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 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 

förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är 
markerade med *. 

 
Tid Tisdagen den 11 december 2018, kl. 16.00 
 
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)  Marlene Andersson  
 Ordförande   sekreterare 
 

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på 
mknamnd@boras.se 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Magnus Persson 
 samt tid för protokollets justering  2. Inga-Britt Olsson 

  3. Karl-Eric Nilsson 
   2018-12-17 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
6 Information                                                                         
  
6.1 Information - Miljöförvaltningen ska utreda ” Till handlingarna 

ansvar för skrotbilar i naturen”.   Anthoula Papakosta 
Ecos:     Sofia Törnqvist 

 
6.2   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. 
 
6.3   Alliansen 2018-08-21, §161 – Miljöförvaltningen  
 får i uppdrag att utreda och återkoppla ”Rutiner för       ?!? 
 debitering av tillsynsärenden”. 
 
6.4 Revidering angående nämndens reglemente  
 Ecos: 2018-3159 Agneta Sander 
 
6.5 Information angående strandskyddsärende 7:2  
 Ecos: 2018-3040 Matilda Chocron 
 
6.6 Information angående planprogram, 10.2  
 Ecos: 2018-3142 Mia Magnusson 
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7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1 *Strandskyddsdispens för tillbyggnad av altan,  Bifall med villkor      
 Förråd och garage, Kobacka 1:15 Anna Karlsson 

Ecos: 2018-2965  
 
7.2 *Strandskyddsdispens för två bostadshus och garage, Avslag 
 Bredareds-Fagerhult 1:34 Matilda Chocron  
 Eco: 2018-3040 
 
7.3 Information - Miljöförvaltningen ska utreda ” Till handlingarna 

ansvar för skrotbilar i naturen”.   Anthoula Papakosta 
Initiativärende Alliansen 2017-10-24, §190 Sofia Törnqvist 

 
  
8 Livsmedelskontroll 
  
-   
 
9 Alkohol & Tobak  
  
9.1  *Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Avslag 
       Dnr: 01-2018-00560 Tillståndsenheten 
 
 
10  Miljöstrategiska    
  
10.1  Samråd detaljplan för Norra Brämhult,   

Brämhult 1:1 Mia Magnusson 
 Ecos: 2018-3140 
 
10.2  Samråd planprogram Östra Brämhult,  

Svensgärde 3:1 Mia Magnusson 
 Ecos: 2018-3142 
   
10.3 Remiss – lokalisering av nytt skyttecenter vid Godkänna  
        Ängen/Kranshult (söder om Bråt) Anna Ljunggren 
 Ecos: 2018-3042  
 
   
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Godkänna 
 Drösphult 2:4      Matilda Chocron 
 Ecos 2017-2109 
 
11.2 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Öndered 2:4 Godkänna 
 Ecos 2016-1778      Matilda Chocron 
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11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Sölebo 2:12 Godkänna 
 Ecos 2017-1696      Matilda Chocron 
 
11.4 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Hulta 4:2 Godkänna med villkor 
 Ecos 2018-2708      Matilda Chocron 
 
 
12 Administration 
 
12.1 Månadsuppföljning november 2018 Godkänna 
 Ecos 2018-0130 Annelie Johansson 
 
12.2 Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 Godkänna 
 Ecos: 2018-1937 Andreas Zalewski 
 
 
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 



 

 

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 

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 
2018-11-19 

Dnr 
2018-2965 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad, altan, 
förråd och garage 
Sökande:  
Fastighet:  Kobacka 1:15 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

befintligt bostadshus, altan, förråd samt garage på fastigheten Kobacka 1:15. 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna kommer utföras inom redan ianspråktagen 
tomtmark. Under förutsättning att tomtplatsen markeras i väst och norr bedömer 
Miljöförvaltningen att särskilda skäl för dispens föreligger.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
förråd med måtten 4 x 3,7 meter, garage med måtten 7,7 x 8,2 meter, tillbyggnad och 
altan enligt bilaga 2 och 3, på fastigheten Kobacka 1:15 vid Tolken, Borås kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

   
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt väst och norr, enligt gul markering i 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 
befintligt bostadshus, altan, förråd samt garage på fastigheten Kobacka 1:15. 
Utbyggnaden mot sjön kommer hålla samma höjd som nuvarande hus och 
kompletteras med en lägre tillbyggnad söderut som ska bli ett orangeri. Garaget 
placeras i fastighetens södra del, vid infarten till tomten. Mellan huset och vägen 
planeras för ett kombinerat förråd och vedförråd. 
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Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 oktober 2018. 
Ritning och situationsplan har bifogats ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 1 november 2018 besökt platsen. I 
samband med ny avloppsanläggning 2017 har tomten arbetats om och planats ut.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 
300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras. Vidare får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle 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). 
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.  
 
På fastigheten Kobacka 1:15 finns ett befintligt bostadshus, som tidigare använts som 
sommarstuga, samt en komplementbyggnad. I norr gränsar fastigheten till skogsmark, 
i sydost till landsväg som avskiljs med en vall, i syd till bebyggelse och i väst mot 
naturmark och sjön Tolken. Mellan infartsvägen och bostadshuset har marken planats 
ut i samband med ny avloppsanläggning 2017. 10- 15 meter innan fastighetsgränsen i 
väst sluttar marken brant ner mot sjön. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer ske inom redan ianspråktagen 
tomtmark. Del av tillbyggnaden kommer även ersätta befintligt hus. Även altan och 
komplementbyggnaderna (garage och förråd) bedöms uppföras inom ianspråktagen 
mark.  
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att ett större 
bostadshus med altandäck runt, samt två nya komplementbyggnaderna, utökar den 
upplevda hemfridszonen, bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen 
med villkor att tomtplatsen ska markeras i väst och norr, enligt bilaga 2. 
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
åtgärderna 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 de planerade åtgärderna utförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
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På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 

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

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 Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
3. Ritning tillbyggnad 
4. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 



Kobacka 1:15
Dnr. 2018-2965
 

Bilaga 1. Översiktskarta
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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 

 

 

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

Ansökan om strandskyddsdispens för byggnation av två 
bostadshus 
 
Sökande:  
Fastighet:  Bredareds-Fagerhult 1:34 
 

Sammanfattning 
 söker strandskyddsdispens för rivning av ett 

bostadshus och byggnation av två bostadshus på Fastigheten Bredareds-
Fagerhult 1:34. Fastigheten ligger inom det område som lyder under 
Områdesbestämmelser för Öresjös Västra strandområden. Med 
hänvisning till områdesbestämmelserna och miljöbalken avslås ansökan 
om dispens. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för byggnation av två bostadshus, på fastigheten 
Bredareds-Fagerhult 1:34, Borås kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 2 kap. 6 §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva 

ett bostadshus och bygga två nya på fastigheten Bredareds-Fagerhult 1:34. Ansökan 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 23 november 2018. Karta 
har bifogats ansökan.  anger att han har för avsikt att stycka av 
fastigheten i två fastigheter.  
  
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 14 november besökt platsen. Fastigheten 
består i en plan yta med klippt gräsmatta, ett bostadshus med en större altan och ett 
par komplementbyggnader. Framför huset ner mot sjön lutar fastigheten brant ca 16 
höjdmeter. Slänten består främst av stenar och block med naturlig vegetation mellan. 
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Vegetationen hålls nere i höjd genom beskärning. De två tänkta husens placering 
ligger inom en ianspråktagen tomtplats och det finns därför ett särskilt skäl för 
dispens. Åtgärden strider heller inte mot strandskyddets syften. Dock bedöms inte 
hela fastigheten utgöra tomtplats, utan endast den del som är ovanför slänten mot 
sjön.  
 
Fastigheten ligger inom det område som lyder under Områdesbestämmelserna för 
Öresjös Västra Strandområden. Bestämmelserna anger att inom en fastighet får den 
sammanlagda bruksarean inte överstiga 60 kvadratmeter. Två bostadshus på 58 
kvadratmeter överstiger den sammanlagda bruksarean på 60 kvadratmeter som 
områdesbestämmelserna medger för en fastighet. Syftet med områdesbestämmelserna 
är att bibehålla områdets användning för fritidsboende genom begränsning i 
byggrätterna för befintliga fritidshus. Motiven är dels att området är svårt att försörja 
med kommunal service av olika slag vid utökat permanentboende och dels en önskan 
att i möjligaste mån skydda Öresjö som vattentäkt från ytterligare belastning av 
föroreningar orsakade av ett utökat boende. (Källa: Områdesbestämmelser för 
Öresjös Västra Strandområden) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har getts möjlighet att yttra sig om åtgärden är en sådan 
åtgärd som inte kan tillåtas inom områdesbestämmelserna eller om det är en mindre 
avvikelse som det kan ges dispens för. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar att 
bestämmelserna inte tillåter att en fastighet styckas av för att på det sättet få möjlighet 
att bygga fler bostadshus. 

 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade husen ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras 
eller andra anordningar eller anläggningar utföras om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle får 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. 
 
Platsen för de planerade husen ligger också inom ett område som lyder under 
områdesbestämmelser för Öresjös västra strandområden. En dispens får inte ges i 
strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna 
inte motverkas. (2 kap 6 § miljöbalken).  
 
 
Motivering för beslut 
Utifrån 2 kap 6 § miljöbalken får inte en strandskyddsdispens ges om den strider mot 
syftet med områdesbestämmelser. En utökad bebyggelse inom området som lyder 
under Områdesbestämmelser för Öresjös Östra Strandområden skulle inverka 
negativt på Öresjö som vattentäkt.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tillfrågats i ärendet och deras bedömning är att den 
sökta åtgärden inte kan tillåtas inom de beslutade områdesbestämmelserna. 
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Miljöförvaltningen bedömer att byggnationen inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande översiktsplanen. 
 

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 Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta  
3. Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
lantmateri@boras.se 
 

mailto:lantmateri@boras.se
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REMISS 1 (1) 

  

 
 

Miljöförvaltningen, Borås Stad 

 

Ärende: 
Remiss- Byggnation inom Områdesbestämmelser för Öresjös Västra 
strandområden 
 
Remiss har inkommit från Miljöförvaltningen den 23 november 2018. Miljöförvaltningen efterfrågar 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning av om en avstyckning av fastigheten Bredareds-Fagerhult 1:34 för 
att på så sätt kunna bygga ytterligare ett fritidshus på platsen görs i strid mot gällande områdesbestämmelser, 
eller om det kan ses som en mindre avvikelse från dessa. 
 

Aktuella bestämmelser 
Områdesbestämmelse nr P993, lagakraft 2001-02-15, gäller. 
Följande bestämmelse gäller för fritidsbostäder inom området:  
”Avser samtliga tomter inom området, med undantag för hus markerade med överkorsad ring på kartan. På 
varje tomt får den sammanlagda bruksarean inte överskrida 60 kvm, varav huvudbyggnaden högst 50 kvm” 
 

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Bestämmelsen ovan ska tillämpas på de fritidshustomter som fanns när områdesbestämmelserna upprättades. 
Syftet var att begränsa omfattningen på fritidshusbebyggelsen i området, och bestämmelsen ska tolkas som en 
begränsning av hur mycket man får bebygga totalt inom varje fritidshustomt inom områdesbestämmelserna. 
Motiveringen till detta är bland annat att området är svårt att försörja med kommunal service, och att man i 
möjligaste mån vill skydda Öresjö som vattentäkt från ytterligare belastning av föroreningar orsakat av ett 
utökat boende. 

