till beslut, 2020-10-11 

 Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03 
2. Översiktskarta 
3. Fotodokumentation från platsbesöket 2020-09-24 

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 åtgärden påbörjas.  

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. 

För att anlägga avlopp (sluten tank) krävs även separat tillstånd från Miljö- och 
konsumentnämnden. Kontakta avdelningen för miljötillsyn för mer information. 

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 för mer information.  
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Förslag till beslut från Miljöförvaltningen 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av fritidshus, med måtten 5 x 4,6 meter, två ersättningsbyggnader på vardera 
10 m2 samt bastu, med måtten 2,1 x 2,5 meter, på fastigheterna Tranhult 1:16 och 1:24, 
enligt placering i bilaga 2, vid Sävsjön Borås kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna för bryggdäck på fastigheten Tranhult 1:16, Borås kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 

förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 
18 a § 1 och 2. 

- Miljöbalken 7 kap. 15 §  

Alternativt förslag till beslut från Moderaterna och Kristdemokraterna 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
fritidshus med måtten 5 x 4,6meter, två ersättningsbyggnader på vardera10m2, bastu med måtten 2,1 
x 2,5 meter samt bryggdäck vid bastun på fastigheterna 1:16 och 1:24 enligt placering i bilaga 2 vid 
Sävsjön Borås kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

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

Grund för Beslut 
Hela fastigheten är redan ianspråktagen varför om, ägaren som i detta fall, önskar anlägga ett 
bryggdäck vid bastun, vid en sjö där vattennivån beroende på reglering varierar kraftigt, kan inte detta 
ha någon påverkan på det allmänna intresset som strandskyddet syftar till.  

Förslag och yrkanden 
Lena Sänd (S) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller Moderaterna och 
Kristdemokraternas förslag. 
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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. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  
  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt två 
bryggor på fastigheten, Arnäsholm 1:27 och S:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av befintligt fritidshus, med en total byggnadsarea på 14,3 m2 (se även bilaga 
2), på fastigheten Arnäsholm 1:27 vid Frisjön, Borås kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår din ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna för brygga med placering A vid Frisjön på fastigheten Arnäsholm S:1 i 
Borås kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
två bryggor med placeringarna B och C (se bilaga 2), vardera med en landgång på 1 x 4,2 
meter och en båtbrygga på 2,4 x 6 meter (se även ritning i bilaga 3), på fastigheten 
Arnäsholm S:1 vid Frisjön, Borås kommun.  

Villkor 
1.Bryggorna får inte förses med staket, bänkar, belysning, skyltar, blomkrukor eller 

andra anordningar som kan hindra eller avhålla allmänheten från att vistas på eller vid 
bryggorna. 

2.Flytbryggorna får inte vara konstruerad av cellplast (t.ex. frigolit), gamla kemtunnor 
eller annat material som kan påverka miljön eller vattenkvaliteten negativt. 

Hela fastigheten Arnäsholm 1:27 får tas i anspråk som tomtplats.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-Miljöbalken 7 kap. 15 § 
-Miljöbalken 7 kap. 18b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § 
om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. 

Reservation  
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt egna alternativa 
beslutsförslag.  

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

befintligt fritidshus samt två bryggor på fastigheterna Arnäsholm 1:27 och S:1.  

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att ske på en plats som redan är 
ianspråktagen och att särskilda skäl för dispens därmed föreligger. 
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Miljöförvaltningen konstaterar att  är beroende av brygga för att 
kunna ta sig till fasigheten. Bryggorna är valda med hänsyn till platsens förutsättningar 
för att minska påverkan på naturmiljön. Miljöförvaltningen kan dock inte bevilja dispens 
för en brygga med förankring i befintligt bryggdäck (se placering A) då bryggdäcket 
saknar dispens. Vid en vägning mellan det enskilda och det allmänna intresset bedömer 
Miljöförvaltningen att dispens kan beviljas för två bryggorna med placering B och C (se 
bilaga 2).  

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

befintligt fritidshus samt renovering och utökning av befintligt bryggdäck på fastigheten 
Arnäsholm 1:27. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 
september 2020. Ritning och karta har bifogats ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 23 september 2020 besökt platsen 
tillsammans med . Fastigheten Arnäsholm 1:27 utgörs av en ö i 
Frisjön på 491 m2. På fastigheten finns ett fritidshus, en kombinerad förrådsbod och 
utedass samt ett tvätthus. Hela fastigheten bedöms utgöras av ianspråktagen tomtplats. 

 har den 1 oktober 2020 inkommit med en ändring och komplettering 
av ansökan.  önskar behålla befintligt bryggdäck som den är och 
bifogar foto på bryggdäcket från 1998. Bryggdäcket kommer att renoveras, vilket 
innebär att plankorna/brädor bytas ut men grundkonstruktionen/stommen behålls. 
Istället för en utökning av bryggdäcket ansöker  om en separat 
flytbrygga med landgång, se bilaga 3. Bredden är standard för båtbryggor och 
rekommenderad storlek från företag i branschen för att få en stabil flytbrygga. Vidare 
ansöker  för en motsvarande brygga på land, samt bifogar foton hur 
platsen såg ut innan 1975. 

Den 8 oktober har  inkommit med en alternativ placering av bryggan 
på ö-sidan. 

Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte byggnader eller 
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om 
det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). 

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



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-17 27 (84) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 284 forts.                    Dnr: 2020-2917 

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 
- platsen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området 

Tillbyggnad 
Fritidshus är idag ca 33,6 m2 och kommer byggas till med 14,3 m2. Tillbyggnad kommer 
ske åt syd och öst. Åt öst är det idag en uteplats med gjuten platta där tillbyggnad 
kommer ske och åt sydväst utgörs platsen av klippt gräsmatta, se bilaga 5. 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att ske på en plats som redan är 
ianspråktagen. Byggnaden bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som 
hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i 
anspråk genom att den planerade tillbyggnaden. Miljöförvaltningen anser att ovan 
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskydds-
bestämmelserna. 

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

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden 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. 

Renovering av befintligt bryggdäck 
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. 

 har skickat in ett foto från 60-talet där en brygga syns, se bilaga 4. 
Även på flygfoto från 70-talet syns en brygga på ca 9 x 1,5 meter, se bilaga 6. Det 
bryggdäck som idag finns på platsen är ca 3,5 x 3,9 meter. Miljöförvaltningen 
konstaterar att det funnits en brygga tillhörande ön sedan 1975 men att bryggans 
utseende och omfattning ändrats under åren. Bryggdäcket kräver därmed dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Någon dispens för bryggdäcket har inte meddelats.  
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 har skickat in foto från 1998 där bryggdäcket syns, även om delar av 
bryggdäcket ligger under vatten. På fotot framstår inte bryggdäcket som nyanlagt. 

 har även uppgett att hon förvärvade fastigheten Arnäsholm 1:27 
våren 2020. 

Miljöförvaltningen bedömer att bryggdäcket strider mot strandskyddsbestämmelserna. 
Med hänvisning till Mark- och miljödomstolens dom den 19 april 2017 (MÖD 2017:16) 
gör Miljöförvaltningen dock bedömningen att det inte är skäligt att förelägga  

 att ta bort bryggdäcket eftersom bryggdäcket utfördes för längesedan och av 
en annan ägare. Det har även gått lång tid från det att åtgärden utfördes till det att 

 tog över fastigheten. 

 ansöker om dispens för renovering av befintligt bryggdäck. Då 
renoveringen inte innebär någon utökning av bryggdäcket eller ändring av 
grundkonstruktionen, utan enbart utbyte av plankor/brädor konstaterar 
Miljöförvaltningen att det inte krävs någon dispens för renovering av bryggdäcket. 

Bryggor 
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 framfört att de behöver en brygga för att kunna ta sig till 
fastigheten då den utgörs av en ö utan broförbindelse. Det är idag problematiskt att ta 
sig i land då vattenståndet i Frisjön varierar kraftigt. För att förenkla landstigningen och 
säkert kunna angöra båtar ansöker  om en flyt/båtbrygga med 
landgång. 

Miljöförvaltningen konstaterar att  är beroende av båt och brygga för 
att kunna ta sig till fastigheten Arnäsholm 1:27. Vid lågvatten är strandområdet väldigt 
grunt. Ansökt brygga utgörs av en landgång på 4,2 meter och en flyt/båtbrygga på 6 
meter för att komma längre ut, där vattennivån är något djupare. Landgången fästs 
enligt alternativ A i befintligt bryggdäck och enligt alternativ B i berghällen. Flytbryggan 
kommer följa vattenståndet och på så vis förenkla landstigning och angöring. 

Brygga med placering enligt alternativ A 
Miljöförvaltningen konstaterar ovan att befintligt bryggdäck saknar dispens. Då ingen 
dispens meddelats för bryggdäcket kan Miljöförvaltningen inte heller bevilja dispens för 
förlängning av bryggdäcket genom ansökt flytbrygga med förankring i bryggdäcket.  

