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TID OCH PLATS 
Tisdagen den 21 augusti 2018, kl. 17:00 – 20:15, Nornan, konferensrum våning 2  
 
 
Omfattning 
§§ 158 - 183  
 
 
Beslutande 

 

Anita Persson (V) Ordförande  
Karl-Eric Nilsson (C)           Förste vice ordförande  
Lasse Jutemar (MP)            Andre vice ordförande  
Jan-Åke Carlsson (S) 
Magnus Persson (S) 
Per Månsson (M) 

 
 
 

Inga-Britt Olsson (M)  
Irving Thorstenson (SD) 

 

  
Tjänstgörande ersättare 
Alexander Andersson (C) för vakant (L) 
 

 
 
 

Närvarande ersättare Ledamöter som meddelat förhinder 
Magnus Sjödahl (KD) 
Joel Carlberg-Torsell (V) 
Susanne Karlsson (SD) 
Katrine Andersson (M) 
Sofia Sandänger (M) 
Sümeyya Gencoglu (MP) 
Cecilia Kochan (S)  
 

Burair Mahmood (S) 
 
Vakant plats 
- (L) 

Tjänstemän och övriga  
Miljöchef Agneta Sander  
Avdelningschef Zygmunt Cieslak   
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti  
Avdelningschef Annelie Johansson  
Tf nämndsekreterare Andreas 
Zalewski 

 
 
 

§158-166 
 

§158-166 

Ekonomiadministratör Anette Bergqvist  
Miljöutredare Pia Aspegren             §158-166 
Kommunbiolog Anna Ljunggren    §158-166 
Energisamordnare Peter Krahl Ryberg 
§158-166 
Utvecklingsledare folkhälsa Ida Grindsjö  
§164 
 
 

 
 
 
 

Justering  
Jan-Åke Carlsson (S) utses att justera. Protokollet justeras 2018-08-24 på Miljöförvaltningens expedition. 
 
 
Tf. Nämndsekreterare Andreas Zalewski   
  

Ordförande Anita Persson  
  

Justerande Jan-Åke Carlsson (S)  

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2018-08-27 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen 
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§ 158    
 

Initiativärende ”Miljöförvaltningen får i uppdrag om att 
informera nämnden om hur förvaltningen och kommunen 
arbetar med information och skyltning längst Sandvalls 
plats”. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

Alexander Andersson (C) anmälde initiativärendet ”information angående arbete med 
information och skyltning längs Sandvalls plats” i § 138, 2017-08-22. 
 
Miljöförvaltningen har informerat nämnden om skyltningen längs Sandvalls plats och 
ärendet kan avslutas. 
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§ 159    
 

Initiativärende ”Miljöförvaltningen ska återkoppla 
överprövade strandskyddsärenden till Miljö- och 
konsumentnämnden”. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

Den rödgröna gruppen anmälde initiativärendet ”Redovisning av överprövade 
strandskyddsdipsenser” i § 53, 2018-03-27. 
 
Miljöförvaltningen föreslår att överprövade strandskyddsdispenser återrapporteras 
halvårsvis, på Miljö- och konsumentnämndens sammanträden, i maj och november. 
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§ 160 
    

Initiativärende ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel 
med receptfria läkemedel”. 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

Per Månsson (M) anmälde initiativärendet ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med receptfria läkemedel” i § 80, 2018-04-24. 
 
Miljöförvaltningen har informerat nämnden att ärendet hanterats på 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-20. 
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§ 161 
 

Initiativärende ”Rutiner för debitering av tillsynsärenden”. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge Miljöförvaltningen i uppdrag att utreda 
och återkoppla rutiner för debitering av tillsynsärenden. 
 
Ärendet 
 
Karl-Eric Nilsson (C) anmäler tillsammans med Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson 
(M) och Alexander Andersson (C)”rutiner för debitering av tillsynsärenden” som 
initiativärende.                                                                                               
 
 

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

Beslutet skickas till: 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 162    
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande: 
 
1. Sammanträdets öppnande  
2. Närvaro  
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  
4. Initiativärenden 
5. Fastställande av föredragningslista 
 
6.1 Information – Plan för jämställdhetsintegrering 
6.2 Information – Ranking av kommunernas arbete  
6.3 Information – Utvecklingen av Kronängsparken, Norrby 
6.4 Information – Remiss från Näringsdepartementet 
    
7.1 Förslag till budget 2019  
 
11.1 *Strandskyddsdispens för komplementbyggnad och brygga Viared 16:51 
11.2 *Strandskyddsdispens för bostadshus, ladugård, brygghus och brygga Tå 1:12 
11.3 *Länsstyrelsens beslut överklagat, strandskyddsdispens för 
          trädgårdsmöbel Torpa-Sjöbo 2:48  
 
12.1 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond –Bredareds-Gravryd 2:12 
12.2 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond – Räveskalla 1:256 
12.3 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond –Ljushult-Backa 1:8 
12.4 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond – Klinten 1:1 
12.5 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond –Stuvhult 1:2 
12.6 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond – Dannike-Rydet 1:8 
12.7 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond –Stuvhult 2:2 
12.8 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond – Skänstad 1:132 
12.9 Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond – Äspered 3:3 
 
13.1 Kurser och konferenser 
 
14.1 Delegeringsbeslut juni-juli 2018 
14.2 Inkomna skrivelser   
 
15.1  FC önskar dialog om alkoholtaxan mm 
15.2 Övrig information från förvaltningen 
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§ 163  Dnr: 2018-2155 
    

Information – Plan för jämställdhetsintegrering 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden ställer sig bakom programmet för 
jämställdhetsintegrering i Borås Stad. 
 