 
Inom de befintliga fritidshustomterna avses bebyggelsen hållas nere till 50 kvm bruksarea (BRA) för 
huvudbyggnad, samt 60 kvm BRA totalt med komplementbyggnader inräknade. Att stycka av en befintlig 
fritidshustomt till 2 nya och på så sätt skapa en ny ”byggrätt” på 50+10 kvm bruksarea motverkar 
områdesbestämmelsernas syfte, och kan inte heller anses utgöra en mindre avvikelse från dessa 
områdesbestämmelser.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens sammantagna bedömning är att strandskyddsdispens inte kan beviljas med stöd 
av 2 kap. 6 § Miljöbalken, då en sådan åtgärd inte kan anses vara en liten avvikelse från 
områdesbestämmelserna eftersom syftet med bestämmelserna motverkas. 
 

 
 
Niklas Lund, 
Bygglovarkitekt 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Initiativärende gällande fordonsvrak i naturen 
 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av Miljö- och konsumentnämnden att utreda 
ansvaret för skrotbilar som hamnar i naturen. 
 
Under 2016/2017 hade Miljö- och konsumentnämnden ett ärende om en kvaddad 
personbil som lämnats kvar i Viskans vattenskyddsområde.  
 
Ärendet bollades mellan olika förvaltningar då ingen av de inblandade förvaltningarna 
ansåg att det ingick i deras verksamhetsbudget att stå för kostnaderna av att 
transportera bort ett fordon på privat mark. Fordonet bärgades bort efter ca sex 
månader från platsen efter att en granne till markägaren varit villig att betala 
bärgningen.  
 
Karl-Eric Nilsson (C) tillsammans med Per Månsson (M), Inga-Britt Olsson (M) samt 
Marcus Nilsen (L) gav därav Miljöförvaltningen i uppdrag att utreda förvaltningens 
roll i egenskap av tillsynsmyndighet när den här typen av situation uppstår, speciellt 
för fordonsvrak som hamnar i känsliga områden såsom vattenskyddsområden.  
 
Allianspartierna vill att Miljöförvaltningen svarar på följande frågor i initiativärendet: 

- Vilken förvaltning ska verkställa?  
- Var tas kostnaden för åtgärd? 
- Vilka risker finns det för miljön då bilar lämnas kvar i naturen? 

 
Sammanfattningsvis vill alliansen att Miljöförvaltningen ska få i uppdrag att ta initiativ 
till åtgärder för en samlad lösning.  
 
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har besvarat nämndens frågor genom att utreda hur övergivna 
fordon och fordonsvrak, särskilt de inom känslig mark, hanteras i Borås Stad och 
inom Miljöförvaltningen. Hantering och befogenheter inom och mellan förvaltningar 
har granskats och utretts och utifrån detta har Miljöförvaltningen tagit fram 
förbättringsförslag, i syfte att nå en samlad lösning. 
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Miljöförvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen, Borås Rent och 
Snyggt, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Stadsledningskansliet (avdelningarna 
Mark – och exploatering samt Strategisk samhällsplanering) utrett ärendegången för 
övergivna fordon/fordonsvrak, vilken förvaltning som ska verkställa och hantera 
dessa ärenden, vem som bör ta kostnader, samt vilka risker som finns med att 
övergivna fordon/fordonsvrak lämnas kvar i naturen. Dessa frågor har framförallt 
diskuterats kring övergivna fordon/fordonsvrak på känslig mark och privat 
naturmark. 
 
Sammanfattningsvis har förvaltningarna kommit fram till att lagstiftningen är 
svårtolkad och att det inte har varit tydligt vilken förvaltning som har det 
övergripande ansvaret för att hantera övergivna fordon/fordonsvrak i naturen. 
Otydligheten beror troligtvis på att det finns olika lagstiftningar som kan vara 
tillämpliga samtidigt och där delegationen på att agera utefter lagstiftningarna är 
utportionerade på olika förvaltningar. Otydligheten beror även på att nämndernas 
reglementen inte är tydliga efter vilka uppdrag som Kommunfullmäktige har gett 
respektive nämnd.  
Även om det är möjligt att agera utefter miljöbalken och Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (GRL) så anser Miljöförvaltningen att det är 
ineffektivt att använda sig av de lagstiftningarna om syftet är att få bort fordonsvraket 
skyndsamt från exempelvis ett känsligt område. Att i stället agera utefter Lag 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) samt Förordning (1982:198) om flyttning av 
fordon i vissa fall (FFF) är ett betydligt mer tidseffektivt sätt.  
 
Inom ramen för den utredning och de diskussioner/möten som skett inom och 
mellan förvaltningar har Miljöförvaltningen tagit fram följande förslag: 
 

- Alla inkommande skrotbilsärenden bör gå till en kommunal förvaltning som 
kan hantera dem effektivt. Förslaget från Miljöförvaltningen är att vägen in 
för alla ärenden ska vara till Tekniska förvaltningen då de har delegation att 
agera utefter Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning 
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall och hanterar redan idag merparten av 
alla fordonsrelaterade ärenden. 

- Miljöförvaltningen anser att det ska finnas rutiner för att hantera övergivna 
fordon/fordonsvrak på ett skyndsamt sätt i känsliga områden. 
Miljöförvaltningen kan bistå med handläggning vid denna typ av ärenden till 
viss del men endast det som berör miljö- och hälsorisker och saneringsbehov 
samt verka för att dessa ärenden hanteras skyndsamt och effektivt. Tekniska 
förvaltningen ska stå för kostnader och huvudsaklig handläggning för att få 
fordon flyttade. 

- Om det är politikens mening att Borås Stad ska stå kostnaderna för hantering 
av övergivna fordon/fordonsvrak på privat naturmark så behöver det 
förtydligas.  
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Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 

- alla skrotbilsärenden handläggs av Tekniska förvaltningen då de har 
delegation att agera utefter lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 
förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall  

- tydliggöra Tekniska förvaltningens ansvar vad gäller fordonsvrak på privat 
naturmark 

 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Vilken förvaltning ska verkställa? 
Antalet fordonsvrak i Borås stad, såväl som i hela landet, har ökat stadigt de senaste 
åren, som en trolig följd av att bilskrotningspremien togs bort 2007. Majoriteten av 
alla skrotbilsärenden idag inkommer till och handläggs av Tekniska förvaltningen, 
som i år uppgår till ca 350-400 stycken inkomna ärenden, varav de hanterar 150-200 
stycken.  
 
På grund av otydlighet i ansvarsfördelning gällande övergivna fordon/fordonsvrak 
inkommer vissa ärenden till Miljöförvaltningen och handläggs då i den utsträckning 
detta går enligt förvaltningens upprättade rutin för nedskräpningsärenden. De senaste 
åren har antalet inkomna skrotbilsärenden uppgått till 2-4 stycken/år. 
Miljöförvaltningen har i dessa fall möjlighet att agera utifrån miljöbalken om risk för 
miljöskada föreligger.  
 
Miljöbalken som verktyg för att hantera övergivna fordon/fordonsvrak är dock ofta 
trubbigt och tidskrävande. När ett ärende inkommer informerar Miljöförvaltningen 
fastighetsägaren om att kontakta bilägaren och/eller Kronofogden samt att ta kontakt 
med Tekniska förvaltningen för bortforsling av fordonet. Informationen ges till 
fastighetsägaren via telefon eller genom att Miljöförvaltningen skickar en skrivelse. 
Därefter väntar förvaltningen på återkoppling om att fordonet blivit bortforslat. I 
vissa fall kan förvaltningens miljöinspektörer behöva åka ut och kontrollera att det 
övergivna fordonet/fordonsvraket har blivit flyttat och bedöma om sanering av 
marken behöver ske.  
 
I de fall som övergivna fordon/fordonsvrak inte blir flyttade kan Miljöförvaltningen 
enligt miljöbalken förelägga antingen fordonsägaren eller fastighetsägaren att se till att 
fordonet flyttas, vilket är en tidskrävande process. I ett första steg måste beslutet först 
kommuniceras till verksamhetsutövaren, därefter ska verksamhetsutövaren få 
möjlighet att yttra sig över kommande beslut. Kommuniceringstiden är normalt 10-14 
dagar. När kommuniceringstiden har gått ut fattas ett beslut som kan överklagas inom 
tre veckor. Miljöförvaltningen måste då vänta ut överklagningstiden för att kunna 
kontrollera att fordonet är flyttat. Det finns stor risk att framförallt fastighetsägaren 
överklagar beslutet om denne inte anser sig vara kostnadsansvarig att flytta fordonet 
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eftersom det har blivit lämnat på dennes mark utan godkännande. Förelägger 
Miljöförvaltningen fordonsägaren finns det risk att det övergivna 
fordonet/fordonsvraket inte alls blir flyttat eftersom ägaren kan vara svår att få tag på 
eller väljer att inte följa beslutet. Blir inte fordonet flyttat kan förvaltningen förena 
beslutet med ett vite, det innebär ny kommuniceringstid, överklagningstid samt tid för 
att ansöka om utdömande om vite hos Mark- och miljödomstolen vilket ofta är 
tidskrävande. Detta innebär att det kan ta månader innan fordonet flyttas och under 
tiden detta sker finns det risk för att miljön tar skada samt att skada för djur och 
människor kan uppstå.  
 
För att minska föroreningsskada och för att det inte ska se nedskräpat ut på platsen är 
Miljöförvaltningen i den här processen helt beroende av att den person som blivit 
förelagd att flytta fordonet gör det skyndsamt. Miljöförvaltningen har en möjlighet 
att, enligt 26 kap 18 § MB vidta rättelse på felandes bekostnad, vid risk för allvarliga 
skador eller om det finns särskilda skäl. Att vidta rättelse på den felandes bekostnad 
ska dock användas som en sista utväg. Detta innebär att det kan dröja lång tid innan 
tillsynsmyndigheten kan fatta ett sådant beslut, dessutom ska det motiveras utifrån att 
det finns risk för allvarliga skador. Därefter behöver förvaltningen ta kontakt med 
Tekniska förvaltningen som har befogenheter att flytta det övergivna 
fordonet/fordonsvraket enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Vill 
kommunen ta fram en effektiv lösning av situationen så är det en omväg att ta det via 
miljöbalken. Detta resonemang stöds även av Naturvårdsverkets som menar att 
ingripanden med stöd av miljöbalken vid situationer där fordon kan skada växt- och 
djurliv eller naturmiljön inte är lika effektiva och snabbt som behovet kräver och 
avråder därför mot detta som lösning.  
 