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 flytbryggan med alternativ placering A inte är förenlig 
med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken. 
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Brygga med placering enligt alternativ B samt brygga på land med placering C 
Brygga med placering enligt alternativ B förankras i befintlig stenhäll, bredvid 
bryggdäcket. 

Enligt inskickade bilder och äldre flygfoto har det sedan 1975 funnits en brygga på land 
(placering C). Bryggan består av en fast del/stenpir och en flytbrygga. Vid platsbesöket 
den 23 september 2020 var vattenståndet så lågt att flytbryggan låg på stranden. Med 
den ansökta bryggan är det tänkt att fästa en landgång i den fasta bryggan/stenpiren så 
att flytbryggan kommer längre ut. 

Miljöförvaltningen konstaterar ovan att  är beroende av brygga för att 
kunna ta sig till fasigheten. Miljöförvaltningen konstaterar vidare att det sedan 1975 
funnits någon form av brygga på både ön och fastlandet, även om utformning ändrats 
under åren. Bryggorna är valda med hänsyn till platsens förutsättningar för att minska 
påverkan på naturmiljön. Vid en vägning mellan det enskilda och det allmänna intresset 
bedömer Miljöförvaltningen att dispens kan beviljas för de två bryggorna. 

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

Miljöförvaltningen bedömer att anläggningarna 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. 

Motivering till villkor 
För att förhindra att bryggan upplevs som privata finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor att anordningar som kan upplevas privatiserande eller 
avhållande för allmänheten inte får uppföras på bryggorna. 

Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små 
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen 
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen eller 
andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas. 

Tidigare kommunicering 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-09-21 
Komplettering med information, skisser och foto, 2020-10-01 
Komplettering med information, skisser och alternativ placering, 2020-10-08 
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Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 
4. Ritningar 
5. Inskickade foton 
6. Fotodokumentation från platsbesök 2020-09-23 
7. Flygfoto från 70-talet  

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 åtgärden påbörjas.  

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).  

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. 

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 för mer information. 

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap 
Miljöbalken (MB). 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. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Alternativt förslag till beslut från Moderaterna och Kristdemokraterna 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
befintligt fritidshus med totala byggnadsarea på 14,5m2 på Arnäsholm 1:27, två bryggor, en med 
placering A och en med placering C. Bryggan A är en landgång på 1 x 4,2 meter (se även bilaga 2) på 
fastigheten Arnäsholm 1:27 och brygga C en båtbrygga på 2,4 x 6 meter (se även ritning i bilaga 3) på 
fastigheten Arnäsholm S:1, båda fastigheterna vid Frisjön, Borås Kommun. 

Villkor:  
1. Bryggorna får ej vara konstruerade av cellplast (t.ex. Frigolit) eller annat material som kan 

påverka miljön eller vattenkvaliteten negativt i sjön. Dessutom skall de inte utformas på ett 
sådant sätt att de kan uppfattas som privata. 

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

Grund till beslut 
Sökande har erhållit tillåtelse att renovera det bryggdäck som finns på Arnäsholm 1:27 och vill fästa 
den nya bryggan på denna vilket vi tillstyrker. Vi anser det vara onödigt att behöva göra åverkan på 
befintlig natur (genom borrning i klippan etc.) för att kunna fästa den så att säker ilandstigning kan 
ske. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Miljö- och 
konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:  
Ja-röst för förslaget från ordförande 
Nej-röst för förslaget från M+KD 

Omröstningsresultat:  
Per Månsson (M) Nej 
Lena Sänd (S)  Ja 
Jan-Åke Carlsson (S) Ja 
Jaana ben Maaouia (S) Ja 
Catherine Kjellbergh (L) Ja 
Katrine Andersson (M) Nej 
Elvira Löwenadler (M) Nej 
Lars-Erik Johansson (SD) Nej 
Karl-Eric Nilsson (C) Ja 

Summa: 5 st. Ja 4 st. Nej 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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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. 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  

Beslutet skickas till  
Sökanden  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Utlåtande till Fritids- och folkhälsonämnden angående VM-
deltävling i SuperMoto på Borås Motorstadion. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge följande utlåtande på Fritids- och 
folkhälsonämndens frågor: 
1. Naturläktare vid banan kan ej byggas i områden som är betecknade natur enligt 

detaljplanen. I de områden som har beteckningen natur finns höga naturvärden och 
ska skyddas mot all form av skadlig åverkan. En anlagd naturläktare bedöms riskera 
att skada naturvärdena i området. Markägarens tillstånd krävs för röjning av sly i 
naturområdet. Befintlig promenadstig genom området får användas av åskådare, men 
föreningen får inte tillgänglighetsanpassa eller på annat sätt bredda eller förstärka 
stigen. Motorfordon får ej köras inom naturområde. I övriga områden, t ex med 
beteckningen vegetationsskärm i gällande detaljplan, kan anläggande av naturläktare 
ske så länge vegetationsskärmens syfte bibehålls. 

2. Föreningens önskan att bygga ihop två befintliga banor strider mot gällande tillstånd 
enligt Koncessionsnämndens beslut (dnr 294-812-90) och Länsstyrelsens beslut med 
villkor (dnr 243-4732-91). Gällande beslut medger ingen förändring av 
bansträckorna. 

3. Fler parkeringsplatser kan anläggas på Motorstadion men placering och utformning 
av parkeringsytan är viktig för att inte ge negativ miljöpåverkan. Krav på 
oljeavskiljning för dagvattnet kan komma att ställas. 

För punkt 1 och punkt 3 gäller att massor som tillförs Borås Motorstadion ska 
föreningen använda sig av ur föroreningssynpunkt godkända massor. Lämpligtvis 
kommuniceras detta med Miljöförvaltningen innan massorna tas emot på anläggningen.  

Sammanfattning 
FMCK Borås har sökt föreningsbidrag till VM-deltävling i SuperMoto 2021 hos Fritids- 
och Folkhälsonämnden, Borås Stad. Nämnden har i ett beslut daterat 2020- 09-30 
begärt ett utlåtande av Miljö-och konsumentnämnden om möjlighet att anlägga 
naturläktare, tillstånd för att bygga ihop två befintliga banor samt tillstånd för att anlägga 
fler parkeringsplatser.  

De utlåtanden som presenteras i "förslag till beslut" baseras på Miljöförvaltningens 
bedömning om FMCK Borås planerade förändringar är förenliga med anläggningens 
gällande tillstånd i form av Koncessionsnämndens beslut (dnr 294-812-90) och Läns-
styrelsens beslut med villkor (dnr 243-4732-91) samt aktuella förelägganden från Miljö- 
och konsumentnämnden. 
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Borås Motorstadion är enligt Miljöbalken en anmälningspliktig verksamhet men har ett 
tillstånd från Koncessionsnämndens (dnr 294-812-90) med tillhörande villkor från 
Länsstyrelsens (dnr 243-4732-91) och ett flertal förelägganden från Miljö- och  
konsumentnämnden. Borås Motorstadion ligger inom detaljplanelagt område, utpekade 
områden i detaljplanen har beteckningen Natur, dessa områden har höga naturvärden 
och ska skyddas mot skadlig inverkan. 

Ärendebeskrivning  
Miljö- och konsumentnämnden har mottagit en begäran från Fritids- och folkhälso-
nämnden om utlåtande med anledning av FMCKs ansökan om föreningsstöd till VM-
deltävling i SuperMoto. 

FMCK anser att Borås Motorstadion behöver rustas upp för att klara en större publik 
som en VM-deltävling innebär samt att bygga för framtida verksamhet. Det innebär 
tillstånd för att bygga ihop banorna, fler parkeringsplatser, mer asfalt på banan och 
tillstånd för naturläktare. 

Sammanfattning av frågor som Fritids- och folkhälsonämnden vill få utlåtande kring: 
1. Tillstånd för att anlägga naturläktare vid banan. 
2. Tillstånd för att bygga ihop två befintliga banor. 
3. Tillstånd för att anlägga fler parkeringsplatser. 

Borås Motorstadion är enligt Miljöbalken en anmälningspliktig verksamhet men har ett 
tillstånd från Koncessionsnämndens (dnr 294-812-90) med tillhörande villkor från 
Länsstyrelsens (dnr 243-4732-91) och ett flertal förelägganden från Miljö- och 
konsumentnämnden. Borås Motorstadion ligger inom detaljplanelagt område, utpekade 
områden i detaljplanen har beteckningen Natur, dessa områden har höga naturvärden 
och ska skyddas mot skadlig inverkan. Syftet med de områden som i detaljplanen anges 
som Vegetationsskärm är att utgöra en viss bullerdämpning samt insynsskydd mot 
verksamheten från omgivningen. 

