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KALLELSE
2018-11-20

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten
förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är
markerade med *.
Tid

Tisdagen den 20 november 2018, kl. 14.00

Plats

Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Kallas

Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Per Månsson (M)
Inga-Britt Olsson (M)
Jan-Åke Carlsson (S)
Magnus Persson (S)
Irwing Thorstenson (SD)
Soroush Rezai (L)
Cecilia Kochan (S)
Burair Mahmood (S)
Joel Carlberg-Torsell (V)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Katrine Andersson (M)
Sofia Sandänger (M)
Alexander Andersson (C)
Magnus Sjödahl (KD)
Susanne Karlsson (SD)
Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Niclas Björkström
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Annelie Johansson
Avdelningschef Karin Öhman
Personalföreträdare Anneli Nilsson
Personalföreträdare Johan Linderstad

Anita Persson (V)
Ordförande

Marlene Andersson
sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på
mknamnd@boras.se
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FÖREDRAGNINGSLISTA
2018-11-20

Föredragningslista

Beslutsförslag

1.

Sammanträdets öppnande

-

2.

Närvaro

-

3.

Val av protokollsjusterare
samt tid för protokollets justering

1. Magnus Persson
2. Inga-Britt Olsson
3. Lasse Jutemar
2018-11-22

4.

Nya och pågående Initiativärenden

4.1 Pågående
4.1.1 Alliansen 2018-01-30, §11 – Miljöförvaltningen ska utreda om
”Rättviksmodellen” kan användas i framtiden för att fastställa taxor och avgifter inom
tillsyn. Deadline: nämndens möte 11e december 2018. Då vi inväntar rapport från
livsmedelsverket.
4.1.2 Alliansen 2017-10-24, §190 - Miljöförvaltningen ska utreda ”ansvar för skrotbilar i
naturen”.
4.1.3 Alliansen 2018-08-21, §161 – Miljöförvaltningen får i uppdrag att utreda och
återkoppla ”Rutiner för debitering av tillsynsärenden”.
5.

Fastställande av föredragningslista
-

6

Information

6.1 Redovisning av överprövade strandskyddsdispenser Till handlingarna
Anna Karlsson
Matilda Chocron
7

Miljöbalkstillsyn

7.1 *Strandskyddsdispens för bostadshus och garage
Gränd 2:12
Ecos:2018-2521

Avslag
Matilda Chocron

7.2 *Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus
Sjögabo 1:26
Ecos: 2018-2876

Bifall med villkor
Matilda Chocron

FÖREDRAGNINGSLISTA
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2018-11-20

7.3 *Strandskyddsdispens för grävning i strandkanten
vid Fårhagen/udden i Näsaviken, Frisjön
Halla 1:1
Ecos:2018-2791
8

Avslag
Matilda Chocron

Livsmedelskontroll

9

Alkohol & Tobak

10

Miljöstrategiska

11

Naturvårdsfonden

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Äspered 3:3
Ecos 2018-2028
12

Godkänna
Anna Karlsson

Administration

12.1 Månadsuppföljning oktober 2018
Ecos 2018-0130

Godkänna
Annelie Johansson

12.2 Byta tid för mötet 11e december till kl. 16.00

Godkänna

12.3 Datum för nämndmöten 2019, förslag

Godkänna

12.4 Samla in iPads 11e dec kl. 17.30 – 18.00

Godkänna

13

Kurser och konferenser
-

14

Anmälningsärenden

14.1 Delegeringsbeslut oktober 2018

Till handlingarna

14.2 Inkomna skrivelser

Till handlingarna

15

Information från förvaltningen

15.1 Personalärenden

Information

15.2 Övrig information från förvaltningen

Information
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Datum

Dnr

2018-10-16

2018-2521

Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för ett bostadshus och
garage
Sökande:
Fastighet:

Gränd 2:12

Sammanfattning

ansöker om strandskyddsdispens för ett enbostadshus med
komplementbyggnad på fastigheten Gränd 2:12. Sökanden har angett två olika
alternativ intill varandra. Som särskilt skäl har sökanden angett att platsen är väl
avskild från stranden genom bebyggelse. Utifrån en dom från Mark- och
miljööverdomstolen (M 9723-15) bedömer Miljöförvaltningen att bebyggelsen kring
de sökta placeringarna inte kan anses väl avskiljande från strandlinjen.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus med komplementbyggnad, på
fastigheten Gränd 2:12, Borås kommun.
Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 15 §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga ett nytt bostadshus med ett tillhörande garage på fastigheten Gränd 2:12.
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 september.
Därefter gjorde
en ändring i ansökan den 12 september med
två nya placeringar, alternativ 1 och alternativ 2. Karta har bifogats ansökan.
Beskrivning av platsen

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 28 september besökt platsen.
Platsen för det nya bostadshuset ligger på en skogsmark som är nyligen slutavverkad.
Placeringen är alldeles intill kommungränsen mot Svenljunga kommun. I östlig,
nordlig och sydlig riktning omgärdas placeringen av villor och tomtmark. I väster och
sydväst finns den nyligen avverkade skogen. Nedanför grusvägen mot sjön är skogen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS
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501 80 Borås

Sturegatan 42
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inte avverkad. På Svenljunga kommuns sida av kommungränsen är området
detaljplanelagt. Mellan den sökta placeringen och sjön finns två bebyggda tomter.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser
Platsen för det planerade bostadshuset ligger inom Lysjöns strandskyddsområde som
är 300 meter inom Borås kommun och 200 meter inom Svenljunga kommun. Sjön
delas i mitten mellan kommunerna. Den planerade placeringen för bostadshuset är i
alternativ 1 ca 70, och i alternativ 2, ca 100 meter från strandlinjen. Inom
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras byggnader (7 kap 15 §
miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider
mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Motivering för beslut
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Placeringen genom bebyggelse är väl avskild från området närmast strandlinjen.
I en dom från Mark och miljööverdomstolen 2016 (M9723-15) har en liknande
placering prövats. Miljöförvaltningen bedömer att den domen går att jämföra med det
här ärendet. I och med att det från den nya bostadsbyggnaden i västlig riktning är
öppen natur ner till sjön har Miljöförvaltningen bedömt att placeringen inte kan anses
väl avskild genom bebyggelse. Detta gäller både för alternativ 1 och 2. Även om
alternativ 2 ligger längre från sjön och har två bebyggda tomter mellan sig och sjön så
kan det utifrån ovan nämnda dom platsen inte anses vara väl avskild från området
närmast strandlinjen.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
byggnaden.
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken).
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna inte är förenliga med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
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överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

TJÄNSTEANTECKNING
Datum

2018-09-12

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens

Händelse

Ändring av ansökan om strandskyddsdispens
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2018-002521

Sökanden besöker handläggaren och gör på plats en ändring av ansökan.
Sökanden ändrar placering av bostaden till en annan placering inom samma fastighet.
Det särskilda skälet som sökanden anger är skäl nummer 2. Platsen är väl avskild från
sjön genom bebyggelse.
Sökanden berättar att området idag är avverkat då skogen var avverkningsmogen. På
fastigheten Gränd 2:12 finns redan skogsbilvägar som ansluter till den sökta
tomtplatsen och bostadshuset vid alternativ 1 och kan behöva ca 20 meter ny väg för
alternativ 2.
Alternativ 1
Sökanden är flexibel att flytta byggnaden och tomten längre in mot de andra husen.
Ett garage i nordvästra hörnet av fastigheten bakom bostadshuset.
Alternativ 2
Placera fastigheten bakom alternativ 1 in mot hörnet mot de andra husen.
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Gränd 2:12, Alternativ 1
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TJÄNSTEANTECKNING
Datum