För att få till en mer skyndsam flyttning av fordon och fordonsvrak så är Lag 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) samt Förordning (1982:198) om flyttning av 
fordon i vissa fall (FFF) en mer effektiv lagstiftning att använda sig av. Till skillnad från 
Miljöbalken finns det möjligheter i denna lagstiftning att för en myndighet agera 
gentemot fordonsägaren utan att denne behöver vara aktivt involverad i processen att 
flytta det övergivna fordonet/fordonsvraket.  
 
I Borås stad är det Tekniska förvaltningen som har delegation att agera utefter LFF 
och FFF vilket innebär att de kan klassa, flytta och skrota bilvrak, detta framgår av 
delegationsbeslut för tekniska nämnden (2017-12-27, se punkt 9, reviderad 2018-01-
25). Dessa lagar möjliggör ett snabbt och smidigt verkställande vid bortforsling och 
skrotning av övergivna fordon/fordonsvrak. Tekniska förvaltningen kan flytta ett 
fordon omgående när den väl blivit klassad som fordonsvrak. Klassningen görs 
baserat på fordonets uppskattade värde och skick. När det gäller fordon i naturen, kan 
de oftast klassas som fordonsvrak.  
 
Kan inte fordonet klassas som ett fordonsvrak sker en längre process innan 
bortforsling. I detta fall får fordonet flyttas, enligt LFF, först efter att fordonet varit 
parkerat minst 7 dygn på annans mark, samt efter att markägaren har underrättat 
fordonsägaren. Kan inte fordonsägaren nås får flyttning ske först 30 dagar efter 
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kontaktförsök. Upp till 30 dagar är ett snabbt tillvägagångsätt i jämförelse med 
miljöbalkens verktyg där det kan ta månader innan en flytt är möjlig och då måste det 
ändå gå via Tekniska förvaltningen i slutändan eftersom Miljöförvaltningen inte kan 
agera utefter LFF och FFF.  
 
Tillsyn enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(GRL) kan också bli aktuellt i ärenden som gäller fordonsvrak. Lagen syftar till att 
kommunen ska ansvara för de allmänna platser som är redovisade i detaljplanen och 
för vilka kommunen är huvudman. Kommunen ska se till att sådana platser hålls i ett 
sådant skicka att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de 
krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga 
omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Det 
innebär att den myndighet som ska utöva tillsyn enligt lagen kan förelägga kommunen 
om att städa upp exempelvis övergivna fordon/fordonsvrak dit allmänheten har 
tillträde. Tillsynen syftar dock inte till direkta miljö- och hälsoolägenheter som i övrigt 
ankommer på Miljö- och konsumentnämnden, utan det blir mer av en estetisk 
bedömning varför tillsynen troligtvis ligger på Samhällsbyggnadsnämnden att utöva. 
Att Miljö- och konsumentnämnden skulle utöva tillsynen enligt GRL framgår inte 
heller i nämndens reglemente. Miljöförvaltningen anser att ansvaret för tillsyn i 
enlighet med GRL bör klargöras inom kommunen men oavsett vilken nämnd som 
har delegation på tillsynen vore det ineffektivt att lösa fordonsvraksfrågan via GRL, 
detta då det återigen behöver gå via Tekniska förvaltningen i slutändan för att de kan 
klassa och flytta fordon enligt LFF och FFF.  
 
Förutom lagar finns även den kommunala föreskriften om avfallshantering (560:1) som 
berör ansvaret för skrotbilar i Borås Stad.  I 2 kap 1 § står det att ”Borås Energi och 
Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i nedskräpningsärenden 
samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden eller Tekniska nämnden.”  
 
Miljöförvaltningen tolkar och bedömer här att respektive förvaltning bör ansvara för 
vad man har rådighet över att fatta beslut om. Miljöförvaltningen bedömer därför att 
myndighetsbeslut som gäller nedskräpningsärenden ska fattas av Miljö- och 
konsumentnämnden eftersom nämnden har delegation på att fatta beslut baserat på 
miljöbalken. Miljöförvaltningen har även utarbetade rutiner gällande att hantera 
nedskräpningsärenden. Tekniska förvaltningen har delegation på LFF och FFF som 
gör det möjligt för dem att fatta myndighetsbeslut gällande övergivna 
fordon/fordonsvrak. De har även utarbetade rutiner för att hantera fordonsrelaterade 
ärenden. Miljöförvaltningen tolkar därav avfallsföreskriften som att Tekniska 
förvaltningen ska handlägga myndighetsbeslut vad gäller övergivna 
fordon/fordonsvrak. 
 
Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) har ett avtal med Borås Stad att handha 
bortforsling av avfall/skrot på privatägd och kommunal mark (KS Beslut § 148 
2009/KS0164 439). Vid ett nedskräpningsärende som gäller skrotbilar kan BEMAB 
dock inte besluta att bortforsla övergivna fordon/fordonsvrak då BEMAB, precis 
som Miljöförvaltningen, inte har mandat att flytta eller klassa fordonsvrak. 
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Möjligheten att klassa fordon som fordonsvrak samt tillämpa flyttning av dessa har, 
som nämnts innan, endast Tekniska förvaltningen. För att göra uppdraget tydligare 
kan det vara bra om det framgår i en nämnds reglemente att nämnden ansvarar för 
uppgifter som återfinns i Borås Stads föreskrift om avfallshantering (560:1).  
 
Föreskrifter om avfallshantering (560:1) 2 kap 1 § fastställer inte, om den insamling av 
bilvrak som uppdraget anger, ska omfatta privat och/eller kommunal mark. Däremot 
anges det i beslutet från KS § 148 2009/KS0164 439 att BEMAB som en följd av 
avfallsföreskriften ska handha bortstädning av avfall/skrot på privatägd mark. 
Eftersom det inte heller specificeras om det endast är privatägd mark dit allmänheten 
har tillträde så får det antas att det gäller all privatägd mark oavsett om allmänheten 
har tillträde till marken eller ej. Miljöförvaltningen gör därför bedömningen att de 
uppdrag som omnämns i stadens avfallsföreskrift ska omfatta både privat och 
kommunal mark.  
Tekniska förvaltningen har enligt lag ingen skyldighet att flytta fordon på privat mark, 
det anges heller inte i förvaltningens reglemente att de ska flytta fordon på privat 
mark, däremot finns uppdraget enligt avfallsföreskriften. Miljöförvaltningens 
bedömning är därför att Tekniska förvaltningens uppdrag även gäller att hantera 
ärenden som berör privatägd mark vad gäller fordon/fordonsvrak där de, enligt 
uppdrag från Kommunfullmäktige, kan ta hjälp av BEMAB. Om det inte är 
Kommunfullmäktiges mening att det ska tolkas på det sättet så behöver det 
förtydligas. 
 
Var tas kostnaden för åtgärd? 
Bilägaren ska enligt 7 § samt 13 § Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall i första 
hand stå för kostnaden av flyttning av fordon. I många fall är detta dock inte möjligt; 
Antingen för att bilägaren inte går att finna, eller för att denne många gånger står 
utanför samhället och inte har medel att bekosta bortforslingen. Kan inte Tekniska 
förvaltningen finna en bilägare som kan betala för bortforsling ställs fastighetsägaren 
som kostnadsansvarig. När någon är villig att ikläda sig kostnaden kan Tekniska forsla 
bort övergivna fordonet/fordonsvraket. 
 
Grundkostnaden för hantering av fordon är idag 1300 kr, vilket innefattar 
bortforsling och dokumentation. På detta tillkommer administrativa kostnader samt 
kostnader för uppställning om fordonet ej ska skrotas direkt, för närvarande en 
kostnad på 25 kr/dygnet. Av de runt 150-200 skrotbilsärenden som Tekniska 
förvaltningen årligen får in, berör ungefär 1-5 känslig mark och färre än 10 på privat 
naturmark.  
 
I nuläget anser Tekniska förvaltningen att de har en budget för att hantera övergivna 
fordon/fordonsvrak på kommunal mark men inte för privat mark  
 
Naturvårdsverket har i sin redovisning till regeringen, ”Uttjänta bilar och miljön” 
bedömt att kommunens hämtning av fordonsvrak på privat mark sker med stöd av 7 
§ 1 st LFF jämfört med 2 § 7p FFF och att betalningsansvaret då faller på kommunen 
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enligt huvudregeln i 7 § 3st LFF. Oavsett vem som anmält fordonsvraket, i den mån 
det inte går att identifiera och hitta fordonets ägare.  
 
Om kostnaden för hantering och bortforsling av fordon i natur och känsliga områden 
skulle bäras av Borås Stad, skulle det innebära att dessa kan flyttas omgående. Detta 
skulle minska risken för spridning av föroreningar till omgivande mark och vatten, då 
fordonets bortforsling inte behöver vänta ut processen att någon ikläder sig 
kostnaden. 
 
Vilka risker finns det för miljön då bilar lämnas kvar i naturen 
Skrotbilar i naturen är förenade med särskilda risker. Miljö- och hälsoskadliga ämnen 
riskerar här att förorena omgivande mark och vatten. Ämnen som exempelvis bly, 
kvicksilver, oljor och andra vätskor kan vara långlivade och stanna kvar i marken 
och/eller lagras i växter och organismer. Det är därför viktigt att hantering av 
övergivna fordon/fordonsvrak i naturen sker på rätt sätt och skyndsamt, för att 
förhindra en spridning och/eller ackumulering av dessa miljöfarliga ämnen.  
 
Miljöförvaltningen anser att de risker som är förenade med övergivna 
fordon/fordonsvrak i naturen är särskilt viktiga att agera på när det berör känsliga 
mark- och vattenområden, exempelvis inom vattenskyddsområden. Ärendet ska då ha 
hög prioritet och handläggas skyndsamt och effektivt. Sanering av mark och vatten är 
kostnadskrävande och överstiger kostnaden för bortforsling. Kostnaden för sanering 
beror på typ av förorening och omfattning. 
 
Utöver de direkta miljömässiga effekterna som sker när onaturliga ämnen sprids i 
naturen, tillkommer även andra risker. Problemet med övergivna fordon/fordonsvrak 
rymmer ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter som alla måste beaktas. 
Nedskräpning och skräpiga miljöer kan uppfattas som otrevliga och otrygga och 
studier visar dessutom att nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral som 
leder till ytterligare nedskräpning och andra problem med skadegörelse. Att tidigt 
forsla bort ett övergivet fordon/fordonsvrak kan därför motverka dessa medföljande 
konsekvenser. 
 

Slutsats 
Sammanfattningsvis har förvaltningarna kommit fram till att lagstiftningen är 
svårtolkad och att det inte har varit tydligt vilken förvaltning som har det 
övergripande ansvaret för att hantera övergivna fordon/fordonsvrak i naturen.  
 
Otydligheten beror troligtvis på att det finns olika lagstiftningar som kan vara 
tillämpliga samtidigt och där delegationen på att agera utefter lagstiftningarna är 
utportionerade på olika förvaltningar. Även om det är möjligt att agera utefter 
miljöbalken och lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning så 
anser Miljöförvaltningen att det är ineffektivt att använda sig av de lagstiftningarna 
om syftet är att få bort fordonsvraket skyndsamt från exempelvis ett känsligt område.  