Miljöförvaltningen genomförde den 28 september 2020 ett platsbesök tillsammans med 
representant från kommunens mark- och exploateringsavdelning. Närvarande var också 
flera representanter från föreningen, FMCK. Vid besöket diskuterades föreningens 
önskemål om framtida ändringar. Vi gick en rundvandring på anläggningen för att 
diskutera lämpliga platser för önskemålen. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Fritids- och Folkhälsonämnden har begärt ett utlåtande från Miljö- och konsument-
nämnden när det gäller tillstånd för vissa förändringar på Borås Motorstadion. 
Miljöförvaltningen vill understryka att dessa förändringar inte är tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken. Dock är en del av förändringarna anmälningspliktiga. De utlåtanden som 
presenteras i "förslag till beslut" baseras på Miljöförvaltningens bedömning om FMCK 
Borås planerade förändringar är förenliga med anläggningens gällande tillstånd i form av 
Koncessionsnämndens beslut (dnr 294-812-90) och Länsstyrelsens beslut med 
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villkor (dnr 243-4732-91) samt aktuella förelägganden från Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Miljöförvaltningen bedömer att en del av föreningens önskemål är genomförbara utifrån 
gällande Koncessionsnämndens beslut (dnr 294-812-90) och Länsstyrelsens beslut med 
villkor (dnr 243-4732-91) och aktuella förelägganden från Miljö- och 
konsumentnämnden.  

När det gäller de frågeställningar som Fritids- och folkhälsonämnden önskar svar på 
anser Miljöförvaltningen att: 

1. Naturläktare vid banan kan ej byggas i områden som är betecknade natur enligt 
detaljplanen. I de områden som har beteckningen natur finns höga naturvärden och 
ska skyddas mot all form av skadlig åverkan. En anlagd naturläktare bedöms riskera 
att skada naturvärdena i området. Markägarens tillstånd krävs för röjning av sly i 
naturområdet. Befintlig promenadstig genom området får användas av åskådare, men 
föreningen får inte tillgänglighetsanpassa eller på annat sätt bredda eller förstärka 
stigen. Motorfordon får ej köras inom naturområde. I övriga områden, t ex med 
beteckningen vegetationsskärm i gällande detaljplan, kan anläggande av naturläktare 
ske så länge vegetationsskärmens syfte bibehålls. 

2. Föreningens önskan att bygga ihop två befintliga banor strider mot gällandetillstånd 
enligt Koncessionsnämndens beslut (dnr 294-812-90) ochLänsstyrelsens beslut med 
villkor (dnr 243-4732-91). Gällande beslut medgeringen förändring av bansträckorna. 

3. Fler parkeringsplatser kan anläggas på Motorstadion men placering ochutformning av 
parkeringsytan är viktig för att inte ge negativ miljöpåverkan.Krav på oljeavskiljning 
för dagvattnet kan komma att ställas. 

För punkt 1 och punkt 3 gäller att massor som tillförs Borås Motorstadion ska 
föreningen använda sig av ur föroreningssynpunkt godkända massor. Lämpligtvis 
kommuniceras detta med Miljöförvaltningen innan massorna tas emot på anläggningen 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 
2. Ansökan om föreningsbidrag till VM-deltävling i SuperMoto – 

sammanträdesprotokoll 2020-09-30 Fritids- och folkhälsonämnden, 
inkommet 2020-10-05 

3.  Ansökan om föreningsbidrag till VM-deltävling i SuperMoto – skrivelse 2020- 
09-30 Fritids- och folkhälsonämnden, inkommet 2020-10-05 

4. Förfrågan om stöd för SuperMoto VM/GP 2021, inkommet 2020-10-05 
5. Information GP of Sweden 2021, inkommet 2020-10-05 
6. Sammanfattning från Borås Motorstadion, inkommet 2020-10-05 
7. Detaljplan över Borås Motorstadion 
8. Ortofoto över Borås Motorstadion 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Fritids- och folkhälsonämnden Borås Stad  
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§ 286           Dnr: 2020-1638 

Yttrande till Länsstyrelsen över överklagan av nekad 
strandskyddsdispens på fastigheten Komlösa 5:6 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och 
översänder det såsom sitt yttrande till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har nu möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen angående 
överklagan av ett beslut där nämnden avslagit en ansökan om strandskyddsdispens på 
fastigheten Komlösa 5:6.  

Ärendebeskrivning 
Den 29 september 2020 beslutade Miljö- och konsumentnämnden att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens på fastigheten Komlösa 5:6 i de delar som avsåg vägen ner till 
stranden, ny/ändrad komplementbyggnad även kallad sjöbod vid stranden, samt utökad 
tomtplats. 

Den 16 oktober inkom fastighetsägaren av Komlösa 5:6 med en överklagan av de delar 
som nämnden avslog. Överklagan samt alla handlingar i ärendet vidarebefordrades till 
Länsstyrelsen den 19 oktober. Miljö- och konsumentnämnden har fram till 23 november 
möjlighet att yttra sig över det som framförts av klaganden i överklagan och i den 
komplettering av överklagan som inkom den 9 november2020. 

Förslag till yttrande 
Miljö- och konsumentnämnden yrkar att  överklagan ska avslås och 
nämndens beslut ska fastställas. 

Att  är ägare av Komlösa 5:6 innebär inte att strandskyddsbestämmelserna inte 
gäller honom och ändrar inte hur bedömningen av strandskyddsdispens ska göras. 
Lagstiftaren har tagit hänsyn till äganderätten vid beslutande av miljöbalken genom de 
undantag från förbuden som balken innehåller och genom möjligheterna till dispens 
från strandskyddsbestämmelserna som finns i miljöbalken, se proposition 
1997/98:45D1 s.321. 

Därutöver vill nämnden anföra att överklagan innehåller vissa felaktiga uppgifter. 
Fastigheten är ännu inte bebyggd med en villa för året runt boende. Det fanns ett 
mycket nedgånget fritidshus på fastigheten. Om fritidshuset är kvar saknar nämnden 
kännedom om. Det finns en dispens för att bygga ett hus på 60 kvadratmeter, huset får 
inte ligga närmare än 38 meter från strandlinjen. Fastigheten råder under 
områdesbestämmelser som begränsar hur mycket en fastighet får bebyggas. 
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Tomtplatsen bedömdes inte sträcka sig ner till stranden på grund av höjdskillnader 
mellan strand och tomtplats och att marken mellan det som bedömdes vara tomtplats 
samt stranden var bevuxen med högt gräs, buskar och sly samt träd när dispens gavs  
Det gamla fritidshuset på fastigheten låg ca 60 meter från sjön. Dispens för nytt hus 
närmare sjön inom beslutad tomtplats gavs tillsammans med villkoret att staket eller 
liknande skulle tydliggöra var gränsen för hemfridszonen går och var allmänheten har 
tillträde. 

 hävdar i sitt överklagande att området är ianspråktaget på ett sådant sätt att det 
saknar betydelse för strandskyddets syfte. Miljö- och konsumentnämnden motsätter sig 
detta. Den nya vägen till sjön samt den nya större komplementbyggnaden som byggts 
där båthuset tidigare låg har medfört att stranden nu upplevs privat, vilket den inte 
gjorde innan. 

Miljö- och konsumentnämnden vill också uppmärksamma att det finns en liten yta med 
strand söder om båthuset som flera andra fastigheter har servitut för att kunna utnyttja. 
Den stig som tidigare gick ner till stranden upplevdes allmänt tillgänglig för alla som 
ville gå ner till denna strand, det gör inte vägen så som den är utformad idag.  
får därför inte privatisera nedfarten till stranden. 

Efter att dispensen gavs så har  gjort åtgärder som har verkat privatiserande och 
påverkat naturmiljön utanför det som beslutades som tomtplats i samband med att 
dispensen gavs. Vägen, den nya komplementbyggnaden vid stranden samt borttagande 
av träd och annan vegetation har gjort att området nu inte upplevs allmänt tillgängligt 
längre. Dessa åtgärder vidtogs utan dispens och då det inte föreligger några särskilda skäl 
har dispens inte kunnat meddelas när ansökning om detta gjordes i efterhand. Det finns 
heller inte några enskilda skäl som väger tyngre än det allmänna intresset i det här fallet. 
Miljö- och konsumentnämndens beslut är således proportionerligt. 

Miljö- och konsumentnämnden vill också lämna synpunkter på den komplettering av 
överklagan som inkom den 9 november 2020 till Miljöförvaltningen.  anger i 
denna komplettering att bilderna är missvisande. 

Miljö- och konsumentnämnden menar att den bästa dokumentationen över hur platsen 
såg ut när  köpte fastigheten är från första platsbesöket som gjordes i augusti 
2018. Dessa bilder är därmed relevanta. 

Figur 1 visar det buskage som skiljer den öppna marken, som bedömdes vara tomtplats, 
från det markområde mot stranden med mer vegetation som bedömdes vara allmänt 
tillgängligt. 

Figur 3 visar den stig som gick från stranden upp till grannens hus. I fotobilagan från 
2018 syns att den är klippt med gräsklippare. Den allmänna stig som nu blivit en väg 
syns bäst i fotobilaga från 2018, se röd stig.  