Ärendet 
 
Syftet med jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och 
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, pojkar och 
flickor, oavsett bakgrund eller tillhörighet. 
 
Arbetet sker inom tre målområden: 
• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 
• Makt och hälsa 
• Makt och mäns våld mot kvinnor 
 
Planen riktar sig till brukare/kunder och medborgare och utgår från de tre målområdena 
och gäller över tre år. 
 
Målområde makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet, innebär att kvinnor och män ska ha 
lika förutsättningar för arbete, föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd 
regional tillväxt. 
 
Miljöförvaltningen kommer under tre år följa mäns och kvinnors anställningar vad gäller 
sysselsättningsgrad. Idag arbetar männen 100% inom förvaltningen, siffran för kvinnor 
är 86% (juli 2018). Miljöförvaltningen kommer också att uppmuntra till ett jämställt 
uttag av föräldraförsäkring samt tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn. 
Kunskapshöjande insatser kommer också att genomföras i syfte att bli ännu bättre på 
jämställd och icke-diskriminerande rekrytering. 
Målområdet makt och hälsa, är en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, liksom tillgång till 
kultur- och föreningsliv. 
Enligt tidigare genomförd kartläggning bedöms detta målområde ej beröra 
Miljöförvaltningen.  
 
Målområdet makt och mäns våld mot kvinnor har fokus på våld i nära relationer, vålds-
förebyggande åtgärder, samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd. 
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§ 163 forts.     Dnr: 2018-2155 
 
Enligt tidigare genomförd kartläggning bedöms detta målområde ej beröra 
Miljöförvaltningen. 
 
Miljöförvaltningens plan ska redovisas årligen utifrån de tre målområdena och Fritids- 
och folkhälsonämnden ska följa upp nämndens arbete. 

Bilaga 
Kartläggning Plan för jämställdhet.docx 
Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad.pdf 
 

Beslut skickas till 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, ff.diarium@boras.se 
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§ 164   
  

Information – Rankning av kommunernas arbete gällande 
natur- och miljöfrågor i Borås 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Kommunbiolog Anna Ljunggren och miljöutredare Pia Aspegren informerar om 
rankingen av kommunernas arbete gällande natur- och miljöfrågor i Borås 
 
*Aktuell Hållbarhet miljörankning av Sveriges kommuner, årlig ranking sedan 2008. 
I år hamnar Borås Kommun på plats 28 av 290 kommuner (plats 17 år 2017) 
Mer info finns på: http://kommunrankning.miljobarometern.se/ 
 
Här har Anna och Pia valt ut 9 Frågor med förbättringspotential 
 
Agenda 2030  
Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med 
Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)? 
 
Koldioxidbudget  
Har kommunen genomfört ett arbete med koldioxidbudgetar för att kartlägga vad som 
krävs för att nå Parisavtalets mål? 
 
Buller  
Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för 
trafikbuller? 
 
Miljökrav på demonterbarhet  
Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget 
beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större 
ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder? 
 
Avfallssortering kommunorganisationen  
Har kommunen avfallssortering med minst fem fraktioner i 80 procent av de 
verksamheter som kommunen ansvarar för? 
 
Exploatering av skyddsvärd natur  
Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2016 års början exploaterat, tagit 
beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur? 

http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/agenda-2030/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/koldioxidbudget/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/buller/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/miljokrav-pa-demonterbarhet/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/avfallssortering-kommunorganisationen/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/exploatering-av-skyddsvard-natur/boras
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§ 164 forts.      
 
Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP  
Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit 
med miljökvalitetsnormer för vatten? 
Minska plastanvändning  
Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget 
beslutat eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) i 
kommunal verksamhet? 
 
Utemiljöer för barn  
Har kommunen tagit fram riktlinjer för hur barns behov av bra utemiljöer ska kunna 
tillgodoses och är riktlinjerna inarbetade i översiktsplanen? 
 
 
*I naturskyddsföreningens rapport ” Sveriges bästa naturvårdskommun” så har Borås 
kommun placerat sej på 11e plats (plats 37 år 2014) Mätningen utfördes första gången 
20014 och då svarade drygt 200 kommuner på enkäten. 
Här finns intentioner att klättra på listan, kanske ha som delmål, bästa kommunen i 
Västsverige? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/miljokvalitetsnormer-for-vatten-i-op/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/minska-plastanvandning/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/minska-plastanvandning/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/utemiljoer-for-barn/boras
http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/utemiljoer-for-barn/boras
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§ 165       
 

Information – Utvecklingen av Kronängsparken, Norrby, 
Inklusive förskola och Norrbyhuset inför 400-års jubileumet 
 

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

Sammanfattning 
Ida Grindsjö från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och miljöutredare Pia Aspegren 
informerar om ett förvaltningsövergripande uppdrag för utsatta områden, i detta fallet 
Norrby  
 
Uppdrag 

• KS - uppdrag att ändra detaljplan för ny förskola med 120 platser.  
I samband med detta se över och utveckla parkyta och ytor för idrott och 
aktivitet, inkl. näridrottsplatsen. Uppdraget uttryckte en bred samverkan mellan 
inblandade förvaltningar.  
 

• FOF har i budget 2018 i uppdrag att tillsammans med TEK utveckla en 
aktivitetsplats likt den på Sjöbo i områdena Hässleholmen och Norrby.  
 