 
Sida 

8(8) 
Datum 

2018-12-04 
Dnr 

2017-2899 

 
 

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 

 

Att i stället agera utefter lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) samt 
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF) är ett betydligt mer 
tidseffektivt sätt.  
 
Eftersom det är Tekniska förvaltningen som har delegation på LFF och FFF anser 
Miljöförvaltningen det som motiverat att alla fordonsärenden går direkt via Tekniska 
förvaltningen. Detta skulle innebära att alla övergivna fordon/fordonsvrak i Borås 
stad, både på kommunal mark och privatägd mark, i första hand ska handläggas och 
verkställas av Tekniska förvaltningen.  
 
Intentionen är att Miljöförvaltningen fortfarande ska ha en inblandning vid 
fordonsärenden inom känslig mark och naturmark. Förvaltningen ska då underrättas 
av Tekniska förvaltningen för att göra en miljöbedömning samt utreda eventuella 
saneringsbehov.   
 
Genom att tydliggöra ansvarsfördelningen på detta sätt sparar kommunen tid och 
resurser då ärenden inte går mellan olika instanser och handläggare. Detta 
tillvägagångssätt resulterar även i en mindre risk för föroreningar då övergivna 
fordon/fordonsvrak kan flyttas snabbare.  
 

Agneta Sander  Anthoula Papakosta Sofia Törnqvist 
Miljöchef Miljöinspektör  Miljöinspektör 
  

 
 
Bilaga 
Initiativärende § 190 
KS Beslut § 148 2009/KS0164 439 
Delegationsbestämmelser för Tekniska nämnden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Samråd detaljplan Norra Brämhult, Brämhult 11:1 mfl, 
Brämhultshöjd, Borås Stad  
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör en förtätning, ca 100 st nya bostäder, samtidigt som ny 
bebyggelse måste förhålla sig till läget då det gränsar till obebyggda naturområde och 
befintliga grönstråk. Planområdet ligger i utkanten av Brämhultsdrumlinen, en 
långsträckt höjdrygg bildad av inlandsisen. Angränsande område öster om 
planområdet utgör naturområde klass 2.  
 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. Miljöförvaltningen önskar att 
kompensationsåtgärder genomförs och att gestaltningsprinciperna kompletteras med 
skrivningar om ekosystemtjänster.   
 
Miljöförvaltningen önskar tillägga i gestaltningsprinciperna att grönytor ska ha tydligt 
fokus på ekosystemtjänster. Ytterligare ett önskemål till gestaltningsprinciperna är 
husen i västra delen av område B ska läggas nära gatan. Detta för att maximera 
storleken på baksidan och minimera störningar från stora skyddsvärda träd som ligger 
i direkt anslutning till baksidorna.  
 
Miljöförvaltningen saknar kompensationsåtgärder för ängsmarken som blir bebyggd. 
Den ängsmark av klass 3 som undantas exploatering i naturvårdsobjekt 4 är marginell 
och alldeles för liten för att bevara ängsmarksvärdena. Därför bör 
kompensationsåtgärder genomföras. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att använda gestaltningsprinciper och att hänsyn 
tagits till grönområdesplan, grönstråk, natur-, rekreation- och landskapsvärden.  
 
Miljöförvaltningen ser en risk att anlägga bostäder i så nära anslutning till en hästgård. 
Boende kan bli störda, vilket kan resultera i krav på åtgärder av verksamhetsutövaren. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på utbyggnation av cykelväg utmed Kyrkvägen fram 
till den biotopskyddade allén.  
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Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under 
förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av hög arkitektonisk 
kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola. Detaljplanen möjliggör cirka 
100 st bostäder utöver befintliga. Planerad bebyggelse är en blandning av villor, 
radhus och flerbostadshus och strävar efter olika upplåtelseformer. Detaljplanen 
möjliggör en förtätning samtidigt som ny bebyggelse måste förhålla sig till läget då det 
gränsar till obebyggda naturområde och befintliga grönstråk. 
 
Planområdet ligger i utkanten av Brämhultsdrumlinen, en långsträckt höjdrygg bildad 
av inlandsisen. Angränsande område öster om planområdet utgör naturområde klass 
2.  
 
Detaljplanen tas fram parallellt med planprogram för Brämhult.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på planförslaget då området har möjlighet att vara en 
balanserad förtätning i ett område med högt exploateringstryck. Området klarar 
riktvärden för buller och ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och skola.  
 
Miljöförvaltningen har i det tidiga planarbetet påpekat hänsyn till naturvärden som 
landskapsbild, biotopskyddade stenmurar och lindallé utmed Kyrkvägen, gröna stråk 
och skyddsvärda träd. Hänsyn har tagits till detta i planarbetet.  
 
Miljöförvaltningen önskar att kompensationsåtgärder genomförs och att 
gestaltningsprinciperna kompletteras med skrivningar om ekosystemtjänster.   
 
Kulturlandskap och topografi 
Planområdet är en del i ett värdefullt natur- och kulturlandskap. Området är till större 
delen obebyggt. Planerad bebyggelse tar god hänsyn till topografi och naturvärden.  
 
Gestaltning 
Planförslaget innebär en förändring av områdets karaktär från att vara ett i stort sett 
obebyggt grön-/naturområde mellan den tätare villabebyggelsen och landsbygden 
med hästgårdar och betesmarker. Miljöförvaltningen ser positivt på att detaljplanen 
reglerar gestaltning, exempelvis att ny bebyggelse ska vara lågmäld, smälta in med 
enkla former och naturmaterial och gröna tak.  
 
Miljöförvaltningen önskar tillägga i gestaltningsprinciperna att grönytor ska ha tydligt 
fokus på ekosystemtjänster. Ytterligare ett önskemål till gestaltningsprinciperna är 
husen i västra delen av område B ska läggas nära gatan. Detta för att maximera 
storleken på baksidan och minimera störningar från stora skyddsvärda träd som ligger 
i direkt anslutning till baksidorna.  
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Hästar 
Det finns en hästgård i nära angränsning till detaljplanområdet, närmsta byggrätt 20 m 
från en hästhage och ca 50 m från ett stall. Det går inte att planera bort risken att 
människor blir störda, vilket kan resultera i krav på åtgärder av verksamhetsutövaren.  
  
Buller 
Området bedöms ligga utanför risk för bullerstörning.  
 
Luft 
Planområdet påverkas inte av luftföroreningar. 
 
Förorenad mark 
Området som planeras för bebyggelse i detaljplanen är tidigare obebyggt och det 
bedöms inte förekomma förorenad mark. 
 
Vatten 
Området påverkas inte av strandskydd, översvämningsrisk eller vattenskyddsområde 
och miljökvalitets bedöms inte komma att överskridas.  
 
Mobilitet 
Miljöförvaltningen ser positivt på utveckling av cykelväg och cykelparkeringar. Det 
finns dock inte möjlighet att bygga ut cykelvägen norr om vägen upp till kyrkan. 
Detta då vägen är för smal och kantas av en biotopskyddad lindallé. 
 
Förskolor/skolor 
Att kapaciteten för förskola planeras i området stärker barnfamiljers möjlighet att bo 
och leva på ett mer hållbart sätt när det gäller vardagslivet med hållbara 
transportmöjligheter.  
 
 
Biotopskydd 
Åtgärder som påverkar den biotopskyddade stenmurar/ allén innebär att dispens 
måste sökas från Länsstyrelsen. Det måste finnas starka skäl, och att man utrett andra 
möjliga alternativ, innan en sådan ansökan kan göras.  
 
Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd är inmätta på plankartan. Marklov krävs för fällning av träd med en 
större diameter än 30 cm i brösthöjd.  
 
Baksidorna på område B kommer att få en hel del skugga och skyddsvärda träd kan 
komma att störa de boende. Se mer under stycke Gestaltning i denna skrivelse.   
 
Kompensationsåtgärder 
Miljöförvaltningen saknar kompensationsåtgärder för ängsmarken som blir bebyggd. 
Ängsmarken som kommer att exploateras har enligt naturvärdesinventeringen 
påtagligt naturvärde, klass 3. Den ängsmark av klass 3 som undantas exploatering i 
naturvårdsobjekt 4 är marginell och alldeles för liten för att bevara ängsmarksvärdena. 
Därför bör kompensationsåtgärder genomföras. Förslagsvis utvecklas kvalitén på 
bevarad ängsmark som idag inte har lika högt naturvärde. Lämpliga 
kompensationsåtgärder är att magra av ytan och så in blommor viktiga för pollinerare. 
Denna ängsmark ska skötas med årlig slåtter. Man bör även iordningsställa gröna 
stråk inom kvartersmark och lägga till i gestaltningsprinciperna att grönytor ska ha 
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fokus på ekosystemtjänster. Där kan man fokusera på ängsblommor och lövträd – 
helst som ny allé längs Kyrkvägen.  

Redaktionella ändringar 
I planbeskrivningen hänvisas till Borås gamla miljömål, nya antogs i februari 2018. 

Texten om träds diameter brösthöjd på s 23 behöver ändras. Diametern står 13 cm, 
men ska vara 30 cm enligt plankartan. Samt att brösthöjd alltid är 130 cm, inte ca 150 
cm. Förslag på ny text:
”För att skydda träd på naturmark som ligger i anslutning till kvartersmark omfattas träd med en
diameter större än 30 cm av marklov vid fällning. Omkretsen mäts i brösthöjd, 130 cm över
markytan.

Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. I planhandlingarna bör tilläggas 
kompensationsåtgärder och gestaltningsprinciper kring ekosystemstjänster.  

Miljöförvaltningen ser positivt på att använda gestaltningsprinciper och att hänsyn 
tagits till grönområdesplan, grönstråk, natur-, rekreation- och landskapsvärden.  

Miljöförvaltningen ser en risk att anlägga bostäder i så nära anslutning till en hästgård. 
Boende kan bli störda, vilket kan resultera i krav på åtgärder av verksamhetsutövaren. 

Miljöförvaltningen ser positivt på utbyggnation av cykelväg utmed Kyrkvägen fram 
till den biotopskyddade allén.  

Agneta Sander Mia Magnusson 
Miljöchef Miljöutredare 

Bilaga 
Samtliga planhandlingar 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Länk till detaljplan

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbramhult232bramhultshojd.5.180e3b59158af501fdddef5f.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Samråd planprogram Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 med 
flera, Borås Stad  
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Planprogrammet syftar i första hand till att värna Brämhults värdefulla natur- kultur 
och rekreationsområden och ge riktlinjer för bevarande av dessa.  
 
Den sammanvägda bedömningen i planprogrammet landar i två mindre områden som 
planeras för bostäder, en pågående detaljplan för bostäder (se samråd Brämhult 11:1, 
diarienummer MKN 2018-3140) ett område för verksamheter och utvidgning av 
kyrkogård. Majoriteten av området i planprogrammet lämnas utanför exploatering för 
att bevara det värdefulla natur- och kulturlandskapet, med riktlinjer för bevarandet. I 
undantagsfall kan enstaka nya byggnader utanför tätortsbebyggelse tillåtas, om de 
beskrivna värdena i planprogrammet inte riskerar att skadas.  
 