Figur 8 - Angående utformningen av den nya byggnaden vid stranden håller Miljö och 
konsumentnämnden fast vid bedömningen att den inger ett mer privat intryck då 
byggnaden är större samt dörrar och fönsters placering påverkar upplevelsen så att  
området runt den upplevs privat och inte allmänt tillgängligt. 
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Figur 9.  har rätt, det är garaget som syns på bilden. Det är en ny byggnad som 
kommunen gett dispens för i efterhand, en dispens som Länsstyrelsen just nu 
överprövar. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 

Bilagor till beslut 
1. Överklagan 
2. Komplettering av överklagan 
3. Miljö- och konsumentnämndens beslut §213, 2020-09-29 
4. Fotobilaga från platsbesök 2018 med tillhörande karta  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen, via länk i ärendet, se handling 45, ange Länsstyrelsens diarienummer 47398-2020 
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Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Ivita Scandinavia AB , 
organisationsnummer , med verksamheten Ivita Scandinavia Lagerlokal, ska 
betala livsmedelssanktionsavgift på 5 590 kr, vilket är 1 % av företagets årsomsättning. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan två veckor gått från 
det att den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. Verksamheten har påbörjats i 
en lokal där det inte förekommit någon pågående livsmedelsverksamhet därför ska 
avgiften beräknas på 1 % av årsomsättningen. 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
 - Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen fick den 29 januari kännedom om att Ivita Sacandinavia AB hanterar 
livsmedel utan att ha anmält detta till Miljöförvaltningen. Miljö- och 
konsumentnämnden kan därmed komma att fatta beslut om att ni ska betala en 
sanktionsavgift. 

Efter kommunikationen av livsmedelssanktionsavgift den 13 oktober 2020 har Ivita 
Sacandinavia AB lämnat följande synpunkter: verksamheten har flyttat från Borås och 
befinner sig inte längre i lokalen  

Miljö- och konsumentnämnden anser att de omständigheter som Ivita Scandinavia AB 
angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte ska tas ut, inte är tillräckliga. 
Det finns därför grund för påförande av sanktionsavgift.  
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Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen fick den 29 januari kännedom om att Ivita Sacandinavia AB hanterar 
livsmedel utan att ha anmält detta till Miljöförvaltningen. 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts. 

Ivita Scandinavia AB har inkommit med följande synpunkter att verksamheten har 
flyttat från Borås och befinner sig inte i lokalen längre. Miljö- och konsumentnämnden 
anser att de omständigheter som Ivita Scandinavia AB angett som skäl till varför en 
sanktionsavgift inte ska tas ut, inte är tillräckliga. Det finns därför grund för påförande 
av sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförordningen 

Beloppets storlek  
Miljö- och konsumentnämnden har genom Creditsafe fått fram företagets årsomsättning 
från närmast föregående år till 559 000 kr. Vilket ger en sanktionsavgift på 5 590 kr som 
är 1% av årsomsättningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsblankett 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avskriva ärendet gällande livsmedels-
sanktionsavgift för Remaxfood AB, organisationsnummer , med 
verksamheten Hedvigsborg Butik. Detta innebär att Remaxfood AB inte ska betala 
livsmedelssanktionsavgift. 

Sammanfattning 
I anmälan från Remaxfood AB om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till 
Miljöförvaltningen den 1 juli 2020 skulle verksamheten påbörjas den 1 juli vilket är 
mindre än två veckor efter att anmälan inkommit. Miljöförvaltningen påbörjade därför 
en utredning om livsmedelssanktionsavgift. Remaxfood AB framförde då att start för 
verksamheten var 1 september 2020. Företaget har haft tillgång till lokalen från 1 juli 
och renoverat den innan öppningen 1 september. Verksamheten påbörjades alltså långt 
efter att 14 dagar gått från det att anmälan inkom vilket gör att det inte finns skäl för att 
sanktionsavgift ska tas ut. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Verksamhetsstarten för företaget skedde inte enligt inkommen anmälan. Verksamheten 
påbörjades alltså långt efter att 14 dagar gått från det att anmälan inkom till 
Miljöförvaltningen. Miljö- och konsumentnämnden anser att de omständlig-heter som 
Remaxfood AB angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte ska tas ut är 
tillräckliga. Det finns därför ingen grund för påförande av sanktionsavgift enligt 39c § 
livsmedelsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26 
E-post på kommunikationen 
Bild på uppsatt skylt 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avskriva ärendet gällande Livsmedels-
sanktionsavgift för Tårtverksta'n Jättebo AB, organisationsnummer , med 
verksamheten Tårtverksta'n Jättebo. Det innebär att Tårtverksta'n Jättebo AB inte ska 
betala livsmedelssanktionsavgift 

Sammanfattning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 24 februari 2020 skulle verksamheten påbörjas den 1 mars 2020 vilket är mindre än 
två veckor efter det att anmälan inkommit. Miljöförvaltningen påbörjade därför en 
utredning om livsmedelssanktionsavgift. Efter kommunikationen framförde 
Tårtverksta'n Jättebo att första beställningen och start för verksamheten var den 16 mars 
2020. Verksamheten påbörjades alltså efter det att två veckor gått från det att anmälan 
inkom vilket gör att det inte finns skäl för att sanktionsavgift ska tas ut.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Verksamhetsstarten för företaget startades inte enligt inkommen anmälan. 
Verksamheten påbörjades alltså efter det att 14 dagar gått från det att anmälan inkom till 
Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen anser att de omständigheter som Tårtverksta'n 
Jättebo AB angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte ska tas ut är tillräckliga. 
Det finns därför ingen grund för påförande av sanktionsavgift enligt 39c § 
livsmedelsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 
E-post den 16 oktober 2020, med första fakturan. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Transportservice i Borås AB, 
organisationsnummer , med verksamheten Transportservice i Borås, ska 
betala livsmedelssanktionsavgift på 57 400 kr, vilket är 1% av företagets årsomsättning. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan 15 dagar har gått från 
det att den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. Verksamheten har påbörjats i 
en lokal/fordon där det inte förekommit någon pågående livsmedelsverksamhet därför 
ska avgiften beräknas på 1 % av årsomsättningen. 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.   

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. 

- 11§ LIVSFS 2005:20, mobila anläggningar ska registreras hos den kommun där 
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. 

Sammanfattning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 25 oktober 2019 framkom det att verksamheten påbörjats den 1 oktober 2019 vilket 
är innan anmälan inkom. 

Efter kommunikation av livsmedelssanktionsavgift den 13 oktober 2020 har 
Transportservice i Borås AB lämnat följande synpunkter. Transportservice i Borås har 
haft svårigheter med att fylla i anmälan då de inte visste vilken kommun de skulle 
anmäla till samt begreppsförvirring av anläggning då detta gäller fordon. Enligt en annan 
e-post startade inte verksamheten förrän den 4 november 2019.  

Om verksamheten startade den 4 november 2019 påbörjades den i alla fall innan 15 
dagar har gått från det att den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 
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Miljöförvaltningen anser att de omständigheter som Transportservice i Borås AB angett 
som skäl till varför inte en sanktionsavgift ska tas ut, inte är tillräckliga. Det finns därför 
grund för påförandet av sanktionsavgift.  

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 25 oktober 2019 framkom det att verksamheten påbörjats den 1 oktober alternativ 4 
november 2019. Verksamheten har då påbörjats innan 15 dagar har gått från det att den 
anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts. 

Transportservice i Borås har inkommit med följande synpunkter. I en e-post den 26 
oktober 2020 framkommer det att de instämmer med att anmälan inkommit för sent 
men att detta berott på svårigheter med att anmäla verksamheten. Det har varit otydligt 
till vilken kommun som anmälan skulle göras och begreppsförvirring med anläggning då 
verksamheten har fordon. I en annan e-post den 28 oktober 2020 från Transportservice 
i Borås anges att verksamheten inte börjats förrän den 1 november 2019. Ytterligare en 
e-post den 2 november 2020 framkom det att verksamheten startade den 4 november 
2019. 

Oavsett vilket av de angivna datumen som är startdatum så har verksamheten börjat 
innan 15 dagarna gått från det att anmälan inkom till Miljöförvaltningen. 

Miljöförvaltningen anser att de omständigheter som Transportservice i Borås angett 
som skäl till varför sanktionsavgift inte ska tas ut, inte är tillräckliga. Det finns därför 
grund för påförande av sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförordningen. 

Beloppets storlek  
Miljöförvaltningen har genom Creditsafe fått fram företagets årsomsättning från 
närmast föregående år till 5 740 000 kr. Vilket ger en sanktionsavgift på 57 400 kr som 
är 1% av årsomsättningen.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 
Skäl till beslut, Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet 
Yttrande, E-post från Transportproffset den 26 oktober, 28 oktober samt den 2 
november 2020 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-17 47 (84) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 290 forts.                       Dnr: 2020-3228 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsbeslut 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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§ 291         Dnr: 2020-3130 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att  organisationsnummer 

, med verksamheten Ramnaköket, ska betala livsmedelssanktionsavgift på 4 
995 kr, vilket är 0,5 % av företagets årsomsättning 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har tagits över innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen. 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 

april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen fick den 2 april 2020 kännedom om att  tagit över 
verksamheten Ramnaköket på Verkstadsgatan 1 utan att anmäla detta till 
Miljöförvaltningen. 

 med verksamheten Ramnaköket har inte inkommit med några 
synpunkter och därmed bedömer Miljöförvaltningen att det finns skäl att påföra 
sanktionsavgift.  