• För att hantera komplexiteten valdes projektstudio som arbetsform 
 
Ett förslag på planlösning med förskola, bostadshus, utrymmen till lek, vila, aktiviteter 
mm är framtaget och kommer att presenteras på plats på Norrbydagen den 25e augusti, 
Då hoppas man även att de bosatta och de som nyttjar området i dagsläget skall komma 
med synpunkter och förslag.  
Fokus ligger på trygghet, då utrymmet idag upplevs som osäkert. 
Detaljplaneförslag skall vara framtaget i oktober. 
Målsättning – klart till 400-årsjubileumet 
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§ 166     Dnr: 2018-2223
              

Information - Remiss från Näringsdepartementet 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden kommer att få remissvaret per mail.  
Ifall nämnden inte har några synpunkter eller invändningar får ordförande Anita 
Persson fatta ett ordförandebeslut. 
 

Sammanfattning 
 

Avdelningschef Zygmunt Cieslak informerar om Remiss från Näringsdepartementet 
över Livsmedelsverkets respektive Statens jordbruksverks redovisning av 
regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och 
animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionssystem. 
 
Remissvar är påbörjat men inte avslutat då det inkommit till förvaltningen under 
semestertider. Remissvaret ska skickas in till Kommunstyrelsen senast den 2018-08-31.  
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§ 167     Dnr: 2018-2350 
 

Förslag till Budget 2019 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2019 
inklusive äskande om ytterligare kommunbidrag på 4 860 tkr och överlämnar detta till 
Kommunstyrelsen. 
 
Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M) och Alexander 
Andersson (C) avstod att delta i beslutet. 

Sammanfattning 
 

Miljö- och konsumentnämndens budgetförslag 2019:1 utgår från 2018 års budget och 
har justerats med kända förändringar. Lönekostnaderna är uppräknade med 2,6 procent 
och övriga kostnader med 1,7 procent enligt anvisningar.  

Budgetförslaget bygger på att nämndens taxor räknas upp med PKV (prisindex för 
kommunal verksamhet) och en ökad timdebitering inom vissa områden. Kommande år 
behöver även taxornas konstruktioner ses över. När det gäller tillståndsenhetens intäkter 
baseras dessa på alkoholtaxan för 2018 som kommunfullmäktige nyligen fattat beslut 
om att revidera. Nämnden behöver således ta fram ett nytt förslag på taxekonstruktion 
för 2019 som genererar lika mycket intäkter som 2018 års taxa gjorde. Godkänner inte 
fullmäktige en sådan taxa behöver Miljö- och konsumentnämnden erhålla 
kommunbidrag motsvarande storleken på intäktsbortfallet. 

Nämndens budgetförslag 2019:1 innehåller ett äskande på 4 860 tkr utöver tilldelad 
budgetram. Om nämnden inte får begärd kompensation innebär det att nämnden måste 
prioritera bort både verksamheter som fullmäktige ålagt oss, deltagande i planprocessen 
och vissa myndighetsuppdrag inom framförallt områdena för miljötillsyn (inklusive 
granskning av bygglov och planer), alkoholtillsyn och tobakstillsyn. Det kommer få 
konsekvenser för alla boråsare och alla verksamheter som Miljö- och 
konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och medföra negativa effekter för 
måluppfyllelsen inom hela nämndens verksamhetsområde 

Ärendet 
Nämndernas budgetförslag för 2019 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 
29 augusti. Budgetförslagen ska vara utformade enligt anvisningar och mallar i 
rapporteringssystemet STRATSYS.  
 
Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsens preliminärt tilldelats en 
budgetram på 23 350 tkr för 2019.  
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§ 167 forts.     Dnr: 2018-2350 
 
Ramen utgår från 2018 års tilldelade kommunbidrag på 22 800 tkr med tillägg för en 
generell prisuppräkning på 550 tkr (löner 2,6 % och övriga kostnader  1,7 %).  Det är 
obligatoriskt att avsätta 1 % till oförutsedda kostnader.  

 
Nämndens budgetförslag innehåller äskande om 4 860 tkr i extra kommunbidrag utöver 
tilldelad ram. Nämndens buffert uppgår till 230 tkr.  

Miljöförvaltningens synpunkter 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Befolkningsökning medför 
behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår de närmaste åren. Borås Stads 
myndighetsutövning och tillsynsarbete såväl som miljöövervakning och annat 
miljöstrategiskt arbete samt rådgivningsverksamheter behöver prioriteras och utvecklas i 
syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar 
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för invånare och företag i Borås samt 
för att motverka brottslighet. 

Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, vilket 
gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den 
verksamhet som de är ålagda. Detta har lyfts vid flera tillfällen inom ramen för stadens 
budgetprocess 2017 och 2018. Nämnden har även flera år i rad uppvisat ett negativt 
resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 

De senaste tre åren har förvaltningen haft en mycket hög personalomsättning på 15-
20 %, vilket oundvikligen påverkar både verksamhet och intäkter mycket negativt. 

I budgetförslaget för 2019 har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och 
kommit fram till samma slutsats; för att klara hela uppdraget behöver den tilldelade 
ramen öka markant - inte för att öka ambitionsnivån utan för att klara av tilldelat 
grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer som verksamheterna 
lyder under. 

Den preliminärt tilldelade ramen för Miljö- och konsumentnämnden uppgår till 
23 350 tkr, vilket är en nettoökning med 550 tkr som är en prisuppräkning av lön och 
övriga kostnader. Nämnden vill också på nytt lyfta behovet av medel för Nornan med 
ytterligare 370 tkr på grund av ökade hyreskostnader. 