I programområdet finns värdefulla naturmiljöer att ta hänsyn till. I framtagandet av 
planprogrammet har man tagit hänsyn till grönområdesplan, naturdatabas och 
habitatnätverksanalys. Vid prövning av framtida ärenden behöver kompletterande 
naturvärdesinventeringar tas fram, vilket står i planprogrammet.  
 
Miljöförvaltningen:  

• Tillstyrker fortsatt arbete ifall planprogrammets riktlinjer efterlevs  
• Uppskattar arbetssättet med breda arbetsgrupper och många analyser som 

varit underlag för planprogrammet. Ett arbetssätt som kan vara ett föredöme 
på andra områden där tätort möter landsbygd.  

• Ser positivt till en förtätning på fastighet Brämhult 4:2, men fördjupad 
naturinventering behöver genomföras inför detaljplanering.  

• Vill poängtera vikten av riktlinjer i odlingslandskapet. Miljöförvaltningen 
anser att planprogrammet och dess riktlinjer lever upp till ambitionerna 
nationellt samt i Borås Översiktsplan i kring bevarande av jordbruksmark. 

• Anser att värdekärnor och spridningslänkar behöver värnas i den fortsatta 
processen, vilket sker ifall planprogrammets riktlinjer efterlevs. 

• Anser det viktigt att industriområdet, område C, håller sig nedanför den 
naturliga klacken, att barrskogsskärmen lämnas tillräckligt bred och att 
exploatering genomförs utan att inkräkta på fornlämningarna 



 
Sida 
2(5) 

Datum 
20181127 

2018-3142 

 
 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planprogrammet under 
förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Syftet med planprogrammet är att skapa underlag och ge riktlinjer för kommande 
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i Östra Brämhult. Här finns värdefulla 
natur- och kulturmiljöer och områden av betydelse för såväl landskapsbild som 
rekreation. Samtidigt som det finns intresse av att bygga bostäder i området. 
Planprogrammet har tagit ett samlat grepp om dessa olika intressen för att avväga mot 
varandra och tagit fram riktlinjer kring eventuell framtida bebyggelse.  
 
Planprogrammet syftar i första hand till att värna Brämhults värdefulla natur- kultur 
och rekreationsområden och ge riktlinjer för bevarande av dessa.  
 
I landskapet inom programområdet finns den 2,5 km långa Brämhultsdrumlinen. En 
drumlin är en långsträckt höjdrygg som bildades vid botten av inlandsisen. På 
lutningen mot sydväst har stora mängder morän avlagrats, vilket skapat gynnsamma 
förutsättningar för odling. Stora drumliner som denna har ofta odling påbörjats redan 
under bronsåldern.  
 
Den sammanvägda bedömningen i planprogrammet landar i två mindre områden som 
planeras för bostäder, en pågående detaljplan för bostäder (se samråd Brämhult 11:1, 
diarienummer MKN 2018-3140) ett område för verksamheter och utvidgning av 
kyrkogård. Majoriteten av området i planprogrammet lämnas utanför exploatering för 
att bevara det värdefulla natur- och kulturlandskapet, med riktlinjer för bevarandet. I 
undantagsfall kan enstaka nya byggnader utanför tätortsbebyggelse tillåtas, om de 
beskrivna värdena i planprogrammet inte riskerar att skadas.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Arbetssätt 
Miljöförvaltningen ser positivt på planprogrammets arbetssätt och sammanvägning av 
natur, kultur och landskapsvärden. Ett arbetssätt som kan vara ett föredöme på andra 
områden där tätort möter landsbygd.  
 
Miljöförvaltningen har i det tidiga planarbetet påpekat att landskapet är känsligt för 
exploatering ur flera hänseenden. Utredningar och analyser har bekräftat detta och 
planprogrammet har tagit hänsyn till natur-/kultur- och rekreationsvärden, 
landskapsbild, habitatnätverk och biotopskydd.  
 
Odlingslandskap och jordbruksmark 
Exploateringsgraden av odlingslandskapet har minskat från tidigare förslag genom att 
en yta tidigare utpekad för möjlig bebyggelse tagits bort på fastigheten Brämhult 2:10. 
Detta anser Miljöförvaltningen är väldigt positivt då bevarande av odlingslandskap är 
ett viktigt nationellt miljömål och står skyddat i Miljöbalken. När bebyggelse på 
fastighet Brämhult 2:10 tas bort blir hela östra sidan av Kyrkvägen ett 
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sammanhängande odlingslandskap. Om marken bebyggs kan den inte återgå till 
jordbruksmark och uppfylla behov av eventuell framtida livsmedsförsörjning.  
 
Miljöförvaltningen vill poängtera vikten av riktlinjer i odlingslandskapet. Det är ett 
måste för att kunna nå målsättningarna kring odlingslandskap i Miljöbalken och Borås 
Översiktsplan.  
 
Utdrag från Borås Översiktsplan, stycke ”Areella näringar”: 
De areella näringarna, ibland kallade gröna näringar, har stor betydelse för natur- och 
kulturvärden, ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att 
behålla och utveckla det jord- och skogsbruk som finns för att möjliggöra en viss lokal 
livsmedelförsörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet öppet. 
Jord- och skogsbruk är enligt MB 3 kap 4§ av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 
får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om behovet 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. En sammanhållen bebyggelse och restriktiv hållning gentemot ianspråktagande av 
produktiv jordbruksmark ska därför gälla för att värna om jordbrukets förutsättningar på lång 
sikt. Stor försiktighet gäller också för ny bebyggelse i obebyggda skogsområden eller 
i områden där skogsbruk kan försvåras. Genom att sträva efter att hålla ihop bebyggelsen och 
undvika åtgärder som fragmenterar landskapet kan hänsyn tas till allmänna intressen som natur, - 
kultur och rekreationsvärden.  
 
Miljöförvaltningen anser att planprogrammet och dess riktlinjer lever upp till de 
ambitionerna nationellt samt i Borås Översiktsplan i kring bevarande av 
jordbruksmark.  
 
Naturvärden 
Landskapet är ett lövskogsrikt, variationsrikt odlingslandskap i vackert höjdläge med 
stor betydelse för rekreation. Landskapet är tilltalande med ekhagar, björkhagar, 
stenmurar, öppna betesmarker och små körvägar. Landskapsobjekt Brämhult har som 
helhet klass 3, högt naturvärde i naturdatabasen. Det är även utpekat som klass 2, 
mycket högt naturvärde i Grönområdesplanen.  
 
I programområdet finns värdefulla naturmiljöer att ta hänsyn till. I framtagandet av 
planprogrammet har man tagit hänsyn till grönområdesplan, naturdatabas och 
habitatnätverksanalys. Vid prövning av framtida ärenden behöver kompletterande 
naturvärdesinventeringar tas fram, vilket står i planprogrammet.  
 
De olika analyserna som använts underlag till planprogrammet har resulterat i 
utpekande av vissa värdekärnor. Inom dessa kärnområden överlappar flera livsmiljöer 
med varandra och naturmiljön är gynnsam för flera fokusarter. Miljöförvaltningen 
anser att dessa värdekärnor och spridningslänkar behöver värnas i den fortsatta 
processen, vilket sker ifall planprogrammets riktlinjer efterlevs.  
 
Cykelväg Kyrkvägen 
Miljöförvaltningen ser positivt på utbyggnation av cykelväg utmed Kyrkvägen fram 
till den biotopskyddade allén. Vid allén finns det inte utrymme för en cykelväg utan 
att göra ingrepp på de skyddsvärda träden.  
 
Bostäder på fastighet Brämhult 4:2 
Exploatering på denna fastighet är i direkt anslutning till nuvarande bebyggelse. 
Fördjupad naturinventering behöver genomföras inför eventuell detaljplanering.  
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Område A, detaljplan för bostäder 
Detaljplan för Brämhullt 11:1 mfl är under samråd samtidigt som planprogrammet. Se 
Miljöförvaltningens synpunkter i tjänsteskrivelse med diarienummer MKN 2018-
3140.  
 
Kyrkogården, område B 
Kyrkogårdens yta planeras att utökas. Miljöförvaltningen ser positivt på planerna att 
det ska bli en plats för rekreation med utsiktsplats och ökade naturvärden med 
groddamm.   
 
Industriområdet, planuppdrag för verksamheter, område C 
Miljöförvaltningen anser det viktigt att industriområdet, område C, håller sig nedanför 
den naturliga klacken och exploatering genomförs utan att inkräkta på 
fornlämningarna.  
 
Barrskogsskärmen mot område C, industrimark, måste vara tillräckligt bred för att 
bibehålla ekologiska funktioner i barrskog och rekreationsvärden. Lämnas det en för 
smal skärm så kommer resterande skog att blåsa ner.  
 
Planansökan för bostäder, område D, fastighet Framgärde 1:18 
Området ligger utanför utpekade värdekärnor men inom område med naturvärden 
och är en viktig del av landskapsbilden. Miljöförvaltningen har deltagit i 
planbeskedsberedning och framfört att fördjupade naturinventeringar behöver 
genomföras. Kommunstyrelsen gav inte uppdrag för fortsatt planläggning då ökad 
exploatering av fastigheten inte är i linje med Borås Översiktsplan.  
 
Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt arbete ifall planprogrammets riktlinjer efterlevs.  
 
Miljöförvaltningen uppskattar arbetssättet med breda arbetsgrupper och många 
analyser som varit underlag för planprogrammet. Ett arbetssätt som kan vara ett 
föredöme på andra områden där tätort möter landsbygd.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt till en förtätning i närhet av befintlig bebyggelse, 
infrastruktur, kollektivtrafik och cykelväg på fastighet Brämhult 4:2. Fördjupad 
naturinventering behöver genomföras inför eventuell detaljplanering.  
 
Miljöförvaltningen vill poängtera vikten av riktlinjer i odlingslandskapet. 
Miljöförvaltningen anser att planprogrammet och dess riktlinjer lever upp till de 
ambitionerna nationellt samt i Borås Översiktsplan i kring bevarande av 
jordbruksmark.  
 
Miljöförvaltningen anser att naturvärden, värdekärnor och spridningslänkar behöver 
värnas i den fortsatta processen, vilket sker ifall planprogrammets riktlinjer efterlevs. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på utbyggnation av cykelväg utmed Kyrkvägen fram 
till den biotopskyddade allén. Vid allén finns det inte utrymme för en cykelväg utan 
att göra ingrepp på de skyddsvärda träden.  
 