Miljöförvaltningens bedömning 
 med verksamheten Ramnaköket har tagit över en livsmedelsverksamhet 

utan att anmäla detta till Miljöförvaltningen. 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts. 
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 med verksamheten Ramnaköket har inte inkommit med några 
synpunkter och därmed bedömer Miljöförvaltningen att det finns skäl att påföra 
sanktionsavgift.  

Beloppets storlek  
Miljöförvaltningen saknar exakta uppgifter om verksamhetens föregående års 
omsättning. Utdrag från Creditsafe anger företagets omsättningsintervall till mellan  
750 000 – 999 000 kr. Sanktionsavgiften beräknas därför på 999 000 kr, 0,5% av 
omsättningen ger en sanktionsavgift på 4 995 kr.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
Delgivningsbeslut 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
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Ansökan om serveringstillstånd 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från , om 
tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i 
Restaurang Repet, . 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- 8 kap. 12 och 14 §§ alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning  
, (hädanefter bolaget) ansöker om tillstånd att året runt till 

allmänheten servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i Restaurang Repet, 
Ålgårdsvägen 11-13, Borås. Serveringstiden önskas bestämd till kl. 11.00-01.00. Ansökan 
kom in 2020-09-05. 

Bolaget har beretts tillfälle att komplettera ansökan med handlingar för att styrka 
lämplighetskravet i 8 kap. 12 § alkohollagen och kravet om dispositionsrätt i 8 kap. 14 § 
alkohollagen. Efterfrågade handlingar har inte inkommit och bolaget har därmed inte 
visat att lämplighetskravet är uppfyllt eller att dispositionsrätt föreligger. Dessa krav i 
alkohollagen är i och med det inte uppfyllda och ansökan ska därför avslås. 

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Sökanden  
Länsstyrelsen , Polismyndigheten, Folkhälsomyndigheten   
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§ 293    Dnr: 2020-3330 

Detaljplan för Byttorpsvall 23 och 24 

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

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på Byttorpsvall 24 där 
det idag är planlagt som gata och parkering. Miljöförvaltningen bedömer att det inte 
finns markföroreningar, buller eller störande verksamheter med skyddsavstånd i 
närheten av fastigheten. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på Byttorpsvall 24 där 
det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn ska tas till kulturhistorisk miljö och 
omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas vad gäller skala och 
utformning. Tomtindelningsplan ska också upphävas för att kunna stycka upp och 
förändra storleken på fastigheterna. 

Miljöförvaltningens bedömning 
På fastigheten finns inga misstänkta markföroreningar. 

Fastigheten ligger inte heller i närheten av störande verksamheter som innefattas av 
skyddsavstånd. 

Fastigheten ligger inte i ett bullerutsatt läge. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Det är positivt att fler bostäder kan skapas i området.  
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Ekologisk dimension 
Detaljplanen möjliggör att ett av Stadens lokala miljömål kan uppfyllas: Andelen resor inom 
Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 
Det är närhet till busshållplats, service, skola och förskola. Till Resecentrum tar det 8 
min med cykel, 22 min till fots, 17 min med kollektivtrafik och 5 min med bil. 

Ekonomisk dimension 
Exploatering i redan exploaterat område med utbyggd infrastruktur har en mindre 
ekonomisk påverkan. Planen bedöms ha likvärdiga ekonomiska aspekter som andra 
detaljplaner av samma omfattning. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 
Planhandlingarna  

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
detaljplanering@boras.se  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/byttorpplanuppdrag/byttorpbyttorpsvall2324.5.39230f121645ddbd18f4b811.html
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Detaljplan för Trandared, Svärdfästet 4 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete, under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  

Sammanfattning 
Planens syfte är att pröva möjligheten för utökad byggnation av tre bostadshus inom 
fastighet Svärdfästet 4:1. Fastigheten är tidigare detaljplanelagd enligt stadsplan  
1583K-P237. 
Planens syfte innebär att del av gällande detaljplan upphävs och planläggs med 
ytterligare bostäder. 
Miljöförvaltningens synpunkter har under planarbetet arbetats in i planhandlingarna och 
förvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 

Ärendebeskrivning  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya lägenheter 
inom fastigheten Svärdsfästet 4 i Trandared. I översiktsplanen ligger planområdet inom 
det utpekade stråket US12. Bergsbo/Bergsäter - Trandared. Stråket ska binda samman 
Trandared med stadskärnan och stärkas med kompletterande bebyggelse. 

Planens syfte är att pröva möjligheten för utökad byggnation av tre bostadshus inom 
fastighet Svärdfästet 4:1. Fastigheten är tidigare detaljplanelagd enligt stadsplan  
1583K-P237. Planens syfte innebär att del av gällande detaljplan upphävs och planläggs 
med ytterligare bostäder. 

För att ta sig med bil från Trandared och vidare mot Borås centrum belastas framförallt 
korsningen Trandaredsgatan/Söderleden, riksväg 41. Det finns goda natur – och 
rekreationsmöjligheter inom relativ närhet från den planerade byggnationen. Cirka 600 
meter norr om planområdet ligger grönområdet Ollonstupet, klass II enligt 
Grönområdesplanen.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Det är positivt ur miljömålssynpunkt att bostäderna är planerade utmed linje 2, 
elbusslinje, som når resecentrum. Dessutom är det cykelavstånd till resecentrum.  
Därav finns goda möjligheter till avsteg från gällande regler kring parkeringsplatser. 
Därför behöver inte de planerade bostäderna nödvändigtvis belasta trafikflödet i 
området särskilt mycket. Det är gångavstånd till service och skola. Detta medverkar  
till att nå lokalt miljömål 4d – andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till 
fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 
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Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa parkeringsbehovet enligt 
reglerna inom den egna fastigheten. I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och 
eventuellt samnyttjande. Parkeringsplatserna enligt planförslag anordnas under mark. 
Detta behöver stå med i plankartan. 

Bullerutredningen visar att maxnivån inte klaras i den sydöstra delen av fastigheten. Om 
lägenheterna inte är genomgående måste en uteplats ordnas där utomhusvärdena klaras. 
Det behöver framgå i plankartan. Det behöver också framgå i plankartan att fastigheten 
ligger i ett bullerutsatt läge.  

När det gäller markföroreningar är bedömning gjord att ingen risk finns för 
PCBförekomst enligt inventering. Men eftersom det finns risk att fyllnadsmassor 
använts på platsen, behövs en provtagning för att säkerställa markmiljön. 

Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda ytor. I och med 
planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor öka något. Det är viktigt ur 
klimatanpassningssynpunkt att den planerade bebyggelsen utformas så att lågpunkter 
och instängda områden undviks samt att marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet att 
avrinna ut ifrån byggnader. Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande grundvatten och  
ytvatten (5 kap. MB). 

Nationella miljömål, exempelvis miljömålet God bebyggd miljö, berör planeringen av nya 
bostäder. Målet bedöms påverkas positivt då detaljplanen, i enlighet med Borås Stads 
sammanfattning av hållbar samhällsplanering, förespråkar en byggnation genom 
förtätning i tätorter, samt nära kollektivtrafik och grönområden. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 

Bilagor till beslut 
Detaljplan 
 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/trandaredplanuppdrag/trandaredsvardsfastet4.5.1cd37cd2167784d97b17be.html
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden BN 2018-1518. detaljplanering@boras.se  
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§ 295    Dnr: 2019-1942 

Ansökan avslutsbidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Bygd 1:24 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Bygd 1:24. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 

Ärendebeskrivning 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Bygd 1:24. Åtgärderna omfattar inköp av två bikupor och två 
bisamhällen. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av 
åtgärderna genomfördes av Karl-Erik Nilsson och Börje Fritzson, representanter från 
beredningsgruppen, samt Anna Karlsson, handläggare, den 9 oktober 2020. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Vid slutbesiktningen fanns två bikupor uppställda med varsitt invintrat bisamhälle. 

 har därmed uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02  
Översiktskarta 
Detaljkarta 
Fotodokumentation från slutbesiktningen 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 296    Dnr: 2019-2793 

Ansökan avslutsbidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Äskhult 1:7 och 1:8 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 6 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Sammanfattning  
 har beviljats bidrag på 13 050 kronor ur naturvårdsfonden för 

anläggning av två dammar på fastigheterna Äskhult 1:7 och 1:8. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 

Ärendebeskrivning 
 har beviljats bidrag på 13 050 kronor ur naturvårdsfonden för 

anläggning av två dammar på fastigheterna Äskhult 1:7 och 1:8. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes den 9 
oktober 2020 av Karl-Erik Nilsson och Börje Fritzson, representanter från 
beredningsgruppen, samt Anna Karlsson, handläggare. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander. Dammarna har utformats för att gynna 
biologisk mångfald, bland annat genom flacka kanter, oregelbunden form och är fisk 
och kräftfria. I närområdet återfinns stenmurar och stenrösen som utgör bra 
övervintringsmiljöer för större vattensalamander. LONA-projektet har delfinansierat 
anläggandet med 50 000 kronor. 