2018-09-28

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende
Händelse

Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens
Besök
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Figur 1Foto tagen från plats nedanför grusvägen och upp mot placeringen av bostads hus i ansökan.
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Figur 2Foto från den i ansökan planerade placeringen av bostadshuset med ryggen mot sjön

Figur 3Foto från den i ansökan planerade placeringen och mot sjön.
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2018-2876

Matilda Chocron, 033-35 30 24
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad
fritidshus på fastigheten Sjögabo 1:26
Sökande:
Fastighet:

Sjögabo 1:26

Sammanfattning
söker strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt fritidshus.
Huset ligger vid Sävsjön. Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen.
Delar av fastigheten närmast sjön är av naturtomtskaraktär.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
tillbyggnad av fritidshus med måtten 6,4 x 4,5 meter, på fastigheten Sjögabo 1:26 vid
Sävsjön, Borås kommun.
Endast det område som markerats på bifogad karta, bilaga 2, får tas i anspråk som
tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska mot sjön, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur
eller motsvarande.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Sjögabo 1:26. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 10 oktober 2018. Ritning och karta har
bifogats ansökan.
På fastigheten finns ett gammalt fritidshus på ca 30 kvadratmeter. Ansökan rör en
tillbyggnad som fördubblar husets storlek till 60 kvadratmeter.
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 23 oktober besökt platsen. Inom
fastigheten hade flera träd och buskar tagits ner. Tomten var uppgrävd på grund av
att en avloppsanläggning med sluten tank och infiltration höll på att anläggas.
Fastigheten sluttade ner mot sjön och den del av fastigheten som var närmast sjön
bestod i naturtomt. I sluttningen kunde man se en stenmur parallellt med stranden.
Det fanns även terrasseringar med stenar.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom Sävsjöns strandskyddsområde
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya
byggnader uppföras eller byggnader ändras så att de hindrar allmänheten från att
beträda ett område som tidigare varit allmänt tillgängligt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljöoch konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken).
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §
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.
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
- Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen
tomtmark och att tomtplatsen i och med utbyggnaden inte kommer utökas. För att
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större
byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att
förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras med staket, mur eller
liknande parallellt med sjöns strand, enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret
följs bedömer Miljöförvaltningen att tillbyggnaden inte kommer att utöka det område
som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig
kommer därför inte att tas i anspråk genom att den planerade tillbyggnaden 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 tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
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Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar eller åtgärder utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt
miljöbalken.
Det är förbjudet att inom strandskyddat område göra åtgärder som förändrar
förutsättningarna för djur– och växtlivet. Något enstaka träd får tas ned men man får
inte påverka naturen.
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 Samhällsbyggnadskontoret.

Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

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

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta med tomtplatsavgränsning
3. Fotodokumentation från platsbesöket
4. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Dnr

2018-2876

Bilaga 2 2018-2876

Bilaga 2, 2018-2876, Sjögabo 1:26. Röd linje visar tomtplatsen, gul linje visar var tomtplatsen
ska markeras enligt vilkor i beslutet
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Bilaga 1 2018-2876

Bilaga 2, 2018-2876, Sjögabo 1:26. Översiktskarta
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TJÄNSTEANTECKNING
Datum

2018-10-30

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård - ansökan om strandskyddsdispens

Händelse

Besök

Sida

1(4)

Dnr

2018-002876

Besök på platsen gjordes den 23 oktober 2018. Närvarande vid besöket var Matilda
Chocron och Anna Karlsson.

Figur 1Sökanden håller på att installera en avloppsanläggning och söker nu dispens för att bygga ut huset till ett dubbelt så stort hus.
Utbyggnaden ska ske från sjön, det vill säga hitom huset i bilden.
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Figur 2Foto taget från husets framsida och ner mot sjön.

Figur 3Nerifrån stranden och upp mot huset. Mycket är uppgrävt på grund av installation av avloppsanläggning och infiltration.
Terrassering med stenar syns i bilden.
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Figur 4Nere vid stranden är tomten av naturtomtskaraktär. Flera träd och buskar har nyligen tagits ner. Man kan se en stenlagd
terrassering i mitten av bilden.
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2018-2791

Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för rensning av block
och stenar utmed ca 70 meter av Frisjöns norra strand samt
anläggande av båtiläggningsplats
Sökande:
Fastighet:

Halla 1:1

Sammanfattning
Efter ett tips från en närboende gjorde företrädare för Miljöförvaltningen ett
tillsynsbesök på fastigheten Halla 1:1. På en sträcka av 60-70 meter har stranden
rensats på block och stenar som lagts upp i pirar. Precis i strandkanten där marken
övergår från sand till gräsbevuxen mark växer den fridlysta arten klockgentiana.
Fastighetsägaren
söker nu dispens i efterhand för de utförda
åtgärderna som bestod i att rensa stranden från stenar och block samt att lägga upp
dessa i pirar. De söker också dispens i efterhand för en båtiläggningsplats som
upptäcktes vid tillsynsbesöket och som inte sökts dispens för tidigare.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för rensning av stenar och block utmed den aktuella
sträckningen, se bilaga 3, på fastigheten Halla 1:1, Borås kommun.
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för båtiläggningsplats enligt placering i Bilaga 3 på
fastigheten Halla 1:1 Borås kommun.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 15 §
Redogörelse för ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens har inkommit efter det att ett tillsynsärende för de
nu sökta åtgärderna startats.
söker dispens i efterhand för anläggande av sandstrand för
hundägare och med möjlighet att lägga upp båtar på stranden. De söker också dispens
för en båtiläggningsplats.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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i Borås ek.f. har sökt dispens från
strandskyddsbestämmelserna för att med grävmaskin plocka bort stenar och block
och jämna till stranden på en sträcka av ca 60-70 meter strand på fastigheten Halla
1:1. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 september
2018.
De redan utförda åtgärderna är att
med grävmaskin rensat stranden från
stenar och block och samlat dessa i pirliknande formationer på stranden. De har
därefter jämnat till stranden så att de gropar stenarna legat i plattats till. De har även
under 2016 anlagt en båtiläggningsplats; väg ner i sjön samt muddring i vattenområdet
utan tillstånd från 11 kapitlet vattenverksamhet eller dispens från strandskydd.
På fastigheten Halla 1:51 har grävning av strandkant genomförts någon gång mellan
2006-2009. Stenar har lagts upp som en strandskoning.
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 20 augusti 2018 besökt platsen. Platsen
var då nyligen rensad, grävmaskinens spår syntes i sanden, gropar där stenar legat
syntes i sjön, men på stranden hade hela stranden jämnats till. Många klockgentianor
sågs i strandkanten där den bevuxna stranden möter sandstranden. Grävning och
uppläggning av stenar kan inte uteslutas ha skadat plantor. Sommaren 2018 hade sjön
väldigt lågt vattenstånd, så även på besöksdatumet. Frisjön är en sjö som är reglerad
på grund av att den är magasin för vattenkraft. Sjöns vattennivå kan därför variera
mycket.
Länsstyrelsen har på förfrågan från Miljöförvaltningen beskrivit den naturliga
strandens värde för klockgentianornas livsmiljö och möjlighet att fröså sig på platsen.
Klockgentianan behöver lagom med störning så att jord blottas och frön kan få
grogrund. Den bästa störningen är tramp från betesdjur, men när de inte finns kan
vatten och isskrap skapa, blottad mark ovanför strandkanten. En förutsättning för att
den störningen ska vara positiv är att den inte blir allt för påtaglig eller konstant. Den
erosion som vatten och is skapar sker på ett betydligt skonsammare sätt i
strandområden där bottnen har ett större inslag av större stenar då både
strömhastighet och isens skrapande effekt i regel bromsas ner. Läs mer i bilaga 2.
har 2012 fått dispens för en båtiläggningsplats på ett annat
ställe på samma fastighet. Miljöförvaltningen har bett
komplettera med en
förklaring till varför det behövs ytterligare en båtiläggningsplats på samma fastighet
och i samma sjö. Svaret är att platsen som nu har iordningställts utan dispens alltid
använts som båtiläggningsplats. Av flygbilder från tidigare år syns ingen större
påverkan på stranden av bilar eller tunga fordon. Att förändra stranden är inte tillåtet
bara för att man alltid använt platsen som iläggningsplats.
får använda
platsen på det sätt de gjort före år 2016.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen där åtgärderna utförts ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200
meter från strandlinjen, på land och ut i vattnet. Inom strandskyddat område får inte
grävarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar, åtgärder får inte vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djureller växtarter. (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och
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dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses på någon annan plats
- En pågående verksamhet behöver utvidgas och utvidgningen kan inte
genomföras på annan plats
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse och
behovet kan inte tillgodoses på annan plats.
På fastigheten Halla 1:1 har
redan en iordningställd badstrand som är ca
60 meter lång på fastigheten Halla 1:1. Ytterligare en anordnad och rensad badstrand
bedöms inte behövas inom
fastighet.
har också redan en
båtiläggningsplats, se bilaga 1.
söker dispens för åtgärderna på stranden för att de på sin
redan befintliga strand har beslutat att den ska var hund- och båtfri.
Miljöförvaltningen anser att en badplats för hundar inte är ett så stort allmänt intresse
att det står högre än det allmänna intresse som en naturlig och orörd natur utgör.
menar att de behöver lägga upp båtar på stranden och att det inte går att
lägga dem på någon annan plats. Miljöförvaltningen anser att de som äger båtarna kan
förvara sina båtar på egen tomtplats när de inte ligger i vattnet, eller att
skapar en plats utanför strandskyddat område.
menar att båtiläggningsplatsen är en lättillgänglig i- och upptagningsplats.
Det finns redan en iordningställd båtiläggningsplats på fastigheten och som dessutom
redan har dispens, det borde räcka för behovet.
hänvisar till att vissa fastigheter i området har servitut på fastigheten Halla
1:1. Miljöförvaltningen informerar om att ett servitut inte ger någon rättighet
gentemot strandskyddslagen. Åtgärder måste prövas mot strandskyddslagen och
därmed måste en dispens sökas för alla åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat
område.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
åtgärderna.
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 åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
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och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Upplysningar
Ett föreläggande om återställning av redan genomförda åtgärder kommer i ett separat
beslut. Till föreläggandet kommer en beskrivning av hur återställningen ska göras,
ingen återställning får göras innan dess.
Se alltid till att ha tillräckligt med kunskap om strandskyddslagen och andra
lagstiftningar inom arbete i mark och vatten. Fler utförda åtgärder inom fastigheten
Halla 1:1 kan komma att bli ärende för tillsyn. All muddring och grävning i
vattenområde kräver anmälan eller tillstånd enligt 11 kapitlet om Vattenverksamhet.
En anmälan eller dispens gäller bara för den i ärendet beskrivna åtgärden och på den
utpekade platsen.

Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Info från Lst om Klockgentiana
3. Detaljkarta
4. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 3 Detaljkarta

Röd markering: ungefärligt område som rensats och muddrats
Gul pil: Ny väg och båtiläggsplats utan strandskyddsdispens

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

0

10

20

30m

Bilaga 1 Översiktskarta

Röd markering: område som rensats och muddrats
Gul pil: Ny väg och båtiläggsplats utan strandskyddsdispens
Blå pil: Tidigare iordningställd badplats
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

Bilaga 1 Översiktskarta

Lila pil: båtiläggsplats med strandskyddsdispens

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

Matilda Chocron
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Knubb Robert <Robert.Knubb@lansstyrelsen.se>
den 13 september 2018 08:09
Matilda Chocron
Karlsson Annica L
SV: strandskyddsbrott och även klockgentiana

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
Jag har kikat på bilderna som du skickat in (dnr: 535-30442-2018) och har svårt att se att åtgärden skulle ha gett en
så stor påverkan på klockgentianapopulationen att det föranleder tillsyn enligt artskyddsförordningen. Däremot kan
det inte uteslutas att den stenröjning som utförts ändå har en negativ effekt på klockgentiana eftersom det med stor
sannolikhet blir kraftigare påverkan från vatten och is.
Många gånger kan man exempelvis jämföra detta med att ”lagom” tramp från betesdjur gynnar typiska
betesmarksarter medan ett alltför hårt betestryck gör att de försvinner.
Jag har skrivit ihop ett försök till förklaring nedan, du kanske kan använda något av detta.
Klockgentiana är en växtart som är knuten till betade fukthedar men precis som många andra hävgynnande arter
återfinns den allt mer på lokaler där hävden har ersatts eller kompletterats av en annan markstörning.
I många fall är det den störning som vattnet utgör, genom att både vatten och is skapar blottad mark ovanför
strandkanten, som har denna funktion. En förutsättning för att denna störning ska ha en positiv effekt på
klockgentianas fortlevande är att störningen inte blir alltför påtaglig och konstant. Den erosion som vatten och is
skapar sker på ett betydligt skonsammare sätt i strandområden där botten har ett större inslag av större stenar då
både strömhastighet och isens skrapande effekt i regel bromsas ner. På detta sätt kan störningen ge upphov till
blottat mark, vilket underlättar klockgentianans frösättning, utan att vara så kraftig att den drar med sig befintliga
växtexemplar ut i vattnet. Ettåriga växtarter gynnas många gånger av kraftigare störning men eftersom
klockgentiana är flerårig och dess populationers ålder många gånger är väldigt gamla så får en alltför kraftig störning
i stället negativ påverkan.
Med vänliga hälsningar
Robert Knubb
Robert Knubb
Biolog/naturvårdshandläggare
Naturavdelningen
Telefon: 010-224 44 89
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
Telefon: 010-224 40 00 (vxl)
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Från: Matilda Chocron [mailto:matilda.chocron@boras.se]
Skickat: den 11 september 2018 09:06
Till: Knubb Robert <Robert.Knubb@lansstyrelsen.se>
Ämne: SV: strandskyddsbrott och även klockgentiana
Kan vi höras efter lunch nångång? Har möte nu hela förmiddagen.
1
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Äspered 3:3