Miljöförvaltningen anser det viktigt att industriområdet, område C, håller sig nedanför 
den naturliga klacken, att barrskogsskärmen lämnas tillräckligt bred och att 
exploatering genomförs utan att inkräkta på fornlämningarna.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss gällande förslag på lokalisering av nytt skyttecenter 
Dnr KS 2018-00650 
Yttrande till Kommunstyrelsen 
 
Fastighet: Osdal 2:1 och Osdal 2:4  
 

Sammanfattning 
Lokaliseringen är väl vald. Att den största delen av all skytteverksamhet samlas på ett 
och samma ställe är positivt ur bullersynpunkt men även ur föroreningssynpunkt, då 
uppkomna föroreningar samlas inom ett område. Många befintliga skjutbanor i landet 
har fått bostäder alltför nära inpå sin verksamhet på grund av expansion av 
bebyggelse. Detta har medfört olägenheter för de närboende och problematik för 
skytteföreningarna. Det är därför viktigt att områdena kring det nya skyttecentrets 
lokalisering inte kommer blir föremål för bostadsbebyggelse. I Översiktsplanen (ÖP) 
finns inget utbyggnadsområde för bostäder utpekat i skjutriktningen. 
 
Den norra delen av aktuellt område utgörs av grustaget vid Kranshult som har klass 1, 
högsta naturvärde i Borås Stads naturdatabas. I ÖP anges riktlinjer för områden med 
höga naturvärden. Klass 1 områden ska värnas gentemot åtgärder som kan påverka 
området negativt, eventuell negativ påverkan ska kompenseras och sällsynt arter ska 
kunna finnas kvar. Områdets värden är kopplade till varma öppna solbelysta sandytor 
med blomrika ytor för pollinerare. Skytteverksamhet kan mycket väl samverka med 
dessa värden om området planeras och sköts på ett gynnsamt sätt så att verksamheten 
bidrar till att uppfylla bevarandemålen. Verksamheten kommer att bidra till att 
sandiga ytor inte växer igen med samma hastighet som sker idag. Med utgångspunkt i 
inlämnat förslag kommer dock vissa kompensationsåtgärder att krävas. 
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget på lokalisering av nytt skyttecenter 
under förutsättning att hänsyn tas till naturvärden vid Kranshults grustag. 
Kompensationsåtgärder ska utföras och planerade åtgärder ska stämmas av med 
kommunbiologen. 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i 
samverkan med berörda nämnder under 2018 fastställa en plats och starta 
miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i Borås. Stadsledningskansliet tillsammans 
med Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat fram ett förslag på 
lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts 
skjutfält. Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet 
bullerutsatta områden. En översiktlig miljöbedömning för lämpligheten av 
lokalisering av skyttecenter på området utifrån ett bullerberäkningsperspektiv har 
genomförts. Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Avdelningen för miljötillsyn har inget att erinra gällande förslag på lokalisering av nytt 
skyttecenter vid Ängen/Kranshult. 
 
I Rapporten om skottbullerberäkning dras slutsatsen:  
Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI hamnar i samtliga 
riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda förväntas det dimensionerande riktvärdet 
avseende bostäder för permanent boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av 
bana och verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag) dagtid: 65 
dBAI, vara uppfyllt. 
 
Lokaliseringen är väl vald. Att den största delen av all skytteverksamhet samlas på ett 
och samma ställe är positivt ur bullersynpunkt men även ur föroreningssynpunkt, då 
uppkomna föroreningar samlas inom ett område, istället för som idag på olika 
skjutbanor i kommunen. När/om verksamheten upphör ska området återställas, dvs. 
undersökningar av eventuella föroreningar ska utföras och åtgärder ska vid behov 
vidtas. Det kan därför vara bra att Skyttealliansen redan under driften av skyttecentret 
succesivt avsätter medel för detta.  
 
Många befintliga skjutbanor i landet har fått bostäder alltför nära inpå sin verksamhet 
på grund av expansion av bebyggelse. Detta har medfört olägenheter för de 
närboende och problematik för skytteföreningarna att kunna bedriva sin verksamhet 
till fullo. Det är därför viktigt att områdena kring det nya skyttecentrets lokalisering 
inte kommer bli föremål för bostadsbebyggelse. I Översiktsplanen (ÖP) pekas hela 
området upp mot RV 27 från Sobacken ut som verksamhetsområde (V2). För 
bostäder finns inget utbyggnadsområde utpekat i skjutriktningen. 
 
Den norra delen av aktuellt område utgörs av grustaget vid Kranshult. Grustaget 
ligger längst i söder inom det naturvärdesklassade området Osdal-Bråt. Området har 
klass 1, högsta naturvärde i Borås Stads naturdatabas. Områdets värden är kopplade 
till varma öppna solbelysta sandytor med blomrika ytor för pollinerare. Som beskrivs i 
handlingarna finns här värden kopplade till vildbin. Inom Hela Osdal-Bråt har man 
hittills identifierat 201 arter av vildbin vilket gör det till Västra Götalandsregionens 
bästa lokal med flera hotade arter. I ÖP anges riktlinjer för områden med höga 
naturvärden. Bland annat ska klass 1 områden värnas gentemot åtgärder som kan 
påverka området negativt, eventuell negativ påverkan ska kompenseras och sällsynt 
arter ska kunna finnas kvar.  
 
Skytteverksamhet kan mycket väl samverka med dessa värden om området planeras 
och sköts på ett gynnsamt sätt så att verksamheten bidrar till att uppfylla 
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bevarandemålen för den aktuella ytan. Lämpliga åtgärder och skötsel finns beskrivna i 
Förslag till skötselplan för Osdal- Bråt 2015, utdrag för aktuellt område bifogas med 
markeringar av de punkter som är aktuella (Bilaga 1). Det handlar om bortröjning av 
tall och björk, insådd av lämpliga blommor för pollinerare och bortröjning av invasiva 
arter. Verksamheten kommer att bidra till att sandiga ytor inte växer igen med samma 
hastighet som sker idag. Med utgångspunkt i inlämnat förslag kommer dock vissa 
kompensationsåtgärder att krävas. I remisshandlingen står att avstämning ska ske 
kommunbiolog i samband med iordningställandet av området. Det är bra men det är 
viktigt att alla parter är införstådda med att det här krävs iordningställande av en 
större yta än den man behöver för skyttebanorna. 
 
Enligt det skissade förslaget ligger ytorna 1, 2 och 8 i område som också är viktiga ur 
naturvårdssynpunkt. Om dessa ytor tas i anspråk för skjuthallar med vallar behöver 
man aktivt skapa nya sydvästvända sandbranter på annan plats i området som 
kompensation så att det finns någon sandsluttning för bo-områden som inte ligger i 
aktiv skjutvall. Insådd av blommor kan göras på täktbotten, i slänter och på baksidan 
av skjutvallarna. 
 
I Miljöprövningsförordningens 30 kap 2§ kan man utläsa att anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 92.20 gäller för skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber minder än 20 
millimeter) för mer än 5000 skott per kalenderår (förtydligande till 
miljöprövningsförordning 30:2 som nämns i remissen). 
 

Agneta Sander Anna Ljunggren 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
Bilaga 1. Utdrag ur förslag till skötselplan 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult  
 
Bakgrund 
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal platser har mer eller 
mindre studerats och de flesta har fallit ifrån av olika anledningar. Tanken har varit att samla olika 
skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande 
bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Redan år 2001 föreslog dåvarande 
Miljöskyddsnämnden att bullerstörande verksamhet, som idag är lokaliserad nära bostadsområden, 
ska flyttas och samlas till en lämpligare plats. En samlokalisering av skytteverksamheterna i Borås är 
ett gemensamt mål för alla inblandade, såväl från skyttar såväl från Borås Stad. Det innebär att färre 
invånare blir störda av skottbuller. Ur ett miljöperspektiv är det önskvärt att hitta en plats som kan 
accepteras, gärna ett område som redan är bullerutsatt.   
 
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med berörda 
nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i 
Borås. Stadsledningskansliet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat fram ett förslag på 
lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts skjutfält. 
 
Under sommaren har konsult upphandlats som också genomfört översiktlig miljöbedömningen för 
lämpligheten av lokalisering av skyttecenter på området utifrån ett bullerberäkningsperspektiv, se 
rapport. 
 
 
Remissinstanser 

 Skyttealliansen  

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Fritids- och Folkhälsonämnden 

 Miljö- och konsumentnämnden 

 Lokalförsörjningsnämnden 

 Tekniska nämnden 

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 Polisen 

 Borås Energi och Miljö 

 Borås elnät 

 Vattenfall  

 Fortifikationsverket 
Övriga nås via tidigt samråd som kommer att annonseras.  Intressenter såsom föreningar, 
organisationer, närboende m.m. får då möjlighet att i dialog med inblandade parter diskutera 
skyttecentrets lokalisering.  
 
Syfte 
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden.    
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Nuvarande skytteanläggningar i kommunen 

 
 
Nuvarande anläggningar som försvinner vid samlokalisering och därmed minskar antalet 
bullerutsatta områden.  

Förening Fastighet Fastighetsägare Adress 
1. Fristad Gingri Skytteförening SVENSTORP 1:4 Borås kommun  
3. Toarps Skytteförening HÄLJARED 2:45 privatperson Toarpsdal 
4. FOK, Föreningen För Olympiskt 
Korthållsskytte OSDAL 3:4 PEAB Pickesjövägen 15 
5. FOK, Föreningen För Olympiskt 
Korthållsskytte OSDAL 2:2 Borås kommun Pickesjön 
6. Älvsborgs Skytteförbund GÄSSLÖSA 5:1 Borås kommun Skjutbanegatan 

7. Borås Pistolskyttar KRÅKERED 2:54 Borås kommun  

8. Rydboholms Skytteförening 
RYDBOHOLM 
1:342 Borås kommun Skrapered Duvesjön 

9. Ljushults Skytteförening ROPPERED 1:2 privatperson vid Abborrasjöns södra spets 
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Föreslagen ny anläggning vid Ängen/Kranshult  

 
 
 
Omfattning   
Skyttealliansens vision om hur ett skyttecenter kan utformas har sin grund utifrån behov och 
möjligheter för att skapa framtidens skytteanläggning. Anläggningen kan bestå av 10 banor som 
täcker in de vanligaste skyttegrenarna. Totalt antal skott per år förväntas ligga på cirka 400 000 
stycken. Skyttealliansens ambition är att miljöanpassa området och arbeta för att så få störningar 
som möjligt uppstår för kringboende och verksamheter i närområdet.  Anläggningen ska 
tillgänglighetsanpassas för människor med olika funktionsnedsättningar.  
 
Skyttealliansen har som mål att anläggningen anpassas för att kunna stå som arrangör för Svenska 
mästerskap, Nordiska mästerskap, Europamästerskap och Världsmästerskap i aktuella skyttegrenar.  
 
Lokalisering 
Området som pekats ut ligger vid Ängen/Kranshult söder om Bråts skjutfält och är i dag ett redan 
bullerutsatt område. Väster om utpekat område finns Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
övnings- och utbildningsanläggning vid Guttasjön, Varbergsvägen, Viskadalsbanan.  Norr om området 
finns Bråt och militärens övningsområde samt väg 27. Österut finns väg 41 och söderut finns 
Sobackens kraftvärme- och avloppsreningsverk.  
 