Vid platsbesöket hade den större dammen som ligger på både Äskhult 1:7 och 1:8 redan 
fyllts upp. Här var en fin vattenspegel och ett bra flöde.  kommer att justera 
utloppet, så det inte blir ett högt vattenfall, genom att lägga upp stenar så vattnet istället 
kan forsar ner. Dammen läcker något vid trumman och  kommer kontakta 
grävaren och få detta justerat.  kommer även att så in gräs och ängsfrön i vallarna. 
Den mindre dammen på Äskhult 1:7 hade vid besöket inte hunnit fyllas på än. Här 
ligger en mosse uppströms, vilket ger en fördröjde effekt. Vid anläggandet blev det mer 
massor och sten än förväntat, varpå en halvö skapades i dammen. Då det ger mer 
strandlinje ser Miljöförvaltningen bara det som positivt. Dock är det mycket stenar i 
vallen vilket gör att den naturligt läcker.  kommer att kontrollera hur mycket 
vatten som läcker när dammen fylls på ytterligare och eventuellt komplettera med en 
dammduk vid vallen/utloppet. 
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Beredningsgruppen för naturvårdsfonden anser att  har uppfyllt de 
åtgärder som ansökan om bidrag avsåg och godkänner slutredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03  
Översiktskarta 
Detaljkarta 
Fotodokumentation från slutbesiktningen 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 297    Dnr: 2020-3339 

Ansökan om bidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Bygd 1:7 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 8 000 kronor 
för restaurering av damm på fastigheten Bygd 1:7. 

Villkor 
1. Grävning får endast ske mellan 1 december – 15 mars, för att inte riskera att  
    skada individer av större vattensalamander 

2. Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen  

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaurering av damm på fastigheten Bygd 1:7.  ansöker om ett bidrag 
på 18 000 kronor. Då Miljöförvaltningens lokala naturvårdsprojekt kommer 
delfinansiera åtgärden med 10 000 kronor rekommenderar beredningsgruppen för 
naturvårdsfonden Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 8 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaurering av damm på fastigheten Bygd 1:7. Dammen behöver rensas och grävas ur, 
kanterna släntas av och träd och buskar fällas/röjas runt dammen. För detta ansöker 

 om bidrag på 18 000 kronor. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att uppfylla 
de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv samt det 
lokala miljömålet Hållbar natur. 

Projektet är en del i Miljöförvaltningens lokala naturvårdsprojekt (LONA) som syftar till 
att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander i kommunen. LONA-
projektet kommer att delfinansiera projektet med 10 000 kronor. Vid inventeringen 
2013 noterades 17 större vattensalamandrar. Sen dess har dammen växt igen och torkar 
nu ut under somrarna. Även omgivningen runt dammen är idag tät och 
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behöver gallras/röjas för att öka ljusinsläppet till dammen och minska förnaansamlingen 
i dammen. Planerade åtgärder syftar till att förbättra befintlig damm. Dammen ligger 
intill lövskog och stenmurar, som utgör bra landmiljöer för större vattensalamander. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 8 000 kronor för restaurering av damm. 

Upplysningar 
Åtgärderna ska utföras i enlighet med projektbeskrivningen och avslutas innan 15 mars 
2022. Efter det ska LONA-projektet vara avslutat. Framtida skötsel ansvarar 
fastighetsägaren för. 

Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Av bidraget betalas 4 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 4 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03  

Bilagor 
1. Karta 
2. Fotodokumentation från platsbesök 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 298    Dnr: 2020-3314 

Ansökan om bidrag Borås Stads naturvårdsfond,  
Kråkered 2:11 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 11 000 kronor 
för restaurering och förbättring av tre dammar på fastigheten Kråkered 2:11. 

Villkor 
1. Grävning i dammarna får endast ske mellan 1 december – 15 mars, för att inte 

riskera att skada individer av större vattensalamander 
1. Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammarna 
2. Informationsskyltar som informerar om större vattensalamander ska sättas upp i 

anslutning till dammarna 

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaurering och förbättring av tre dammar på fastigheten Kråkered 2:11.  
 ansöker om ett bidrag på 11 000 kronor. Beredningsgruppen för 

naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan 
med 11 000 kronor. 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaurering och förbättring av tre dammar på fastigheten Kråkered 2:11.  
 ansöker om bidrag på 11 000 kronor. 

En damm behöver grävas ur då den idag är helt igenväxt. De andra två dammarna 
kommer endast delvis grävas om för att skapa flackare stränder. Runt dammarna 
kommer träd och sly att röjas bort och berg i dagen blottläggas för att öka ljusinsläppet 
till dammen och skapa platser där salamandrarna kan värma sig. Stockar och ris kommer 
läggas upp som faunadepåer i närheten av dammarna.  kommer göra 
arbetet själva och har lämplig grävmaskin med breda larver för att inte påverka gräsytor 
och naturmark. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Ett rikt växt- och djurliv samt det lokala miljömålet Hållbar natur. 

Projektet är en del i Miljöförvaltningens lokala naturvårdsprojekt (LONA) som syftar 
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till att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander i kommunen. LONA-
projektet kommer att delfinansiera projektet med 40 200 kronor.  är 
den bästa lokalen för större vattensalamander i Borås Stad. Våren 2020 återinventerades 
den bästa dammen (damm 3 i projektet). Vid inventeringen noterades betydligt färre 
salamandrar än vid tidigare inventering. Planerade åtgärder syftar till att förbättra 
befintliga dammar och omfattar åtgärder som  annars inte hade 
genomfört i sin löpande skötsel av området. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 11 000 kronor för restaurering och 
förbättring av dammarna. 

Upplysningar 
Åtgärderna ska utföras i enlighet med projektbeskrivningen och avslutas innan 15 mars 
2022. Efter det ska LONA-projektet vara avslutat. Framtida skötsel ansvarar  

 för. 

Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Av bidraget betalas 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om projektstart 
och 6 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03  

Bilagor 
1. Karta 
2. Fotodokumentation från platsbesök 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 299                   Dnr: 2020-769 

Månadsuppföljning oktober 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för oktober 2020 med 
helårsprognos. 

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

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 300                 Dnr: 2020-3464 

Prisuppräkning av taxor inom miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2021 års  

• timtaxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1 405 kr  
• timtaxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 

till 1 405 kr 
• timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till 1 225 kr 
• timtaxan för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1 225 kr 
• timtaxan för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer till 1 225 kr  
• timtaxan för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 

verksamhetsområde till 1 225 kr  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de nya timtaxorna träder i kraft den 1 
januari 2021.  

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
görs en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av 
respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om denna 
indexuppräkning. De uppräknade timtaxorna avser verksamhetsåret 2021.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt följande taxor: 

• timtaxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet 
• taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• taxorna för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet  
• taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
• taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 

ansvarsområde 

Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av taxorna överlåtit åt Miljö- och 
konsumentnämnden att årligen besluta om indexuppräkning av respektive taxas timpris. 
Det betyder att Kommunfullmäktige inte behöver fatta beslut om årlig 
indexuppräkning.  
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Beräkning av ny timtaxa 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
bör en årlig indexuppräkning göras. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
tillhandahåller ett index som används till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).  
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet 
viktas till ett genomsnittligt pris. SKR rekommenderar att det index som ska användas är 
eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Inför 2021 ska indexet för 2019 
användas då SKR rekommenderar detta för att få ett så rättvist värde som möjligt. 
Taxorna indexuppräknas årligen baserat på PKV som finns publicerat på SKR:s 
hemsida under oktober månad.  

Vid beräkning av ny timtaxa för 2021 har PKV-20201001 använts1. Det innebär att 
timtaxan är uppräknad med 2,7 procent.  

Miljöförvaltningens taxeområden, timtaxor 2020 2021 
Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet  1 367 kr 1 405 
Offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 1 367 kr 1 405 
Prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet 1 193 kr 1 225 
Tillsyn enligt Strålskyddslagen 1 193 kr 1 225 
Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 1 193 kr 1 225 
Uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde 1 193 kr 1 225 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-30 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

                                                 
1 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html 
 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html
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§ 301                 Dnr: 2020-3403 

Rapportering av Miljö- och konsumentnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2019 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna sammanställning av Miljö- och 
konsumentnämnden personuppgiftsbehandlingar för 2019 och lägga den till 
handlingarna.  

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje personuppgiftig organisation 
ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som utförs i den verksamhet som 
den personuppgiftige ansvarar för. För kommuner är det varje nämnd som har 
självständigt verksamhetsansvar som räknas som personuppgiftsansvarig. Rapportering 
sker årligen med en sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker 
inom nämndens ansvar. 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får hanteras. Förordningen är till 
för att förhindra att den personliga integriteten kränks genom felaktig behandlingen av 
personuppgifter. Det är viktigt för Borås Stad som kommun att alla som bor och arbetar 
i Borås känner sig trygga och litar på att hantering av personuppgifter sker på ett 
korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. 
Personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i 
dataskyddsförordningen. Att veta vilka personuppgifter som förekommer i är 
grundläggande. För att kunna vidta rätt åtgärder behöver verksamheten ha uppsikt över 
vilka personuppgifter som förekommer, var och varför samt dokumentera behandlingar 
av personuppgifter i ett register.  