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för
restaurering av damm på fastigheten Äspered 3:3.
ansöker om ett
bidrag på 35 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljöoch konsumentnämnden att bevilja ansökan med ett reducerat belopp på 25 000
kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med ett reducerat
belopp på 25 000 kronor för restaurering av damm och närmiljö.
Beslutet är förenat med följande villkor
• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen.
Projektet ska utföras i enlighet med beskrivning i bilaga 2. Framtida skötsel ansvarar
fastighetsägaren för. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.
Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.
Av bidraget betalas 15 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektetstart och 10 0000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl
projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Ärendet

har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
urgrävning av damm på fastigheten Äspered 3:3. Dammen på ca 100 m2 kommer
grävas ur till ursprunglig djup samtidigt som flacka stränder skapas mot betesmarken i
sydväst. Granar kommer att tas bort i syd för att öka solinstrålningen och minska
försurningen. Även en al, som står nära dammen, kommer tas bort för att minska
förnaansamlingen i dammen. Träd och buskage i norr sparas. I nordväst finns en
stenmur som röjas fram. Se även beskrivning av åtgärder och foton i bilaga 2.
ansöker om ett bidrag på 35 000 kronor. Som egen insats i projektet
kommer
själv jämna ut massorna från dammen, ta hand om sly och grenar samt
ta ner och sätta upp staket/fårstängsel i hagen vid dammen.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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Miljöförvaltningens synpunkter
Borås Stad har ett pågående LONA-projekt som syftar till att anlägga och restaurera
dammar för att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella
dammen ligger i utkanten av huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i
kommunen. Restaurering av dammen och närmiljön har anpassats efter arten och
skulle kunna bli mycket värdefulla för artens långsiktiga fortlevnad i kommunen.
LONA-projektet kommer därför stå för 10 000 kronor. Resterande bidrag, 25 000
kronor, söks ur naturvårdsfonden.
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 25 000 kronor för restaurering av damm och närmiljö.
Övrigt
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. Sökande
ansvarar själv för att samråd med Länsstyrelsen hålls och eventuellt tillstånd erhålls
innan restaurering av damm påbörjas.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Beskrivning av åtgärderna
Beslut skickas till

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga 1. Översiktskarta

Äspered 3:3
Dnr 2018-2028

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Bilaga 2. Beskrivning av åtgärderna

Äspered 3:3
Dnr 2018-2028

Figur 1. Ta bort gran för att öka solinstrålningen och minska försurningen.

Figur 2. Dammen grävs ur. Flacka stränder skapas mot betesmarken i syd/sydväst. Buskar och lövträd i norr sparas.
Stenmuren röjs fram.

Figur 3. Al tas bort för att minska förnaansamling i dammen.
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Annelie Johansson
Annelie2.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Månadsuppföljning oktober 2018
Ärendet
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med
helårsprognos och redovisar denna för nämnden.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för oktober 2018
med helårsprognos.

Agneta Sander
Miljöchef

Annelie Johansson
Förvaltningsekonom

Bilaga
Månadsuppföljning oktober 2018

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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1 Miljö- och konsumentnämnden
1.1 Resultat och prognos
Resultat
2017 Utfall
jan-aktuell
månad

2018
Nämndbudget

Periodiser
ad budget

Utfall janaktuell
månad

Avvikelse

Prognosavvikelse

-892

-1 979

-1 649

-1 114

-535

-260

Avgifter och övriga
intäkter

-12 624

-17 363

-14 469

-13 465

-1 004

-1 415

Summa intäkter

-13 516

-19 342

-16 118

-14 579

-1 539

-1 675

25 059

37 372

31 143

29 783

1 360

1 150

Lokaler

1 606

1 787

1 489

1 788

-299

-360

Övrigt

4 135

6 225

5 188

3 459

1 729

1 865

288

40

33

85

-52

-60

31 088

45 424

37 853

35 115

2 738

2 595

228

190

0

-190

230

Tkr
Statsbidrag

Personal

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

17 572

26 310

21 925

20 536

1 389

1 150

Kommunbidrag

19 125

22 800

19 000

19 000

0

22 800

Resultat efter
kommunbidrag

1 553

-3 510

-2 925

-1 536

-1 536

-2 360

Godkänt
ianspråkstagande av
ack. resultat

760

Resultat jfr med
tillgängliga medel

760
-1 600

Nämndens tilldelade kommunbidrag är 22 800 tkr. Nämndens budget summerar sig till 26 310 tkr. Skillnaden förklaras av att nämnden har
fått lov att disponera 760 tkr av ackumulerat resultat 2018 (byggbonus 480 tkr+280 tkr klimatfond) samt att KF beviljat nämnden
2 750 tkr i byggbonus för 2018.

Resultat och prognos
Förvaltningen redovisar efter oktober månad ett positivt resultat på nästan 1 400 tkr i förhållande till
nämndbudgeten. Resultatet innehåller dock jämförelsestörande poster som måste beaktas. Det är
framförallt outnyttjade medel för byggbonus, som om de inte förbrukas i år kommer att flyttas över till
2019, klimatkompensationsavgifter som behöver flyttas över till nästa år samt periodens oanvända
buffert. Detta tillsammans gör att periodens resultat inte är så positivt som det i en första anblick kan se
ut att vara.
Likt tidigare månader är det intäkterna som släpar jämfört med budget. Det är framförallt uteblivna
intäkter från samhällsbyggnadsnämnden samt avgifter för alkoholtillsyn som avviker mot budget.
Kostnaderna avviker positivt mot periodens budget och förklaras av ovan jämförelsestörande poster
samt något lägre personalkostnader.
Personalkostnaderna ligger något under budget och beror tjänster som delvis varit vakanta under året.
Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, oktober
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Tjänsten som konsumentvägledare kommer inte att ersättas. Kostnaderna för personalutveckling
överstiger periodens budget och förvaltningen har i och med sin personalomsättning ett stort behov
kommande år av kompetens- och grupputveckling.
Lokalkostnaderna kommer överstiga budget då hyran för Nornan är högre än vad som tidigare
meddelats.
I dagsläget finns inga beslut om användning av nämndens buffert som uppgår till 228 tkr. I denna
prognos antas den inte komma till specifik användning utan den kommer att förbättra resultatet.
Bedömningen är att nämnden, vid årets slut, kommer att lämna ett överskott på 1 150 tkr i förhållande
till sin nämndbudget. I praktiken betyder det ett negativt resultat för den ordinarie verksamheten då
prognosen innehåller ett överskott avseende klimatkompensationsavgifter (460 tkr) och byggbonus (1
250 tkr) samt ett antagande om en outnyttjad buffert på 230 tkr.
Nämnden har i samband med senaste tertialrapporten begärt att få kompensation motsvarande
1 250 tkr för det ändrade beslutet avseende alkoholtaxan. Ännu har inga besked erhållits.

1.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
1.2.1 Politisk verksamhet
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

0

Kostnader
Resultat

Utfall janaktuell
månad

Prognosavvikelse
för helåret

0

0

0

0

0

721

1 091

909

650

259

200

721

1 091

909

650

259

200

Avvikelse

1.2.1.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Den politiska verksamheten redovisar ett budgetöverskott i förhållande till periodens budget. Såväl
arvoden som övriga kostnader är lägre jämfört med förra året. En av anledningarna är att under 2018
har nämnden inte haft någon strategidag.
Bedömningen är att budgeten inte kommer att nyttjas fullt ut utan att lämna ett visst överskott.
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1.2.2 Förvaltningsledning
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

-1

Kostnader
Resultat

Utfall janaktuell
månad

-1 400

-1 167

-1

-1 166

-1 400

1 513

3 770

3 142

1 667

1 475

1 700

1 512

2 370

1 975

1 666

309

300

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.2.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Bedömningen är att budgeten sammantaget kommer att lämna ett överskott på cirka 300 tkr.
Sammanfattningsvis så förklaras avvikelsen av följande:
•
•
•
•
•
•

-1400 tkr uteblivna intäkter för nedlagd tid i planarbetet
1 400 tkr byggbonusmedel som reserveras för att täcka intäktsbortfallet för fysisk planering
- 360 tkr mer i hyra för Nornan än vad som kommunicerats från LFF.
550 tkr ej använd byggbonus. Flyttas över till 2019 för att användas inom Miljötillsyn.
230 tkr ej använd buffert
-120 tkr diverse kostnader

I samband med bokslutet kommer nämnden att begära att få flytta med 550 tkr av byggbonusen till
2019 samt att den ökade hyran inte ska behöva belasta nämndens resultat. Det är dock oklart huruvida
det senare kommer att beviljas eller inte.