Miljö  
Natur- och kulturvärden 
Området domineras av produktionsskog utan kända naturvärden.  
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Vid Kranshult i nordväst, nära Viskan och försvarsmaktens område, ligger en sand- och grustäkt som 

blivit en bra miljö för vildbin, hotade arter med stort värde för ekosystemen. En verksamhet i form av 

skjutbanor i närheten av området kan gynna området eftersom sandytorna inte får växa igen, vilket 

är vad som nu håller på att ske. Avstämning ska ske med kommunbiologerna om hur detta område 

ska hanteras under den tid då skjutbanor och eventuella tillfartsvägar ska anläggas. 

En halv kilometer söder om det utpekade området ligger den kulturhistoriskt intressanta Maria källa. 

Buller 

Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets 

allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15). De bullerberäkningar som konsulten 

presenterat visar att inga bostäder hamnar i områden som överstiger 65 dB, som är riktvärdet för 

bostäder dagtid. 

Juridiken kring miljöprövning av skjutbanor 

Skjutbanor för finkalibrigt skytte (mindre än 20 millimeter) är en miljöfarlig verksamhet, enligt 

miljöbalkens 9:e kapitel. Sådana skjutbanor är dock bara anmälningspliktiga enligt 

miljöprövningsförordningen 30:2, inte tillståndspliktiga. Därmed kan den planerade verksamheten 

inte heller anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6:e kapitel.  

Skyttecentret ska ändå i flera avseenden hanteras som om det medförde betydande miljöpåverkan 

enligt miljöbalkens 6:e kapitel. Samråd med grannar och andra berörda kommer till exempel att ske.  

 
Fortsatt arbete  
Efter genomförd remiss kommer yttranden att sammanställas inför lokaliseringsbeslutet. 
 
Skyttealliansen kommer efter lokaliseringsbeslut ansöka om markarrende, anläggningslån, 
miljötillstånd och bygglov. Det planerade skyttecentret anmäls till Miljö- och konsumentnämnden 
som fattar beslut i form av ett föreläggande om skyddsåtgärder, där till exempel skjuttider kan 
regleras. 
 
Befintliga arrenden för nuvarande skytteanläggningar på kommunal mark kommer sägas upp av 
Borås Stad. 
 
 
Svar på remissen 
Svar på remissen skickas i PDF-format till ks.diarium@boras.se. Ange: Dnr KS 2018-00650. Sista dag 
för svar är 2018-12-20. 
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RAPPORT 

754578 Rapport A  Sida 5 (12) 

1. Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i skjuthall 

2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall 

3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 20 skjutplatser i skjuthall 

4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall 

5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i skjutbod 

6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 skjutplatser i skjuthall 

7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning mot vall ca 200 m från skytt 

8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i tre riktningar mot vall ca 30–40 m 

från skjutplats, ingen skjuthall 

9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 skjutplatser i skjuthall 

10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser 

vid 200 och 100 m från mål. 

Vad det gäller skjutbanornas nya placering vid Töllesjö/Höjden har vi från 

kartunderlaget, och tillgängligt område för Borås Stad (se figur 1), valt ut positioner 

och orientering av resp. skjutbana som ur bullerutbredningssynpunkt skulle vara mest 

fördelaktigt med hänsyn till närmaste bostäder.  

 

Figur 1. Tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden för placering av Borås Stads 

Skyttecenter. 

Utgående från redovisade terränghöjder inom det tillgängliga området, skjutplatsernas 

lägen relativt närmaste bostäder, lämpliga skjutriktningar, befintlig kraftledning genom 

området m.m. och lite passningsräkningar kunde vi få fram ett grundförslag till plan 

för Töllesjö/Höjdens skyttecentrat vilket visas i figur 2. Som framgår av figur 2 har vi 

föreslagit placeringar av skjutbanorna i det tillgängliga områdets norra del samt 

orienterat skjutriktningarna i huvudsak mot nordost till ost. Förutom ovanstående 

Tillgängligt område 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Drösphult 2:4 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag för beskärning av träd, med 75% upp till högst 

10 000 kr, ur Borås stads naturvårdsfond på fastigheten Drösphult 2:4. Åtgärderna är 
nu genomförda och projektet avslutat. Fakturan är på 9450 kronor och 75% av det 
blir 7088 kronor. Trädet kommer nu kunna stå kvar i 50-100 år till istället för att 
riskera att välta på grund av stor tunga döda grenar i toppen.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och hela bidraget på 7088 kronor betalas ut på i ansökan angivet konto. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag för beskärning av träd med 75% av kostnaden upp till 

högst 10000 kronor ur naturvårdsfonden på fastigheten Drösphult 2:4.  
sökte bidrag ur fonden för att beskära ett träd som var dåligt med förhoppning om att 
på det sättet rädda trädet. När arboristen var ute och tittade på trädet konstaterade 
arboristen att trädet var i mycket dåligt skick och att det var stor risk att trädet inte 
skulle överleva. Efter kontakt med Miljöförvaltningen godkändes en kraftigare 
beskärning än det först var tänkt för att åtminstone rädda trädet som trädruin.  
 
På platsbesöket vid slutbesiktningen konstateras att stora delar av trädet var angripet 
av svamp och det växte väldigt många tickor på trädet. Två av de tre stammarna gick 
inte att rädda. På den tredje stammen hade arboristen lämnat lite grenar med knoppar 
för att trädet skulle kunna leva så länge den orkade. För att ändå trädet skulle kunna 
stå kvar som trädruin i 50-100 år till har grenar som riskerar att knäcka trädet tagits 
bort. Genom beskärningen har trädets risk att välta minskat och chansen att trädet nu 
kommer stå kvar som trädruin många år framöver är mycket stor.  
 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna 
genomfördes av Matilda Chocron den 14 november 2018.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 

 har uppfyllt de åtgärder som överenskommits i ansökan och i kontakt 
med Miljöförvaltningen. De delar av trädet som står kvar kommer att utgöra en viktig 
naturvårdsnytta som död ved för insekter och fåglar i många år framöver. 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

 
Bilaga 

1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 
Beslut skickas till 

 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Bilaga 1     Dnr. 2017-2109 

Fotodokumentation från slutbesiktning 

Fastighet: Drösphult 2:4 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Öndered 1:22 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 10000 kronor ur 

naturvårdsfonden för biodling på fastigheten Öndered 1:22. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 
 

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

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur 

naturvårdsfonden för biodling på fastigheten Öndered 1:22. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av 
Matilda Chocron den 14 november 2018. De har tre bikupor igång och ytterligare två 
som han kan ha i reserv. De har även inhandlat redskap och honungsslunga.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag 

avsåg.  

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 

Bilaga 
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 
Beslut skickas till 
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Fotodokumentation från slutbesiktning 

Tre bikupor var i gång men förberedda för vintern. visade oss sitt ”birum” 
med sin hunungsslunga.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Sölebo 2:12 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 10000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Sölebo 2:12. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

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

på fastigheten Sölebo 2:12. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den15 november 
2018.  
 

 har nu tre bisamhällen, hon är aktiv med att plantera växter så det alltid 
ska finnas blommande växter i trädgården.  har satt upp bihotell till vilda bin 
och samverkat med lärarna i Gula Skolan om odling av ”bivänliga” växter och att 
göra krukor av tidningspapper.  har även träffat skolklasser och informerat om 
binas nytta. har även startat en blogg.   
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

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

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
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1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 
Beslut skickas till 

 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Bilaga 1 Fotodokumentation från platsbesök 

 
 har tre bikupor igång.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Hulta 4:2 
 

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

stängsling och förberedelse av mark för bete med hästar på fastigheten Hulta 4:2. 
Fastigheten ägs av Borås stad.  ansöker om ett bidrag på 23000 kronor. 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 11500 kronor. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 11500 kronor 
för stängsling, restaurering av stenmur och förberedande åtgärder.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och detta beslut. Åtgärderna ska 
påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Hästhagen ska finnas kvar och skötas 
i minst fem år efter avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om 
åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  
 
Villkor 

• För att få ut bidrag vid projektstart ska ett arrendeavtal vara upprättat med 
kommunens markavdelning. 

• För att få ut bidraget ska Skogsavdelningens anvisningar följas vad det gäller 
lämplig yta för hästbete samt åtgärder för att skydda enskilda träd samt vilka 
åtgärder som får vidtas för att förbereda marken för hästbete.  

 
Av bidraget betalas 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 6500 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Ärendet 
 söker bidrag på 23000 kronor för stängsling, restaurering av stenmur, 

nedtagning av träd och stubbröjning på en del av fastigheten Hulta 4:2. 
Kommunens markavdelning kommer godkänna ett arrende för hästbete på 
fastigheten utifrån Skogsavdelningens och Miljöförvaltningens rekommendationer. 

 har i sin ansökan ritat in den yta han önskar arrendera för bete och restaurering 
av stenmurar. Skogsavdelningen har lämnat sina synpunkter på ansökan och föreslår 
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en något mindre yta för arrendet och hästbetet. Dels är det en kulle i norra änden 
med några fina träd på som bör lämnas utanför, det finns också en stig i den södra 
delen av den i ansökan inritade ytan som bör lämnas utanför hästhagen. 
Naturvårdfondens arbetsgrupp delar Skogsavdelningens synpunkter på lämplig yta för 
arrendet och vilka åtgärder  får göra inom ytan han arrenderar.  
 
Ytan som ansökan gäller ingår inte i kommunens naturdatabas men har klass 1 i 
kommunens grönområdesplan. Området ligger precis bakom Kransmossens 
friluftsgård och leder/stigar passerar området både i söder och väster. Företrädare för 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har besökt området den 31 oktober. Även 
Skogsavdelningen har varit och tittat på området inför de synpunkter de lämnade till 
arbetsgruppen.  
 
Vid en tidigare röjning i området har en del träd och sly tagits ner. Då har stubbar på 
ca 20 cm lämnats. Det har sedan dess vuxit upp mycket sly i området.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder genom att det håller ytan 
öppen från igenväxning av sly. Liknande åtgärder har fått bidrag med liknande 
förutsättningar där ungefär hälften av kostnaden finansieras av sökanden och hälften 
av naturvårdsfonden.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö, Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv samt det lokala miljömålet Tillgänglig 
och rik natur för människor växter och djur.  
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 11500 kronor för stängsling och åtgärder för bete.  

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 

 
 

Bilaga 
1. Karta  
2. Foton från platsbesöket 

 
Beslut skickas till 

 
Olof Svensson, Skogsavdelningen Borås stad 
Linda Sahlström, Mark och exploatering Borås Stad 
 



Gul yta visar yta som bidraget gäller för. Röd linje visar yta som fanns med i ansökan men som
bidraget inte gäller för. 
 

Bilaga 1 Karta, 2018-2708

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000



 

 

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 

 

  
Bilaga 2 

Sida 
1(4) 

Datum 
2018-10-31 

Dnr 
2018-002708 

  

Foton från platsbesök 

Vid platsbesöket närvarade Matilda Chocron, Anita Persson,  
  

 

 
Figur 1Så här ser stora delar av ytan ut 
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Figur 2Så här ser ytan bredvid ut där hästar betar. Aktuellt område är till vänster i bild på andra sidan stenmuren. 
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Figur 3 Sådana här stubbar lämnades vid förra röjnigen i området. De vill ta bort om han ska ha hästar där. 
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Figur 4 Området till höger om stigen är den yta som ärendet gäller. Endel större träd bör skyddas mot hästgnag. Staket kan sättas 
runt dessa träd. 