Konsekvensbedömning 
Sociala dimension 
Kommuninvånarnas bästa beaktas i varje behandling utifrån att alla registreringar 
identifieras och att hanteringen är ändamålsenlig och korrekt. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 
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Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilagor 
Sammanställning av Miljö- och konsumentnämndens 2019, 2020-10-30 

Beslut skickas till 
Nämndens dataskyddsombud, dso@borasregionen.se 
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Inkomna synpunkter januari-juni 2020 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen om inkomna synpunkter och 
hanteringen av dessa till protokollet. 

Sammanfattning 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. 
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. 
Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering startats 
via ett formulär på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter 
ska minst två gånger om året redovisas till ansvarig nämnd. 

Det har under perioden januari-juni 2020 inkommit 22 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 22 synpunkter har 1 fördelats till annan organisation. Av 
de återstående 21 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen avsåg samtliga 
klagomål. De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 
varit möjligt beaktats för framtiden. 

Ärendebeskrivning 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. 
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. 
Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns på webbplatsen 
boras.se. Alla synpunkter kan lämnas anonymt, men om man önskar återkoppling 
behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska en bekräftelse lämnas på att 
synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall återkoppling önskas ska 
detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en eventuell 
åtgärd är gjord. 

En sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två gånger per år redovisas till 
ansvarig nämnd. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Det har under perioden januari-juni 2020 inkommit 22 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 22 synpunkter har 1 fördelats till annan organisation. De 
återstående 21 synpunkterna har fördelats internt på Miljöförvaltningen. Av dessa 21 
synpunkter ville 11 av synpunktslämnarna ha återkoppling. Synpunkterna fördelades 
enligt följande: 

20 st. till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö 
- 8 stycken avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen 
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- 6 stycken avsåg klagomål på nedskräpning 
- 4 stycken avsåg klagomål på buller 
- 1 styck avsåg klagomål på biltvätt på gatan 
- 1 styck som avsåg klagomål på störande fåglar 

1 st. till Konsument Borås – Klagomål – Tjänst 
- avsåg klagomål på bristande återkoppling i ett pågående ärende 

Till annan organisation: 
1 st. till Borås Energi & Miljö 
- avsåg önskemål om återvinningsstation 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit 
möjligt beaktats för framtiden. 

Konsekvensbedömning 
Sociala dimensionen 
-Möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter ses endast som positiv och ger 
förvaltningen möjligheter att utföra sitt uppdrag på ett ännu bättre sätt.  

Ekologiska dimensionen 
-Karaktären på de allra flesta inkomna synpunkterna till förvaltningen är av sådan art att 
de, efter åtgärdande, är förbättringar vad gäller både miljö och hälsa. 

Ekonomiska dimensionen 
-De inkomna synpunkter som bedöms ska hanteras i förvaltningens ordinarie 
verksamhet kräver personella och materiella resurser i form av handläggares arbetstid, 
ev. bokning av poolbil etc. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-jun 2020, 2020-09-23 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Miljöförvaltningens plan för hantering av samhällsstörningar 
och extraordinära händelser 2020-2022 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden fastställer Miljöförvaltningens Plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020-2022. 

Sammanfattning 
Alla förvaltningar och bolag ska ha en egen, väl genomarbetad och aktuell plan för 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Planen ska antas för varje ny 
mandatperiod. Med utgångspunkt från förvaltningens tidigare plan samt den centrala 
planen har ett förslag till uppdaterad plan för Miljöförvaltningen utarbetats. 

Ärendebeskrivning 
Alla förvaltningar och bolag ska ha väl genomarbetade och aktuella planer för 
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med 
den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att 
behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. 
Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala 
planen och antas för varje ny mandatperiod. Arbetsmetodiken i de lokala 
krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i den centrala 
krisledningsstaben 

Miljöförvaltningens bedömning 
Med utgångspunkt från förvaltningens tidigare plan samt den centrala planen har 
förvaltningen upprättat ett förslag till uppdaterad plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Den grundläggande principen är att krishanteringen så långt som möjligt ska 
genomföras med ordinarie organisation och med personalen i sina vanliga roller. Det 
kan dock uppkomma situationer där en anpassning av organisationen måste ske för att 
bättre svara mot de krav som en större eller långvarig händelse kräver. Framförallt gäller 
detta funktioner som t.ex. ledning, samordning, information och rapportering. Syftet 
med planen är att beskriva hur Miljöförvaltningen ska agera i sådana lägen. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-05 
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Bilaga 
Miljöförvaltningens Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser 2020-2022, 2020-11-02 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 304              Dnr: 2020-3533 

Avtalssamverkan inom miljö och hälsoskyddsområdet. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker det nya förslaget om ”Avtalssamverkan inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom 
Sjuhärad” och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut om godkännande. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal 
enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. 
Miljö- och konsumentnämnden har tidigare tillstrykt ett förslag om ett avtal om 
samverkan och överlämnat det till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkände 
förslaget. Flera andra kommuner godkände inte avtalet i tid, vilket innebar att avtalet 
förföll. Marks kommun önskade vissa ändringar av avtalet. Ett nytt förslag har därför 
tagits fram. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). SKR tog i 
september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att 
nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast 
förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan 
lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också exempelklausuler för 
ett samverkansavtal. 

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag. 
Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med 
synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken. 

Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med 
avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, 
minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av 
avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet 
benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att 
inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen 
för sitt arbete. 

Kommunfullmäktige godkände ett liknande förslag våren 2020. Några av de andra 
kommunerna godkände inte avtalet i tid vilket fick följden att avtalet förföll. Marks 
kommun önskade också några ändringar. Nu har därför ett nytt förslag tagits fram, 
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med vissa ändringar. Chefer och jurister hos samtliga parter har haft möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. 

Sammanfattning av ändringar: 

• Uppdrag ska beställas och antas skriftligen. 
• Det finns ett tillägg under § 10 om personuppgifter, som SKR hjälpt till att 

utforma. 
• § 13 om försäkring är ändrad. 
• Om alla parter inte godkänner avtalet så gäller det mellan de som har godkänt det. 
• Utöver detta så har vissa mindre ändringar gjorts avseende ordval och 

meningsuppbyggnad.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med de andra 
kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras kompetens 
men också för att kunna sprida den kunskap som finns på Miljöförvaltningen i Borås 
Stad. Att samordna denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms vara en 
lämplig form av samverkan i dagsläget, även om andra typer av samverkan också bör 
utredas parallellt. Miljöförvaltningen önskar därför att miljö- och konsumentnämnden 
ska fatta beslut om att överlämna förslag på avtalssamverkan till kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
Bedömning görs att kommuninvånarna gynnas av samverkan. Samverkan möjliggör att 
kompetensen ökar och sårbarheten minskar. Detta möjliggör också specialkompetens 
och ökad samsyn inom ett större geografiskt område.  

Ekologisk dimension  
Att samarbeta mellan kommuner på detta sätt kan innebära ett ökat resande mellan 
kommunerna. Denna ökning bedöms dock vara ringa.  

Ekonomisk dimension  
Uppdragsgivaren betalar ersättning som är baserad på uppdragstagarens 
självkostnader i enlighet med avtalets § 15.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 
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Kommunicering 

Chefer och jurister hos samtliga parter har haft möjlighet att lämna synpunkter på 
avtalet mellan 22 oktober – 6 november 2020. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga  
- Förslag till avtal. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 305            Dnr: 2020-913    

Samverkansavtal avseende kommunal energi- och 
klimatrådgivning 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner samverkansavtalet avseende energi- och 
klimatrådgivning mellan Borås Stad och Härryda kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avtalet ska signeras av förvaltningschef 
Agneta Sander. 

Sammanfattning 
Härryda kommun och Borås Stad önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 
kap 37 § kommunallagen. Samverkan avser energi- och klimatrådgivning. Borås Stad och 
Härryda kommun har ett gemensamt mål att erbjuda kostnadsfri och opartisk energi- och 
klimatrådgivning till sina kommuninvånare. Parterna önskar fortsätta samverka avseende 
personaltillgång på detta område genom att Härryda kommun, Utvecklingsfunktionen, köper 
tjänsten energi- och klimatrådgivning av Borås Stad, Miljöförvaltningen. Syftet med avtalet är att 
reglera samverkan mellan parterna. Miljöförvaltningen önskar därför att Miljö- och 
konsumentnämnden fattar beslut att godkänna Samverkansavtal avseende energi- och 
klimatrådgivning. 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har Härryda kommun och Borås Stad samverkat avseende energi- och 
klimatrådgivning. 