Förvaltningens budgetförslag grundar sig på instruktioner från 
ekonomistyrningsenheten om att räkna upp lönekostnaderna med 2,6 procent samt 
övriga kostnader med 1,7 procent. Såväl kostnader som intäkter har även justerats 
utifrån utfall och kända faktorer. Budgetförslaget bygger på att nämndens taxor räknas 
upp med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) och en ökad timdebitering inom 
vissa områden. Kommande år behöver även taxornas konstruktioner ses över. När det 
gäller tillståndsenhetens intäkter baseras dessa på alkoholtaxan för 2018 som 
kommunfullmäktige nyligen fattat beslut om att revidera. Nämnden behöver således ta 
fram ett nytt förslag på taxekonstruktion för 2019 som genererar lika mycket intäkter 
som 2018 års taxa gjorde. Godkänner inte fullmäktige en sådan taxa behöver Miljö- och 
konsumentnämnden erhålla kommunbidrag motsvarande storleken på intäktsbortfallet. 
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§ 167 forts.     Dnr: 2018-2350 

För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en 
attraktiv arbetsgivare begär Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen 
med 4 860 tkr. 

• 1 500 tkr ersättning för nedlagd tid i planarbetet 
• 500 tkr marknadsanpassning av löner 
• 300 tkr kompetensutveckling, grupputveckling mm  
• 370 tkr ökade hyreskostnader för Nornan 
• 1 000 tkr förstärkt verksamhetsstöd  
• 225 tkr 1,0 livsmedelshandläggare) 
• 225 tkr 1,0 tobakshandläggare  
• 730 tkr 1,0 miljöhandläggare  

Budgetförslaget bygger på att tjänsterna till merparten finansieras av taxan, vilket 
betyder att tillsynsavgifterna för livsmedelskontroll, miljötillsyn och tillståndsenheten 
behöver öka, antingen genom att fler timmar debiteras eller att själva avgiften höjs. Inför 
2019 finns inga förslag framtagna på förändringar av taxorna. Nämnden önskar en 
återkoppling på om det är politiskt önskvärt att finansiera nämndens 
grundbehov med såväl taxehöjningar som kommunbidrag. 

Ersättningen för nedlagd tid i planarbetet, hyreskostnader för Nornan, delar av 
kompetensutveckling och delar av förstärkningen av verksamhetsstöd kan dock inte 
finansieras med taxehöjningar, då det avser de delar av nämndens verksamhet som är 
kommunbidragsfinansierad. 

Nämnden har lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar för 
att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Nämnden äskar om 
investeringsmedel för inköp samt driftsättning av ett nytt verksamhetssystem, eftersom 
nuvarande system är föråldrat (leverantören uppdaterar inte längre systemet) och kräver 
mycket administration. Mellan 1 000 tkr och 2 000 tkr är en grov uppskattning av det 
totala investeringsbehovet. 

Om nämnden inte får begärd kompensation innebär det att nämnden måste 
fortsätta prioritera bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som vissa 
myndighetsuppdrag. Det har konsekvenser för alla boråsare och alla verksamheter 
som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och medför negativa 
effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens verksamhetsområde. Kan inte 
förvaltningen säkerställa tillräckliga stödresurser betyder det att handläggare och chefer 
inte får det stöd som behövs och själva lägger till på adminstrativt arbete, vilket påverkar 
såväl kvalitet som kvantitet på utfört arbete inom de olika avdelningarna. Att fortsätta 
satsa på att marknadsanpassa lönerna är helt nödvändigt för att kunna bibehålla och 
rekrytera medarbetare. Med de resurser nämnden förfogar över 2018 får inte alla 
verksamhetsutövare den tillsyn, kontroll och rådgivning som kommunen är skyldig att 
genomföra vilket medför lägre skydd för hälsa och miljö, lägre rättssäkerhet, lägre 
effektivitet och tillgänglighet och mindre brottsförebyggande arbete. Punkterna nedan 
visar konsekvenserna av nämndens nuvarande finansiering och utan tillskott kommer 
dessa att kvarstå: 
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• Nämnden uppfyller inte ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det 
kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen och tobakslagen i Borås Stad ”(juni 2017) 
vilket innebär att nämnden minskar arbetet med att säkerställa att alkohol- och 
tobaksförsäljning i Borås sköts på ett korrekt och rättvist sätt och inte kan öka 
utan kanske till och med tvingas minska det brottsförebyggande arbetet.  

• Nämnden har otillräckliga resurser för att höja NKI-värdena.  
Målvärdena för nämndens NKI-områden 2019 bygger på att nämndens 
äskanden inom dess myndighetsområden (serveringstillstånd för alkohol, 
livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn) beviljas.  

• Nämnden tillsynsskuld respektive kontrollskuld till verksamheter som betalar 
årsavgift ökar, lagstadgad tillsyn och kontroll skjuts framåt i tiden vilket 
ytterligare ökar resursbehoven de närmaste åren. Staden riskerar kritik från 
statliga tillsynsmyndigheter samt kritik och överklagande från näringsidkare och 
privatpersoner. 

• Nämnden saknar medel på miljöstrategiska avdelningen och kommer utan 
finansering att i ökande grad tvingas prioritera bort deltagande i stadens arbetet 
med planer och bygglov i det tidiga planskedet, vilket i försinkar Borås Stads 
planeringsprocess.  

• Utan korrekt dimensionerade stödfunktioner, tvingas nämndens 
handlägggare och chefer  lägga alltför mycket tid på adminsitrativt arbetete med 
konsekvenser för effektiviteten på hela nämndens verksamhet. 

• Utan korrekt dimensionerade stödfunktioner och investeringsmedel tvingas 
nämndena att skjuta upp införandet av nytt ärendehanterings- och diariesystem 
för miljö- och livsmedelsärenden ytterligare, med stora konsekvenser för 
effektiviteten på hela nämndens verksamhet. 