1.2.3 Verksamhetsstöd
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

-85

Kostnader
Resultat

Utfall janaktuell
månad

-200

-83

-66

-17

-25

3 881

5 028

4 190

4 142

48

-175

3 796

4 828

4 107

4 076

31

-200

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.3.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Intäkterna avser bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen för en anställning och kommer pga sjukskrivning
inte att hålla budget.
Bedömningen är att personalbudgeten kommer att lämna ett visst överskott på grund av sjukfrånvaro
och vakanser. Till del har överskottet använts till att hyra in extra personal.
Övriga kostnader ligger över budget och det är framförallt IT-kostnaderna som är högre än beräknat.
Kostnaderna för förstudien av ett nytt ärendehanteringssystem tillkommer och kommer att uppgå till
50 tkr. Vissa gemensamma kostnader har ännu inte fördelats ut på avdelningarna, vilket kommer att
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rättas i slutet på året.
Totalt sett beräknas avdelningen överskrida sin budget med 200 tkr.

1.2.3.2 Analys av verksamheten
Avdelningen för verksamhetsstöd har under året gjort tre ersättningsrekryteringar för en
pensionsavgång, en kommande pensionsavgång samt en avslutad tjänst på egen begäran. Vidare har
personalresurserna fördelats om under stora delar av året på grund av en längre tjänstledighet, en
avslutad visstidsanställning samt långa sjukskrivningar. Avdelningen har en inhyrd extraresurs fram till
sista december.
Ovanstående innebär högt tryck på avdelningen vilket medför att vissa planerade arbetsuppgifter
prioriteras bort helt, alternativt skjuts på framtiden.

1.2.4 Livsmedelskontroll
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

Utfall janaktuell
månad

-6 158

-7 775

-6 477

-5 965

-512

-750

Kostnader

6 418

9 057

7 548

7 238

310

200

Resultat

260

1 282

1 071

1 273

-202

-550

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.4.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Bedömningen är att prognosen ser något bättre ut jämfört med förra månaden. Avvikelsen vid årets
slut bedömdes då uppgå till -750 tkr jämfört med - 550 tkr. Skillnaden består i att både
timdebiteringarna inom livsmedel och personalkostnaderna totalt sett ser lite bättre ut.
Intäktsbudgeten kommer fortfarande inte att hålla, främst på grund av beslutet i Kommunfullmäktige
om att tillämpa 2017 års taxa för den rörliga delen i alkoholtaxan. Budgetavvikelsen för alkoholtillsynen
beräknas uppgå till 650 tkr medan intäktsbortfallet uppgår till 1 100 tkr (skillnad mellan första och
andra debiteringen). Totalt har nämnden begärt 1 250 tkr i kompensation för ändringen av beslutet.
Vidare är bedömningen i dagsläget att livsmedelsavdelningen inte klarar att hålla sin intäktsbudget
motsvarande 100 tkr. Det är såväl timdebiteringarna som årsdebiteringarna som ligger något lägre än
budgeterat.
Kostnaderna ligger något lägre än periodens budget och så ser även prognosen ut.

1.2.4.2 Analys av verksamheten
Avdelningen har omprioriterat resurser genom att flytta en halv tjänst till tobakstillsynen för att undvika
ensamt ansvar för myndighetsområdet tobakstillsyn. Två erfarna inspektörer slutade i april och maj i år.
Avdelningen har lyckats att anställa två mindre erfarna inspektörer. Introduktion av nya inspektörer
pågår fortfarande.
Det har blivit fler sjukskrivningsdagar av olika orsaker jämfört med samma period förra året. Utöver det
går avdelningens inspektörer oftare två på inspektioner till bl.a. utsatta områden. Detta görs både av
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rättssäkerhets- och säkerhetsskäl.
Idag saknas det verksamhetsmått både för tillståndsenheten och tobakstillsyn m.fl. Dessa har tagits
fram i samband med verksamhetsplaneringen för att användas från och med 1 januari 2019.
Tillståndsenheten ligger i fas med sina ärenden och har gjort väsentligt fler inspektioner på restauranger
jämfört med samma period 2017. Även tobakstillsyn har kommit igång med kontrollköp av
tobaksprodukter och har gjort många fler inspektioner jämfört med samma period 2017.
Fram till oktober har hela avdelningen lagt ner mer tid på administrationen jämfört med tidigare åren.
Tillståndsenheten saknar en administratör helt. Även Livsmedelsavdelning och tobakstillsyn saknade
den administrativa avlastningen under stora delar av året. Detta resulterar att kvalificerade handläggare
lägger cirka 25% av sin tid på administrationen och introduktion av nya administratörer.

1.2.5 Miljötillsyn
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

Utfall janaktuell
månad

-4 973

-6 100

-5 083

-4 988

-95

200

Kostnader

6 815

11 335

9 446

9 703

-257

-350

Resultat

1 842

5 235

4 363

4 715

-352

-150

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.5.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Bedömningen är att prognosen ser något längre jämfört med förra månaden. Skillnaden består i att
timdebiteringarna ser ut att bli högre under året främst genom att det kommit in mer intäkter inom
miljöskyddsområdet när det gäller timdebiteringar.
Kostnaderna är högre jämfört mot budget mest beroende på att då en stor andel av miljöinspektörerna
har haft behov av att gå nödvändig kompetensutveckling för att avdelningen ska ha en rimlig chans att
bemöta efterfrågan på vår kompetens. Detta har inte tagits hänsyn till när budgeten lades. Avdelningen
har haft en hög personalomsättning under de senaste åren och har behövt lägga tid och resurser på att
kompetensutveckla miljöinspektörerna. Utöver detta har en hälsoundersökning köpts in genom stadens
företagshälsovård. Den kostnaden har heller inte budgeterats.

1.2.5.2 Analys av verksamheten
Rekrytering för miiljöinspektör för att inventera förorenad mark inom kommunen är nu avslutad.
Tjänsten är en anställning på 1 år och finansieras med byggbonusmedel. Ny medarbetare tillträder
tjänsten den 10 december.
Under första halvan av året har fyra nya inspektörer kommit till avdelningen vilket fortsättningsvis
medför att tid från avdelningens medarbetare behöver åtgå till introduktion och upplärning som
därmed ger längre handläggningstider. En inspektör är tillbaka från föräldraledighet och arbetar deltid.
En annan inspektör är fortsatt sjukskriven. En vikarie har anställts fram till året slut för att arbeta med
att bland annat ta fram underlag för kommande timdebiterad tillsyn under hösten. Avdelningen har
fortsatt fokus på årsbetalande verksamheter för att uppnå målen i myndighetsutövningen. I och med en
lagändring som trätt i kraft tidigare kommer det fordra avsevärt med tid från avdelningen till att klassa
om alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd. Detta för att
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verksamhetsutövarna ska betala rätt avgift utifrån vad miljöbalken anvisar.