Detta gjordes genom att Härryda kommuns energi- och klimatrådgivare begärde 
tjänstledigt från och med 16 mars 2020 och visstidsanställdes av Borås Stad för perioden 
16 mars – 31 december 2020. Ett samverkansavtal upprättades som innebar att energi- 
och klimatrådgivaren skulle utföra uppdrag för bägge parter under visstidsanställningen. 
Härryda kommun och Miljöförvaltningen i Borås önskar fortsätta detta samarbete under 
2021. Båda parter är överens om att samarbetet har fungerat väl. 

För att fortsätta samarbetet krävs att energi- och klimatrådgivaren visstidsanställs av 
Borås Stad även under 2021. Det krävs också att avtalet om samverkan uppdateras och 
godkänns av parterna. 

Det har därför tagits fram ett förslag på ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 kap 37 
§ kommunallagen. Samverkansavtalet avser energi- och klimatrådgivning. Borås Stad och 
Härryda kommun har ett gemensamt mål att erbjuda kostnadsfri och opartisk energi- och 
klimatrådgivning till sina kommuninvånare. Parterna önskar samverka avseende personaltillgång 
på detta område genom att Härryda kommun, Utvecklingsfunktionen, köper tjänsten energi- 
och klimatrådgivning av Borås Stad, Miljöförvaltningen. Syftet med avtalet är att reglera 
samverkan mellan parterna. 
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Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen anser att samarbetet har fungerat väl under 2020 och ser bara 
fördelar med att samarbetet fortsätter att gälla även år 2021. Att samordna denna 
samverkan genom ett samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av samverkan i 
dagsläget. Avtalet har granskats av både förvaltningsjurist Johanna Bäckström från 
Borås Stad och stadsjurist Rebecka Isaksson från Härryda kommun. 
Miljöförvaltningen önskar att Miljö- och konsumentnämnden fattar beslut om att 
godkänna detta samverkansavtal 

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
Bedömning görs att kommuninvånarna gynnas av samverkan. Samverkan möjliggör att 
kompetensen och effektivitet ökar när kollegerna blir fler. Detta möjliggör också 
specialkompetens och ökad samsyn inom ett större geografiskt område. Samverkan 
minskar också sårbarheten när det inte endast finns en energi- och klimatrådgivare. 

Ekologisk dimension  
Att samarbeta mellan kommuner på detta sätt kan innebära ett ökat resande mellan 
kommunerna. Då rådgivning av detta slag sker främst över telefon eller via digitala 
möten bedöms denna ökning vara ringa.  

Ekonomisk dimension  
Verksamheten finansieras med statliga bidrag enligt Energimyndighetens villkor. Som 
ersättning för uppdraget erhåller Borås Stad det bidrag som Härryda kommun erhåller från 
Energimyndigheten. Utöver detta erhåller Borås Stad 77 000 kr, för att täcka overheadkostnader 
motsvarande 50 % av en heltidstjänst, för avtalstiden. Varje kommun ansvarar således för sin del 
av kostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 

Bilagor 
- Förslag på Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 2021 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Härryda kommun 
Utvecklingsfunktionen 
435 80 Mölnlycke 

Miljöförvaltningens diarium 
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§ 306         Dnr: 2020-2643 

Revidering av delegeringsordningen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av 
Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning. Den nya delegeringsordningen 
kommer att börja gälla den 1 december 2020.  

Sammanfattning 
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6 kap. 
37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande delegation 
framgår av nämndens delegeringsordning. Delegeringsordningen delegerar 
beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt 
förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. 

Nu föreslås ett tillägg till delegeringsordningen som innebär att delegation ges att fatta 
beslut om livsmedelsanktionsavgifter och bidrag ur naturvårdsfonden. Det läggs också 
till en punkt om yttranden och remisser. Dessa ändringar kommer att innebära en 
snabbare, tydligare och billigare handläggning. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6 kap. 
37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande delegation 
framgår av nämndens delegeringsordning. Delegeringsordningen delegerar 
beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt 
förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. 

Nu föreslås ett tillägg till delegeringsordningen som innebär att delegation ges att fatta 
beslut om livsmedelsanktionsavgifter och bidrag ur naturvårdsfonden. Det görs också 
förtydligande om yttranden och remisser. 

Livsmedelsanktionsavgifter 
Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes sanktionsavgifter för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen. Flera överträdelser som tidigare skulle 
polisanmälas och var straffbelagda kom nu att omfattas av sanktionsavgifter istället. 
Enligt 30 a § livsmedelslagen jämte 39 c-e §§ livsmedelsförordningen är 
kontrollmyndigheter skyldiga att ta ut sanktionsavgifter i vissa angivna fall, av 
paragraferna framgår också beloppet. Situationer som omfattas är bland annat bristande 
registrering och journalföring.  
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Vid beslut om sanktionsavgifter ska myndigheten inte ta hänsyn till varför överträdelsen 
skedde (uppsåt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse) eller om överträdelsen kan 
betraktas som mindre allvarlig eller ringa. Det räcker med att konstatera att 
överträdelsen faktiskt skett. 

En sanktionsavgift är en ekonomisk sanktion som ligger straffrätten nära och som 
påförs vid överträdelser av vissa rättsliga bestämmelser. Myndigheten ska endast 
kontrollera om de objektiva förutsättningarna för att påföra en sanktionsavgift är 
uppfyllda, underrätta den enskilde därom och bereda denne tillfälle att yttra sig om 
detta. Handläggningen av sanktionsavgifter hos kontrollmyndigheter är således till 
största del styrd av lagstiftningen, med litet utrymme för enskilda bedömningar.  

Idag fattas beslut om livsmedelsanktionsavgifter av Miljö- och konsumentnämnden. 
Miljöförvaltningen föreslår att livsmedelsanktionsavgifter upp till 50 000 kr delegeras till 
förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. På så sätt hanteras 
livsmedelssanktionsavgifter på samma sätt som miljösanktionsavgifter. 

Livsmedelsanktionsavgifter har lagts till som punkt 113 och punkt 114 i 
delegeringsordningen. 

Naturvårdsfond 
Idag tas samtliga beslut gällande Borås Stads naturvårdsfond i Miljö- och 
konsumentnämnden. För en snabbare process samt för att kunna spara in på nedlagda 
timmar i mindre projekt föreslår Miljöförvaltningen att delegation ges till handläggaren 
att kunna avsluta mindre projekt. Med mindre projekt menas i detta avseende projekt 
som fått bidrag med en totalsumma på högst 10 000 kronor. Innan beslut tas 
kommuniceras först förslag till beslut till naturvårdsfondens beredningsgrupp. Övriga 
beslut (beslut om att bevilja/avslå bidrag för projekt med en totalsumma på högst 10 
000 kronor, samt beslut om att bevilja/avslå samt avsluta projekt med en totalsumma på 
mer än 10 000 kronor) kommer även fortsättningsvis fattas av Miljö- och 
konsumentnämnden, se punkt 166 i delegeringsordningen. 

Yttranden 
Handläggarna upplever att delegationsordningen är svår att tyda när det kommer till 
yttranden och remisser. Av denna anledning läggs en punkt till i delegationsordningen 
för att förhoppningsvis göra den tydligare, se punkt 23 i delegeringsordningen. 

Det har också blivit allt vanligare att Stadsledningskansliet samlar in förvaltningarnas 
remissvar i olika ärenden, sammanställer dem och skickar ut ett gemensamt remissvar 
från staden. Miljöförvaltningen har delegation att svara direkt till avsändaren av 
remissen, men när svaret ska mellanlanda hos Stadsledningskansliet/kommunstyrelsen 
är delegationsordningen otydlig vad som gäller. Av denna anledning föreslås att följande 
förklaring läggs till under rubrik 2.7 särskilt om yttranden: 

”Om delegation har givits att lämna yttrande eller svara på remiss enligt denna 
delegationsordning så gäller delegationen även om Stadsledningskansliet eller 
Kommunstyrelsen först samlar ihop svaren från de olika förvaltningarna och sedan 
skickar ett samlat svar från staden.” 
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Övriga ändringar 
Utöver detta har några få språkliga ändringar gjorts samt en dubblett har tagits bort 

Miljöförvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att föreslagna befogenheterna lämpar sig väl för att delegeras av 
nämnden till förvaltningschefen med sedvanlig rätt till vidaredelegation inom 
förvaltningen. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
Ej aktuell i detta fall 

Ekologisk dimension  
Ej aktuell i detta fall 

Ekonomisk dimension  
Att delegera besluten innebär en snabbare och billigare handläggning. 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-28 

Bilagor 
- Förslag på reviderad delegeringsordning 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
ordförandens skrivelses förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningens diarium  
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§ 307     

Kurser och konferenser 

 

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

Ärendet 
Inga kurser eller konferenser presenterades vid detta nämndsammanträde.   
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§ 308    

Delegeringsbeslut oktober 2020 

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 oktober 2020. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 309    

Inkomna skrivelser 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   

*Namninsamling YX tobak 

*Brev till förvaltningar och bolag, Schrems II 

*Uppdaterade rekommendationer närvaro ledamöter 
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