 

Bilaga 
Budget facknämnder 2019 – Miljö- och konsumentnämnden 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 168                   Dnr: 2017-3302  
 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad 
och brygga Viared 16:51  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
nämndsammanträde 25e september. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. Miljöförvaltningen 
bedömer att särskilt skäl för brygga föreligger, men att en komplementbyggnad skulle 
utöka tomtplatsen, vilket strider mot strandskyddets syfte. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
flytbrygga, med måtten 1,5 x 4 meter, på fastigheten Viared 16:51, Borås kommun. 
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
Villkor 

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

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för en komplementbyggnad på fastigheten Viared 16:51, 
Borås kommun. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. 
 
Komplementbyggnaden på ca 15 m2 kommer inrymma bastu, relaxavdelning och 
förråd. I direkt anslutning till byggnaden planeras en brygga för att möjliggöra en smidig 
och säker landstigning från mindre båt då det idag inte finns någon brygga på 
fastigheten. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 
december 2017. Ritning och karta har också skickats in.  
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§ 168 forts.                   Dnr: 2017-3302  
 
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 3 maj 2018 besökt platsen. Samma dag har 

 kompletterat ansökan med två alternativa placeringar av 
komplementbyggnaden.  
 

 har den 18 juli 2018 inkommit med komplettering och klargörande 
gällande tjänsteskrivelsen 2018-05-29.  anför följande. I ett första 
utlåtande från lantmäterimyndigheten gjordes en uppskattning på ca 250 m2 som 
ianspråktagen tomtmark, vilket bestreds och hela ön, på 2791 m2, godkändes sedan för 
avstyckning. Vidare utgörs befintlig komplementbyggnaden inte av ett vedförråd utan av 
ett dass och verktygsförråd. Byggnaden är även utmarkerad på inskickad karta från 1936 
och har funnits på ön sedan dess.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Bosjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar uppföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt 
(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 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området 
 
Brygga 
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.  
Fastigheten Viared 16:51 utgörs av en ö, belägen i nordöstra delen av Bosjön. Det finns 
i dagsläget ingen brygga på ön som möjliggör förtöjning av båt. Miljöförvaltningen  
konstaterar att  är beroende av båt för att ta sig till sin fastighet. Brygga  
kommer uppföras på nordvästra sidan av ön och kommer vara 1,5 x 4 meter. I 
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strandlinjen finns en mindre klippavsatts, vilket skapar ett större vattendjup än på andra 
platser runt ön där stranden är grundare.  
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.  
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt 
skäl för dispens förligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och 
allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av bryggan. Dispens är förenligt 
med strandskyddets syfte. 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan 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 
Komplementbyggnad 
Fastigheten Viared 16:51 styckades av 2011. Av avstyckningshandlingarna framgår att 
det finns ett enklare fritidshus på ön. Fritidshuset har uppvärmningsmöjlighet i form av 
eldstad men saknar vatten, avlopp och elektricitet. Bygglov har meddelats för stugan 
1936. Kring stugan bedöms ca 250 m2 mark vara ianspråktaget som tomtmark.  
Stugan är ca 20 m2 stor och belägen på öns södra sida. Sydväst om stugan finns en 
gammal stenläggning. På norra sidan av ön finns ett utedass/förråd. I övrigt består ön 
av naturmark med främst tall och gran med underliggande ris- och ljungvegetation. Den 
yta som är att betrakta som ianspråktagen tomtplats är ytterst begränsad och utgör enligt 
Miljöförvaltningens bedömning främst av mark sydväst om stugan, runt de gamla 
stenläggningarna. Gällande utedasset/förrådet konstaterar Miljöförvaltningen att en 
komplementbyggnad utanför tomtplatsen inte har någon hemfridszon i sig, utan upptar 
enbart den yta den står på. 
Miljöförvaltningen konstaterar att den planerade komplementbyggnaden skulle bli i 
samma storleksordning som befintlig stuga. Tre alternativa placeringar har skickats in. 
Samtliga föreslagna placeringar ligger norr om den befintliga stugan. Miljöförvaltningen 
bedömer att samtliga föreslagna placeringar skulle utöka tomtplatsen, vilket strider mot 
strandskyddets syfte.  
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 byggnaden 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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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.  
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. 
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 utföras med Länsstyrelsen. 

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. 

Beslutsgång 
Ordföranden förselår att nämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde så att de 
som så önskar ska få tillfälle att besöka platsen innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Hur man överklagar 

Beslut skickas till 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 169                   Dnr: 2018-1952 
  

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus, ladugård, 
brygghus och brygga Tå 1:12 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
nämndsammanträde 25e september. 
 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt bostadshus med ett nytt, uppföra två komplementbyggnader, en ladugård och 
ett brygghus, samt brygga på fastigheten Tå 1:12. Under förutsättning att tomtplatsen 
markeras enligt bilaga 2 bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens 
föreligger.  
 