1.2.6 Miljöstrategiska
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

Utfall janaktuell
månad

-1 376

-2 594

-2 162

-2 442

280

200

Kostnader

7 403

10 840

9 033

7 811

1 222

1 400

Resultat

6 027

8 246

6 871

5 369

1 502

1 600

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.6.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avdelningens intäkter uppgår för perioden till 2 162 tkr mot budget 2 442 tkr. I intäktssumman ligger
för närvarande 360 tkr för LONA-projekt som beviljades så sent på året att merparten av pengarna
kommer att flyttas över till 2019 vid bokslutet. Klimatkompensationsavgifter inbetalade av övriga
förvaltningar och bolag med 180 tkr, och som varken tillhör avdelningen eller förvaltningen blåser
också upp de ackumulerade intäkterna. Dessa medel (180 tkr + tidigare ackumulerade 280 tkr) ska
användas till miljöåtgärder inom hela Borås Stad. Klimatkompensationsintäkterna ingår i
nämndbudgeten och beslut om hur de ska fördelas eller användas finns inte klart ännu. Merparten av
intäkterna avseende projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad erhålls först i samband med
slutrekvirering, en delrekvirering görs efter oktober månads utgång. Bedömningen är att projektet
kommer att generera något mer intäkter och kostnader än vad som är budgeterade. Med anledning av
personalbyte räknar vi inte med att erhålla med budgeterade intäkter inom projektet Sinfonia, de
förskjuts till 2019 istället.
Avdelningens intäkter prognostiseras utifrån ovanstående att avvika med cirka 200 tkr jämfört med
budgeten vid årets slut.
Kostnaderna ligger lågt jämfört med periodens budget, 7 811 tkr i utfall mot 9 033 tkr. Inom
personalkostnader återfinns för perioden en avvikelse på 500 tkr beroende på vakanshållning vid årets
början, glapp som uppstått i samband med personalrörlighet och sjukfrånvaro. Vidare har avdelningen
blivit tilldelade 700 tkr i byggbonus som ännu inte hunnit upparbetas. I övrigt följer kostnaderna
budgeten väl.
Avdelningens kostnader prognostiseras utifrån ovanstående att avvika med cirka 1 400 tkr jämfört med
budgeten vid året slut.
Åtgärder
Förbrukas inte klimatkompensationsavgifterna som totalt sett uppgår till 460 tkr (180 tkr + ack 280 tkr)
under året kommer dessa redovisas som ett överskott i bokslutet. Dessa medel behöver sedan, likt
föregående år, att flyttas över till 2019.
Förbrukas inte beviljade byggbonusmedel under året kommer dessa att redovisas som ett överskott i
bokslutet. Dessa medel behöver sedan flyttas över till 2019. Detsamma gäller för LONA-projekten.

1.2.6.2 Analys av verksamheten
Verksamheten har trots personalomsättning fungerat väl. Störst ansträngning har det varit inom
området fysisk planering, på grund av lång sjukfrånvaro och ersättningsrekrytering.
Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, oktober
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Konsumentrådgivningen har minskat med en tjänst, men utan negativ påverkan på verksamheten, då
efterfrågan på rådgivning minskat senaste halvåret, trots tillkommit uppdrag gentemot Tranemo
kommun. En av de två kvarvarande konsumentrådgivarna har sagt upp sig och slutar under november.
Som kortvarig lösning tar avdelningen hjälp av en pensionerad konsumentrådgivare.

1.2.7 Budget- och skuldrådgivning
Utfall, budgetavvikelse och prognos
Tkr

2 017 Utfall
jan-aktuell
månad

2 018
Nämndbudg
et

Periodisera
d budget

Intäkter

Utfall janaktuell
månad

-924

-1 376

-1 147

-1 118

-29

100

Kostnader

3 574

4 531

3 776

3 837

-61

-150

Resultat

2 650

3 155

2 629

2 719

-90

-50

Avvikelse

Prognosavvikelse
för helåret

1.2.7.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Intäkterna avser såld verksamhet till Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd och Svenljunga och kommer
överskrida budgeten något.
Som tidigare rapporterats kommer avdelningen att få en negativ avvikelse på personalbudgeten då en
anställd valt att gå upp i tid (i enlighet med Borås stads regler om heltid för alla) motsvarande 30%.
Dock kommer underskottet mildras något av att en anställd är sjukskriven.
Åtgärder
Inom ramen för avdelningens budget finns knappt några möjligheter att vidta åtgärder för att hämta
hem det befarade underskottet eftersom budgeten i väldigt liten mån består av påverkbara kostnader.

1.2.7.2 Analys av verksamheten
Under årets första halvår ökade antalet inkomna ärenden jämfört med samma period året innan med
20%. Denna ökning har mattats av något och i dagsläget har vi drygt 10% fler inkomna ärenden
jämfört med samma period 2017. Fram till maj klarade avdelningen av att följa Konsumentverkets
rekommendation om att erbjuda ett första besök inom 4 veckor. Antingen via öppna mottagningen
eller via en bokad tid efter inskickad blankett. Men på grund av ärendeökningen samt att en
handläggare slutat har vi varit tvungna att lägga icke akuta ärenden på kö. Alla klienter erbjuds
fortfarande att komma in på öppen mottagning där vi ofta kan ge några första råd, men på grund av
arbetsbelastningen på avdelningen kan vi inte starta och jobba i dessa ärenden med en gång om vi inte
bedömer att de är akuta. I dagsläget har vi 31 ärenden i kö. Förhoppningen har varit att kunna beta av
kön under hösten, men med en sjukskrivning samtidigt som en ny medarbetare introduceras har det
varit svårt.
Avdelningens medarbetare har påbörjat en utbildning i motiverande samtal (MI) som är en
samtalsmetod som fokuserar på att motivera klienterna till ett förändrat beteende. Förhoppningen är att
denna metod ska leda till att vi kan arbeta på ett mer lyckosamt vis med vissa klienter.
Just nu pågår en enkätundersökning för att mäta klienternas nöjdhetsgrad och kvaliteten på vår
verksamhet. Det är första gången en sådan undersökning genomförs och vi ser med spänning fram
emot resultatet.
Det utåtriktade arbetet löper på om än i något mindre intensitet jämfört med våren.
Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, oktober
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2 Verksamhetsmått
2.1 Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått
Antal ärenden
Antal händelser
(Ecos)
Antal
delegationsbeslut.

Utfall Okt 2017

Budget 2018

Utfall Sep 2018

Utfall Okt 2018

2 902

2 757

3 063

13 214

12 321

13 876

755

623

695

2.2 Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått
Antal
livsmedelsverksamheter

Utfall Okt 2017

Budget 2018

Utfall Sep 2018

Utfall Okt 2018

790

770

790

790

539

611

Kommentar Antal verksamheter justeras inte under ett pågående år.
Antal inspektioner

832

800

Kommentar Avdelningen för livsmedelskontroll har gjort betydlig färre inspektioner under oktober jämfört
med samma period förregående år. Avdelningen saknar bemmaning på mer än en tjänst då bland annat
en livsmedelsinspektör stöttar tobakstillsynen.
Antal revisioner

64

100

55

59

Kommentar Avdelningen för livsmedelskontroll har ungefär lika många revisioner jämfört med samma
period föregående år. Kontrollen görs alltid på nya verksamheter eller verksamheter som bytt ägare.
Antal delegationsbeslut

287

200

203

218

Kommentar Antalet delegationsbeslut är händelsestyrt verksamhetsmått som kan påverkas av olika
aspekter under ett pågående år. Antal delegations beslut ligger på en normal nivå under oktober.
Klagomål

52

50

48

55

Kommentar Avdelningen har fått några fler klagomål jämfört med samma period föregående år.
Registrering

85

100

64

81

Kommentar Avdelningen har fått några färre registreringsärenden jämfört med samma period föregående
år.

2.3 Miljötillsyn
Verksamhetsmått
Antal
delegationsbeslut

Utfall Okt 2017

Budget 2018

Utfall Sep 2018

Utfall Okt 2018

435

700

392

444

Kommentar Avdelningen har fler delegationsbeslut jämfört mot föregående år. Sannolikt beror det på att
avdelningen blivit bättre på att komma till avslut som sker genom att vi fattar beslut på delegation.
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Verksamhetsmått

Utfall Okt 2017

Budget 2018

Utfall Sep 2018

Utfall Okt 2018

111

250

237

257

Antal inspektioner
och personliga
möten miljötillsyn

Kommentar Avdelningen har dubblerat antalet tillsyninsatser inom miljöskyddet genom att vi gör
tematillsyn samtidigt som vi har tillsynat fler miljöfarliga verksamheter.
Antal inspektioner
och personliga
möten enskilda
avlopp

182

200

115

150

Kommentar I avdelningens tillsynsplan har vi dragit ner tillsynsfrekvensen på enskilda avlopp för att
kunna lägga mer tid på bland annat tematillsyn.
Antal inspektioner
och personliga
möten hälsoskydd

142

50

153

189

Kommentar Avdelningen har genomfört fler tillsynsinsatser främst genom tematillsynen.
Antal
kundkontakter
miljötillsyn

3 841

5 000

3 779

4 129

Kommentar Avdelningen har fått fler kundkontakter inom miljöskydd främst genom tematillsyn och att
kunder i staden efterfrågar vår kompetens alltmer.
Antal
kundkontakter
enskilda avlopp

1 884

2 500

1 765

2 063

Kommentar Avdelningen har trots neddragning av tillsynsinsatser inom enskilda avlopp fått fler
förfrågningar. Sannolikt beror det på att avdelningens miljöinspektörer har synts mer och har arbetat in ett
bra kontaktnätverk.
Antal
kundkontakter
hälsoskydd

1 377

1 500

1 624

1 808

Kommentar Antalet kundkontakter inom hälsoskyddet har ökat jämfört mot tidigare år, bland annat
beroende på att vi har synts ute mer hos allmänhet i och med tematillsynen.

2.4 Miljöstrategiska
2.4.1 Konsumenträttslig rådgivning
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter

Utfall Okt 2017

Budget 2018

Utfall Sep 2018

Utfall Okt 2018

2 808

3 000

2 364

2 704

Kommentar Av de 2704 kontakttillfällen som varit fram till 31 oktober 2018 utgjordes 1211 av
konsumenträttsliga ärenden. Motsvarande mängd ärenden vid samma tidpunkt 2017 uppgick till 1044.
Informationsaktiviteter.

55

100

89

95

Kommentar Vi ser en trend i att våra utåtriktade aktiviteter ökar, 95 st oktober 2018, jämfört med 55 st
oktober 2017, och en förändring från föreläsningar mot mindre gruppträffar. Föreläsningsmängden har
halverats på ett år, men kompenseras av fler kompletterande utåtriktade aktiviteter, varav flera ligger i
projektet Konsumentintegration. Av de genomförda utåtriktade aktiviteterna är 11 föreläsningar.

Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, oktober

11(12)

2.4.2 Energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsmått
Rådgivningskontakter

Utfall Okt 2017

Budget 2018

Utfall Sep 2018

Utfall Okt 2018

63

300

82

99

Kommentar Energirådgivningen har haft 99 rådsökande tom 31 oktober. Majoriteten av
energirådgivningen (50%) avser solceller, därefter i fallande ordning värmepumpar, ventilation, eldrift och
transporter. Differensen mellan mål och utfall förklaras till viss del av att flera rådsökanden söker råd i flera
frågor. Antalet rådgivningar uppgår per 31 oktober till 166. Energirådgivarna, som från 1 augusti är 1,5 till
antalet, har utöver ovanstående genomfört 8 föreläsningar inom samarbetet för Energi- och
klimatrådgivare och 3 föreläsningar i insatsprojektet. De har också deltagit i HUVs nätverksträff och
kompetensutvecklat sig själva i elsäkerhet och tryckluft. Den nyrekryterade medarbetaren är dessutom
efter oktober helt klar med sin grundutbildning till Energi- och klimatrådgivare.

2.5 Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått
Klientkontakter

Utfall Okt 2017

Budget 2018

Utfall Sep 2018

Utfall Okt 2018

1 899

3 000

2 333

2 444

Kommentar Jämfört med samma period föregående år så har klientkontakterna (telefonsamtal,
spontanbesök, e-post, informationsinsatser) ökat. Målvärdet kommer ändå sannolikt vara svårt att nå och
det nåddes inte heller 2017. Måttet består av flera olika händelser och behöver ses över inför 2019.
Förhandlingsärenden

395

490

403

436

Kommentar Inkomna ärenden har ökat jämfört med föregående år även om ökningen mattats av något
under sommaren och början av hösten. Det är fler och fler som hamnar i privatekonomiska bekymmer och
som behöver hjälp med att ta sig ur dessa. Antal ärenden i kö uppgår till 31 stycken.
Informationsaktiviteter

43

50

49

51

Kommentar Antalet informationsinsatser ligger på en hög nivå även om antalet ärenden har ökat. Målet
för året kommer att nås med marginal vilket är glädjande. Under hösten kommer fokus att vara på att
upprätthålla redan etablerade kontakter och samarbeten. Anledningen till detta är att en medarbetare
håller på att läras upp.
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MKN möte
möte tisdag kl 15
29e jan*
19e feb**
26e mars strategidag
16e april
14e maj***
18e juni
27e aug****
24e sep*****
22a okt
19e nov
17e dec kl 15 ?

*

nämndbudget 31/1

**
Intern kontr. 24/2
*** Budget T1 18/5
**** Budget 2020 29/8
***** Budget T2 26/9

Delegationslista OKTOBER
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-002494

20181001

Tillstånd för WC till infiltration

2018-001135

20181001

2018-002511

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Avlopp, ansökan WC

Tå 1:31

Sofia Törnqvist

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Byttorpsklint 1

Annelie Gustafsson

20181002

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Viared 9:10

Anna Karlsson

2018-002770

20181002

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Längjum 5:24

Roger Johansson

2018-002755

20181002

Föreläggande om arbetskläder

Livsmedelskontroll, inspektion

Heimdal 9

Ida Collinius

2018-002630

20181002

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Arås 1:41

Roger Johansson

2018-002397

20181003

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, anmälan om fortsatt
anläggning av ytan KP5a

Rydboholm 1:451

Johannes Stolt

2017-003042

20181003

Avslutas

Hälsoskydd, klagomål på mögellukt

Borgstena 5:46

Maria Steinmetz

2018-002307

20181004

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Komlösa 5:6

Matilda Chocron

2018-000414

20181005

Ansökan om utdömmande av vite

Miljötillsyn, föreläggande om
skyddsåtgärder biltvätt och bilverkstad

Strävsoppen 1

David von Sydow

2018-002262

20181005

Tillstånd för WC till markbädd med moduler Avlopp, ansökan WC

Skänstad 3:8

Jennie Schürer von Waldheim

2018-002716

20181005

Föreläggande

Livsmedelskontroll, inspektion

Grävlingen 4

Thomas Vidholm

2018-002479

20181008

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Källhult 1:14

Karin Görjevik

2018-002524

20181008

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Bäck 1:5

Sevil Selimov

2018-002588

20181008

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Esstorp 1:11

Karin Görjevik

2018-002723

20181009

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om sanering av
kvicksilverförorenade avloppsrör