Ärendet  
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 11 juni 2018 besökt platsen tillsammans med 

.  
 har den 16 juli 2018 skickat in en komplettering gällande ladugårdens 

och brygghusets placering och utformning samt mått på bryggan.  
 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 
befintligt bostadshus med ett nytt, uppföra två komplementbyggnader, en ladugård och 
ett brygghus, samt brygga på fastigheten Tå 1:12. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 juni 2018. Ritning och situationsplan har 
bifogats ansökan. Sida 2(4) Datum 2018-07-18 Dnr 2018-1952  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Bestämmelser  
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Pålsbotjärns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar utföras om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha 
fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda 
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § 
miljöbalken). 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-21 
 22 (41) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 169 forts.                   Dnr: 2018-1952 
 
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 redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  
 
Bostadshus, ladugård och brygghus  
Den aktuella platsen ligger i norra delen av Pålsbotjärn, utmed den östra stranden. På 
platsen finns ett torp, som enligt inskickade bilder funnits på platsen sedan innan 1975, 
och en villa i mexitegel som uppförts 1974. Området mellan de två husen är 
ianspråktaget som tomt, här finns även en igenlagd pool. Sydväst om torpet finns tre 
komplementbyggnader, ett stall och två förråd, som uppförts i början på 70-talet och då 
ersatte tidigare ladugård.  
Det planerade bostadshuset kommer att ersätta befintligt torp och placeras på samma 
plats. Stallet och de två komplementbyggnaderna/förråden kommer att rivas och 
ersättas med en sammanhängande ladugård. Miljöförvaltningen konstaterar därmed att 
bostadshuset och ladugården kommer uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större 
huvudbyggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att 
förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning söder om bostadshuset, enligt 
bilaga 2.  
Miljöförvaltningen bedömer vidare att brygghuset kommer uppföras inom 
ianspråktagen tomtplats. Under förutsättning att tomtplatsen markeras väster om 
brygghuset, enligt bilaga 2, bedöms byggnaden inte utöka den upplevda tomtplatsen.  
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt 
skäl för dispens föreligger. 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 åtgärderna är förenliga 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.  
 
Brygga  
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.  
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§ 169 forts.                   Dnr: 2018-1952 
 
En brygga som möjliggör förtöjning av båt krävs enligt  för att kunna 
göra underhåll av dammluckor och för rensning av vass med trimmer, då det är svårt att  
komma åt från land. Då nivån i dammen varierar kraftigt behöver bryggan vara ca 10 
meter lång.  
Enligt flygfoton från 1963-1964 har det funnits en brygga på platsen tidigare. Den har 
dock inte kontinuerligt funnits på platsen. Ansökt brygga kommer utgöras av en pålad 
brygga och vara enkelt utformad. Miljöförvaltningen bedömer att bryggan inte väsentligt 
kommer att påverka varken växt- och djurlivet eller allmänhetens tillgång till 
strandområdet. Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syfte.  
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan 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.  
 
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 åtgärderna påbörjas.  
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har  
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför  
tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.  
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken).  
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. Sida 4(4) Datum 2018-07-18 Dnr 2018-1952  
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov.  
 
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 utföras med Länsstyrelsen.  

Beslutsgång 
 

Ordföranden förselår att nämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde så att de 
som så önskar ska få tillfälle att besöka platsen innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag 
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§ 169 forts.                   Dnr: 2018-1952 

Beslutsunderlag 
1. Översiktskarta  
2. Situationsplan och tomtplatsavgränsning  
3. Hur man överklagar  
 
 

Beslut skickas till  
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§ 170                   Dnr: 2015-515 
  

Överklagande av länsstyrelsen beslut Torpa-Sjöbo 2:48 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden står fast vid sin tidigare bedömning och anser att 
platsen för trädgårdsmöbeln inte är inom tomtplatsen. Inskickat överklagande till Mark- 
och miljödomstolen med tillhörande yrkande föranleder inte annan bedömning.  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner yttrandet så som sitt eget och sänder det till 
Mark- och miljödomstolen. 

Sammanfattning  
Mark- och miljödomstolen har den 4 juni 2018 förelagt Miljö- och konsumentnämnden 
att yttra sig över inkommet yrkande (bilaga 1) i överklagande av Länsstyrelsens beslut 
2018-05-07, dnr 505-39044-2017 om nekad strandskyddsdispens för trädgårdsmöbel på 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48. Miljö- och konsumentnämnden står fast vid sin 
bedömning och anser att platsen för trädgårdsmöbeln inte är inom tomtplatsen.  

Miljöförvaltningens synpunkter  
Bakgrund  
Det finns ingen fastställd tomtplatsbestämning för tomten. Befintligt bostadshus 
beviljades bygglov 2005. I beslutet framgår inte hur stor yta som får tas i anspråk som 
tomt. Frågan om en rimlig tomtplats/hemfridszon kring bostadshuset har därefter 
berörts i samband med ansökan om nybyggnad 2011 av ytterligare ett bostadshus på 
fastigheten. Det tillkommande bostadhuset skulle ligga i den långsmala fastighetens 
norra del, och fastigheten skulle styckas av till två tomter. Kommunen avslog 
strandskyddsdispens för nybyggnationen den 12 december 2011. Beslutet överklagades 
till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att tomtplatsen kring befintligt 
bostadshus utgjordes av den redan bebyggda, södra delen av fastigheten. Länsstyrelsens 
beslut överklagades. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i en dom den 13 
mars 2014 och fastställde därmed Länsstyreslens beslut. Även Mark och 
miljödomstolens dom överklagades, men Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte 
prövningstillstånd. Det är därmed Mark- och miljödomstolens dom från 2014 som gäller 
för ärendet. I domen står det: ”Hemfridszonen kring befintlig bebyggelse på fastigheten sträcker sig  
enligt domstolens bedömning inte till platsen för sökt dispens och en beviljad dispens skulle komma att 
utvidga hemfridszonen i strid med strandskyddets syften. Vidare är marken där betonganordningen är 
uppförd inte att anse som ianspråktagen eftersom strandskyddsdispens inte meddelats för anordningen.”  
ansökan om bygglov 2011 för ytterligare bostadshus på fastigheten finns en 
situationsplan (bilaga 2) som visar var sökanden, via sitt ombud, ville placera bostadshus 
nummer två. Skissen ger en uppfattning om vad som i bygglovsansökan ansågs vara  
rimliga tomtplatser för de bägge bostadshusen. Platsen där trädgårdsmöbeln är uppställd 
ligger i höjd med entrén i sökt bygglov och utanför den i ansökan föreslagna  
tomtplatsavgränsningen.  
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§ 170 forts.                   Dnr: 2015-515 
 
 
Den 23 februari 2015 har  sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för uppställande av trädgårdsmöbel och tomtplatsavgränsning på fastigheten Torpa-
Sjöbo 2:48 vid Öresjö, Borås kommun. Miljö- och konsumentnämnden beslutade den 
24 oktober 2017 att avslå ansökan om strandskyddsdispens för trädgårdsmöbel och 
tomtplatsavgränsning. Detta då trädgårdsmöbelns placering bedömdes ligga utanför 
tomtplatsen. Att sökande har klippt gräset och placerat en tyngre trädgårdsmöbel 
utanför tomtplatsen är inte att anse som ett lagligt ianspråktagande. Sammanfattningsvis 
saknades särskilt skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Någon 
tomtplatsbestämning ska då heller inte göras.  
Sökande har den 15 november 2017 överklagat Miljö- och konsumentnämndens beslut 
till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 7 maj 2018 att avslå överklagandet. 
Länsstyrelsen skriver följande ”Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att platsen för 
trädgårdsmöbeln, ca 20 meter norr om befintlig bebyggelse, inte kan anses ligga inom bostadshusets 
hemfridszon. Länsstyrelsen bedömer att trädgårdsmöbeln medför att bostadshusets hemfridszon utvidgas 
mer än obetydlig på bekostnad av det område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten. Eftersom 
trädgårdsmöbeln medför en ökad privatisering och därmed minskning av det allemansrättsligt 
tillgängliga området, kan området per definition inte anses ha varit ianspråktaget innan åtgärden 
vidtogs (se MÖD 2015:7).”  
 
 

Beslutsunderlag  
1. Inkommet yrkande  
2. Situationsplan från 2011 gällande bygglov  
 

Beslut skickas till  
mmd.vanersborg@dom.se 
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§ 171                   Dnr: 2018-1060 
  

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Bredareds-Gravryd 2:12 
 

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 uppstart av 

biodling på fastigheten Bredareds- Gravryd 2:12. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat. 
 

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

fastigheten Bredareds- Gravryd 2:12. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 28 juni 
2108.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Sökanden har sökt 

bidrag för att inhandla två bisamhällen, tvåbikupor och utrustning för biodling så som 
skyddskläder.. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01 
 

Beslut skickas till  
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 172             Dnr: 2018-1934 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond, Räveskalla 1:256 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10 000 kronor för 
inköp av bisamhällen, bikupor och material.  
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Bisamhällena ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
Av bidraget betalas 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektetstart och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  

Sammanfattning  
 har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för uppstart 

biodling på fastigheten Räveskalla 1:256. Hans ansöker om ett bidrag på 20 000 kronor. 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja del av ansökan. 

Ärendet  
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för uppstart 

biodling på fastigheten Räveskalla 1:256.  söker bidrag på 20 000 kronor.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet En rik växt- och djurliv och det 
lokala miljömålet Hållbar natur.  
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. 
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är därför 
rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor.  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för uppstart biodling.  
 

Upplysningar  
Tänk på att uppställningsplats av bisamhällen måste anmälas till Länsstyrelsen.  
Anmälan ska ske vid projektstart och projektslut till Miljöförvaltningen. 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-21 
 29 (41) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 172 forts             Dnr: 2018-638 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag  
1.Karta 
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01 
 

Beslut skickas till  
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§ 173             Dnr: 2018-638 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond, Ljushult-Backa 1:8 
 

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 uppstart 

biodling på fastigheten Ljushults-Backa 1:8. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart 

biodling på fastigheten Ljushults-Backa. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 2 juli 2017.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. På fastigheten 

fanns 4 bikupor placerade.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01 

1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 
 

Beslut skickas till 
  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 174             Dnr: 2018-381 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Klinten 1:1 
 

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 uppstart 

biodling på fastigheten Klinten 1:1. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart 

biodling på fastigheten klinten 1:1. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 2 juli 2018.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Tre bikupor var 

igång, utrustning för skötsel och honungsberedning var inköpt.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag  
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen  
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-05 
 

Beslut skickas till 
  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-08-21 
 32 (41) 

 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 175            Dnr: 2017-1678 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Stuvhult 1:2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.  

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

biodling på fastigheten Stuvhult 1:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat.  
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart 

biodling på fastigheten Stuvhult 1:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 2 juli 2018.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Två bikupor 

var igång, två omgångar honung var slungad.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag  
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen  
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-05 
 

Beslut skickas till 
  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 176             Dnr: 2017-2345 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Dannike-Rydet 1:8 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.  

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

biodling på fastigheten Dannik-Rydet 1:8. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat.  
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart av 

biodling på fastigheten Dannike-Rydet 1:8. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 2 juli 2018.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. På fastigheten var 

två bikupor igång.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag  
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen  
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-05 
 

Beslut skickas till 
  

ekonomiadministrationen 
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§ 177             Dnr: 2017-1074 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Stuvhult 2:2 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas.  har redan fått hela bidraget utbetalat vid första utbetalningen, och 
har därför redan fått hela bidraget för åtgärden  

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 8000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart 

biodling på fastigheten Stuvhult 2:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat.  
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 8000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart 

biodling på fastigheten Stuvhult 2:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 2 juli 2018.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Tre bikupor var 

igång på fastigheten.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag  
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen  
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-05 
 

Beslut skickas till 
  

ekonomiadministrationen 
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§ 178             Dnr: 2016-2154 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Skänstad  1:132 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 4000 kronor betalas ut på angivet konto.  