Galatea 9

Karin Görjevik

2018-002838

20181009

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Fjällbruden 11

Roger Johansson

2018-002395

20181009

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om årlig avgift

Kråkered 2:56

Mirelle Hedström

2018-002858

20181010

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandared 1:33

Roger Johansson

2018-002857

20181010

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Brämhult 8:25

Roger Johansson

2018-002842

20181010

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Värjan 18

Roger Johansson

2018-002692

20181010

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, ansökan om kemisk rengöring
av panna

Rydboholm 1:451

Mirelle Hedström
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-002844

20181010

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

2018-002467

20181010

2018-001379

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Värmepump, installation

Värjan 19

Roger Johansson

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Arta 3:47

Maria Steinmetz

20181011

Föreläggande med vite att vidta åtgärder

Miljötillsyn, inspektion

Solrosen 1

Sevil Selimov

2018-002612

20181012

Föreläggande om skyddsåtgärder

Avlopp, ansökan WC

Sjögabo 1:26

Sofia Törnqvist

2018-002795

20181012

Förlängt intervall för slamtömning

Avfall, ansökan om förlängt intervall
slamtömning

Tranhult 1:34

Jennie Schürer von Waldheim

2018-001398

20181012

Föreläggande med vite om skyddåtgärder

Miljötillsyn, inspektion

Getängen 22

Sevil Selimov

2018-002612

20181012

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Sjögabo 1:26

Sofia Törnqvist

2018-002859

20181012

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Björnåsen 1:16

Roger Johansson

2018-002843

20181012

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Skräddaren 3

Annelie Gustafsson

2018-002888

20181012

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Backabo 2:126

Roger Johansson

2018-001371

20181012

Föreläggande med vite om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, inspektion

Bulten 9

Sevil Selimov

2018-002837

20181012

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Källbäcksryd 1:158

Annelie Gustafsson

2018-002701

20181012

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Rångedala 1:3

Jennie Schürer von Waldheim

2018-002899

20181015

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandared 1:508

Roger Johansson

2018-000432

20181016

Yttrande från Miljö- och
konsumentnämnden

Planering, detaljplan för Druvefors,
Björnflokan 5 m.fl, Druveforsvägen

Björnflokan 5

Pia Aspegren

2018-002826

20181017

Föreläggande om ursprungsmärkning

Livsmedelskontroll, klagomål på
handhygien

Pegasus 3

Thomas Vidholm

2018-002929

20181017

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt
matförgiftning

Pluto 4

Henrik Nygren

2018-002296

20181017

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Sandhult 1:98

Christina Källberg

2018-002825

20181018

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Sandared 1:142

Roger Johansson

2018-002931

20181018

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Lundahagen 27

Roger Johansson

2018-002914

20181018

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Bondarp 1:3

Roger Johansson

2018-002456

20181018

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Arta 3:19

Karin Görjevik

2018-002776

20181018

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Lövaskog 1:13

Maria Steinmetz

2018-002801

20181018

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Viared 9:15

Anna Karlsson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-002319

20181019

Föreläggande om rengöring

2018-002772

20181019

2018-002943

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, revision

Grönfinken 1

Thomas Vidholm

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Eolus 6

Annelie Gustafsson

20181019

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Viken 1:21

Roger Johansson

2018-000709

20181022

Yttrande från Miljö- och
konsumentnämnden

Detaljplaner för Påtorp 1:1 m.fl och
Kvarbo 2:1, Borås Stad

Påtorp 1:1

Pia Aspegren

2018-002532

20181022

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Kypered 1:18

Sevil Selimov

2018-002982

20181022

Föreläggande om lokal, hygien, hantering,
rengöring.

Livsmedelskontroll, inspektion

Pomona 7

Eva Gustafsson

2018-002901

20181022

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Stuvhult 1:19

Sevil Selimov

2018-002980

20181023

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Kinnarumma 2:3

Roger Johansson

2017-002753

20181023

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på buller

Fiskgjusen 18

Sevil Selimov

2018-002666

20181023

Föreläggande

Livsmedelskontroll, klagomål på
histaminförgiftning

Partituret 1

Thomas Vidholm

2018-002944

20181023

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Rosenfinken 5

Roger Johansson

2018-002666

20181023

Föreläggande

Livsmedelskontroll, klagomål på
histaminförgiftning

Partituret 1

Thomas Vidholm

2018-000563

20181025

Föreläggande om åtgärder

Hälsoskydd, klagomål på på buller

Yngve 5

Sevil Selimov

2018-002826

20181025

Föreläggande om handhygien

Livsmedelskontroll, klagomål på
handhygien

Pegasus 3

Thomas Vidholm

2018-003027

20181025

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Juno 9

Annelie Gustafsson

2018-002803

20181026

Förbud

Miljötillsyn, information om miljöfarlig
verksamhet

Skrapered 1:2

Lisa Bindgård

2018-002803

20181026

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, information om miljöfarlig
verksamhet

Skrapered 1:2

Lisa Bindgård

2018-003041

20181026

Kommunicering omklassning

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Pantängen 17

Sofia Törnqvist

2018-003005

20181026

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Fagerås 1:8

Roger Johansson

2018-002952

20181029

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Häljasjö 1:14

Roger Johansson

2018-002771

20181030

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Säggryd 1:17

Sofia Törnqvist

2018-003046

20181030

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Fiskgjusen 11

Roger Johansson

2018-003047

20181030

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Bytorp 1:13

Roger Johansson

2018-002963

20181031

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Bygd 1:9

Roger Johansson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-002890

20181031

Beslut om att avskriva ärendet

2018-001607

20181031

Fastställande av årsavgift

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Bosnäs 3:22

Matilda Chocron

Miljötillsyn, beslut om årlig avgift

Strömsdal 3

Mirelle Hedström

Sida 4 av 4

Diarienr
Datum
70-2018-00650 2018-10-01
70-2018-00655 2018-10-08
70-2018-00656 2018-10-08
51-2018-00618 2018-10-12
70-2018-00661 2018-10-15
70-2018-00662 2018-10-15
70-2018-00673 2018-10-16
70-2018-00675 2018-10-16
50-2018-00456 2018-10-22
70-2018-00687 2018-10-23
70-2018-00688 2018-10-24
51-2018-00639 2018-10-24
70-2018-00689 2018-10-25
35-2018-00680 2018-10-26

Beslutstyp
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Ändrat tillstånd, bifall
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor
Remissvar
Remissvar
Ändrat tillstånd, bifall
Remissvar
Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall

Ärende
Objekt
Remiss från Lotteriinspektione
Remiss från Lotteriinspektione
Remiss från Lotteriinspektione
Ändrat tillstånd - e-tjänst
Remiss från Lotteriinspektione
Remiss från Lotteriinspektione
Remiss från Lotteriinspektione
Remiss från Lotteriinspektione
Nytt tillstånd - e-tjänst
Remiss från Lotteriinspektione
Remiss från Lotteriinspektione
Ändrat tillstånd - e-tjänst
Remiss från Lotteriinspektione
Tillfällig ändring av tillstånd

Handläggare