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 8000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling på  

fastigheten Skänstad 1:132. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 8000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling på 

fastigheten Skänstad 1:132. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 4 juli 2018.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Marie har bikupor 

både hemma på torpet och på Dalsjöfors folketspark. I Dalsjöfors har honbisafari som 
sommarlovsaktivitet, visar hur det ser ut i en bikupa, berättar om binas liv och visar på 
olika sorters honung med provsmakning.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag  
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen  
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-05 
 

Beslut skickas till 
  

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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§ 179             Dnr: 2018-2028 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond,  
Äspered 3:3 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 11 572 kronor för 
restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3.  
 
Villkor  
• Beskärning ska utföras av en certifierad arborist.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs 
enligt detta beslut.  
Av bidraget betalas 6 572 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektetstart och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3.  ansöker 
om ett bidrag på 15 429 kronor.  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med reducerat belopp om 11 572 kr.  
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3. Askarna är delvis 
angripna av askskottssjukan.  har inhämtat kunskap gällande 
restaureringshamling från Länsstyrelsen. De rekommenderar att beskärning görs vid 
flera tillfällen för att minska risken att angreppet förvärras.  kommer 
därför beskära två askar aug/sept 2018 och resterande två i aug/sept 2019. Då beskäring 
kommer ske vid två olika tillfällen innebär det ökade kostnader, varpå  
ansöker om ett bidrag på 15 429 kronor. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Tre av de fyra askarna på fastigheten Äspered 3:3 är inventerade 2013 med en omkrets 
på 240 cm, 227 cm respektive 286 cm. Även den fjärde asken bedöms vara i samma 
storleksordning. Alla askarna har tidigare varit hamlade och bedöms ha höga 
naturvärden. Då det var länge sedan de hamlades syftar ansökan till att  
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restaureringshamla träden. På så vis minskar risken att träden fläks sönder och trädens 
livslängd ökar.  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden bedömer att projektet uppfyller syftet och kraven 
för användning av medel ur naturvårdsfonden. Bidraget går till enskild och omfattar 
naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar även till att uppfylla det nationella miljömålet Ett 
rikt växt- och djurliv. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 11 572 kronor, vilket motsvarar 75 % av 
kostnaden. Som egen insats står  för resterande 25 %.  
 

Upplysningar 
Anmäl projektstart och projektslut till Miljöförvaltningen!  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag  
1. Översiktskarta  
2. Detaljkarta  
 

Beslut skickas till 
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Kurser och konferenser 
 
Anita Persson (V) informerar från en kurs hon deltagit på angående Ekologiska 
kompensationsåtgärder. 

Ekologisk kompensation är ett av många verktyg för att tillämpa principen om att 
förorenaren ska betala för miljöskador. Kompensationen motverkar förluster av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster till följd av exploateringar. De består normalt 
i att naturvärden åter- eller tillskapas och därefter förvaltas. 

Krav på kompensation riktas i dag gentemot privata och offentliga aktörer, bland annat i 
samband med tillståndsgivning enligt miljöbalken. Kompensation kan också genomföras 
på frivillig basis, vilket sker i växande omfattning. Ekologisk kompensation tillämpas 
både för att bevara naturvärden och för att tillgodose andra intressen, bland annat 
viktiga ekosystemtjänster som fiske, rennäring, rekreations- och friluftslivsmöjligheter 
samt kulturmiljövärden. 

Naturvårdsverket har tagit fram en handbok om miljöbalkens bestämmelser om 
kompensation. Vägledningen riktar sig i första hand handläggare på länsstyrelserna och 
kommunerna. Miljöbalken innehåller flera bestämmelser om kompensationsåtgärder i 
samband med påverkan på naturmiljön. Bestämmelserna har olika tillämpningsområde 
och ställer i viss mån olika krav på kompensationsåtgärdernas inriktning, omfattning och 
lokalisering.  

Handboken redogör för Naturvårdsverkets syn på ekologisk kompensation och belyser 
ett antal viktiga frågor kopplade till tillämpningen av miljöbalkens 
kompensationsbestämmelser. Förhoppningen är att handboken ska kunna bidra till ökad 
användning av ekologisk kompensation och en mer enhetlig tillämpning av 
bestämmelserna. 

Ekologisk kompensation 
– Åtgärder för att motverka nettoförluster 
av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
samtidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses 
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Kurs – Sveriges kommuners höstmöte 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka två ledamöter, Cecilia Kochan (S) 
och Karl-Eric Nilsson (C), till Sveriges kommuners höstmöte. Tema: Förorenade områden, 
omvandlingsområden och förtätning samt vad som är på gång inom området som äger rum den 3-4 
oktober 2018 i Jönköping 
 

Ärendet 
Sveriges miljökommuner vill med detta höstmöte 2018 stimulera till strategiska 
diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som 
arbetar med miljöfrågor i kommunerna  
 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att nämnden beslutar att skicka två ledamöter, Cecilia Kochan (S) 
och Karl-Eric Nilsson (C), till Sveriges kommuners höstmöte (vid ev. avbokning så 
erbjuder sig Anita Persson (V) att vara reserv).  
Tema: Förorenade områden, omvandlingsområden och förtätning samt vad som är på gång inom 
området som äger rum den 3-4 oktober 2018 i Jönköping 
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Delegeringsbeslut juni-juli 2018  

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 juni-juli 2018. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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