 
Figur 5Kullen ovan stenmuren bör inte röjas eller betas med häst. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Lupp- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 
 

Sammanfattning 
I visionen ”Borås 2025” är ett strategiskt målområde att ta gemensamt ansvar för 
barn och unga. Både i barnkonventionen och Sveriges ungdomspolitiska program 
betonas vikten av att basera beslut som rör unga på faktisk kunskap om unga. Borås 
Stad har utöver visionen ett ungdomspolitiskt program med fyra fokusområden; fritid 
och kulturliv, hälsa och trygghet, inflytande och delaktighet samt utbildning och 
framtid.  
 
Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomfördes hösten 2017. Det var 
fjärde gången som Borås Stad genomförde denna undersökning. Lupp är en av de 
modeller som Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika 
aspekter. Lupp består av en enkät som innehåller ca 80 frågor där unga får ge sin syn 
på familjeförhållande, fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och 
framtid. I fokusområdet, hälsa och trygghet, visar undersökningen bland annat att av 
ungdomar i Borås känner sig minst trygga på stan/ i centrum och i kollektivtrafiken, 
och framför allt gäller det bland tjejerna. 
 
Lupp-resultatet visar att ett tydligare förvaltningsöverskridande arbete med resultaten 
i syfte att skapa en samsyn kring vilka målgrupper och insatser som särskilt behöver 
fokuseras och vilka åtgärder som kan vara framgångsrika, skulle kunna få positiva 
effekter. Att utveckla sådan samverkan med andra förvaltningar är ett gemensamt 
utvecklingsområde framöver. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner upprättat svar kring Lupp- Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken 2017 och översänder det till Kommunstyrelsen. 
 

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön för 
barn och unga. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har bland annat som mål 
att skydda barn och unga. Att öka ungdomars upplevelse av trygghet är ett område 
som lyfts fram med bland annat följande insatser: 
 

- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att 
motverka för hög berusning. 
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- Se över möjligheten att i utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering  
även ha inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot 
sexuella trakasserier på serveringsställen. 

 
I det Ungdomspolitiska programmet beskrivs vikten att alla barn och unga ska kunna 
må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga. Alkohollagen är en 
skyddslagstiftning och ska bland annat skydda barn och ungdomar.  
 
I Lupp-undersökningen framkommer att 27 % av tjejerna i årskurs 8, 37 % av killarna 
i årskurs 8, 23 % av tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet och 25 % av killarna i årskurs 2 
på gymnasiet under de senaste sex månaderna utsatts för minst en av de otrygga 
situationerna: hot, misshandel, stöld, eller sexuellt våld/utnyttjande. Ungdomarna fick 
svara på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika fysiska platser i 
kommunen. På stan/i centrum och i kollektivtrafiken är ställen där ungdomarna 
känner sig mindre trygga, och framförallt gäller detta tjejerna. Mellan 9 och 23 % av 
de unga (beroende på bostadsområde) uppger att de ”sällan” eller ”aldrig” känner sig 
trygga på stan eller i centrum. 
 
Alkohol leder till ökat våld. Syftet med alkohollagen är att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Tillståndsenheten utövar tillsyn över serveringsställen med 
serveringstillstånd. Serveringsställena ska se till att det råder ordning och nykterhet 
samt att serveringen av alkoholdrycker är måttfull. Brottslig verksamhet får inte 
förekomma på serveringsstället.  
 
Tillsynen på serveringsställen är viktig för att se till att alkohollagens bestämmelser 
följs. Tillståndsenheten kommer ha en fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn av 
serveringsställen för en kontrollerad och lagom nivå av berusning. Detta leder i 
förlängningen sannolikt också till ett tryggare Borås och särskilt en tryggare 
stadskärna, där också unga vistas. 
 
Sexuella trakasserier förekommer på många platser i samhället. Det finns ingen 
lagstadgad åldersgräns för att vistas på ett serveringsställe som serverar alkoholdrycker 
och det finns serveringsställen med alkoholdrycker som besöks av unga. För att öka 
medvetenheten och arbetet mot sexuella trakasserier kommer Tillståndsenheten att se 
över möjligheten att i utbildningen Ansvarsfull alkoholservering även ha inslag av 
utbildning kring detta för att serveringsställen ska bli en tryggare plats. Detta kommer 
förhoppningsvis leda till tryggare serveringsställen, där också unga vistas.  
 

- Tillsyn av rökfria miljöer 

Det finns flera miljöer som är rökfria enligt tobakslagen. Skolor och skolgårdar är en 
av dessa miljöer. Förbudet mot rökning gäller sedan 1994 dygnet runt, sju dagar i 
veckan. Förbudet gäller även vuxna och elever som fyllt 18 år. Miljöförvaltningen 
genomför tillsyn av rökfria skolgårdar. Om rökning försvinner från skolgårdar leder 
det sannolikt till en tryggare skolmiljö för ungdomar. 
 
Samtliga grundskolor och gymnasium i Borås har fått möjlighet att besvara en enkät 
med frågor om egenkontroll kopplat till krav på rökfri miljö enligt tobakslagen 
(1993:581). Miljöförvaltningen genomför utöver det stickprovsinspektioner av 
skolgårdar på plats.  
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Tillsynsarbetet ingår i Borås Stads Drogpolitisk handlingsplan 2018 med målsättning 
att: 

• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska 

2018 publicerade Länsstyrelsen i Västra Götalands län rapporten: 
Rökfria skolgårdar – ett steg närmare ett Rökfritt Sverige 2025, Kartläggning av rökning på  
skolgårdar i Västra Götaland 2018. 
 
Kartläggningen visade att det har skett en viss förbättring sedan förra kartläggningen 
2013, men att arbetet måste intensifieras om målet Rökfritt Sverige 2025 ska uppnås. 
Rapporten pekar också på att kommunerna behöver öka sin tillsyn på skolgårdarna 
och även bedriva en effektivare tillsyn av tobakshandlare, framför allt i närheten av 
skolor. Vidare påpekas vikten att tillsynspersonalen kombinerar sin tillsyn med 
förebyggande inslag och att samarbetet med kommunens ANDT (Förkortning av 
alkohol, narkotika, tobak och dopning) - förebyggande funktion bör intensifieras för att nå 
rökfria skolgårdar.  
 

- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter 

Lupp-enkäten innefattar också frågor om hur ofta ungdomar röker och snusar. Det 
framgår i lupp-resultatet är att andelen som röker minst en gång i veckan i årskurs 8 är 
4 % totalt sett. På gymnasiet är det 14 % av tjejerna och 11% killarna som svarar att 
de röker minst en gång i veckan. Andelen som röker minst en gång i veckan är något 
lägre jämfört med år 2014 och tidigare år.  
 
I tillsynsuppdrag vid tobaksförsäljning ingår att kontrollera efterlevnaden av 
ålderskontroll, hälsovarningar, marknadsföring, anmälningsskyldighet, 
egenkontrollprogram, förbud mot styckeförsäljning, skyltning m.m. 
 
Under 2018 har Tillståndsenheten infört kontrollköp som en tillsynsmetod. 
Ungdomar som fyllt 18 år försöker handla tobaksvaror utan att visa sin legitimation.  
Metoden visar hur en butiks rutiner för ålderskontroll fungerar och skapar ett 
underlag för dialog mellan verksamhetsutövare och tillsynshandläggare. Målet med 
kontrollköp är att reducera tillgängligheten för ungdomar att komma åt tobak och 
förhindra tobaksdebut bland barn och ungdomar. 
 
Statistik visar att 90% av de som börjar röka, gör det före de fyllt 18 år. Genom 
forskning har det visats att tidig nikotindebut också ökar risken för missbruk av andra 
droger. Genom tillsyn av tobaksprodukternas märkning kan illegal tobak upptäckas. 
Cigaretter eller vattenpipstobak med utländsk märkning är ofta insmugglade till landet 
och undgår därmed tobaksskatt. Produkterna säljs billigare än andra tobaksprodukter 
vilket gör att ungdomar i högre grad har råd att köpa dem. Bakom tobakssmugglingen 
står ofta grovt kriminella nätverk. Om utbudet av oseriösa tobakshandlare minskar 
tack vare effektiv tillsyn skulle inte heller barn och ungdomar komma i kontakt med 
den typen av otrygga miljöer. 
 
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är sedan 1 juli 2017 
reglerat i lag. Vätskan bildar genom upphettning en aerosol som kan inhaleras. 
Vätskan kan innehålla smaktillsatser med eller utan nikotin men kan också innehålla 
andra droger.  
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Konsumtionen hos unga e-cigarettanvändare ökar och longitudinella studier visar att 
sannolikheten att man börjar använda konventionella tobakscigaretter är större bland 
e-cigarettanvändare. Genom tillsyn och kontrollköp av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare kan det liksom med tobaksprodukter begränsa tillgängligheten för 
ungdomar. 
 
Ny tobakslagstiftning 
Riksdagen har i dagarna aviserat att beslut avseende ny tobakslag kommer att fattas 
senare i år. I propositionen (Prop. 2017/18:156) föreslås att tobakslagen och lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upphävas och ersättas av en ny 
lag om tobak och liknande produkter. Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över 
till den nya lagen. Därutöver lämnas ett antal förslag som syftar till att minska bruket 
av tobak och till att motverka illegal handel med tobak. 
 
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektiv- trafik, inhägnade platser huvudsakligen 
avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.  
 
Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. 
 
 

Beslutsunderlag 
1, Borås Stad Ungdomspolitiskt program 
2, Rapport Ung i Borås 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Agneta Sander Andreas Zalewski 
Miljöchef Kvalitets- och IT-samordnare 
 
 



Strategi
 » Program

Plan
 Policy
 Riktlinjer

Regler

Borås Stad

Ungdomspolitiskt 
program



2  Ungdomspolitisk program 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2016-01-28
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med: 2019

Borås Stads 
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för 
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning 
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
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Ungdomspolitiskt 
program

Den svenska ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar når välfärd och inflytande. Den 
har synen att ungdomar är en resurs, att ungdomar har rättigheter, och att ungdomar är 
olika och att deras självständighet och oberoende ska stödjas.

Riksdagen har tagit en strategi för barns rättigheter som grund för arbetet i bland annat 
kommunerna. Här ingår att respektera barns integritet och att de ska få uttrycka sina åsikter 
i frågor som rör dem. Både barn och vuxna ska känna till barns rättigheter, och beslut som 
rör barn ska utvärderas i barnrättsperspektiv.

Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att fler vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt 
och lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. 
Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i 
samhället.

Ungdomspolitiskt program
Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom utbildning, försörjning, 
hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Allt arbete inom det 
ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barns och ungas inflytande och delaktig-
het. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter 
att utvecklas. 

Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna uppfattningar och natio-
nella utgångspunkter. Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt-
ningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal ungdomspo-
litik. 
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Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Unga är idag osäkra på 
möjligheter till arbete och försörjning, vilket innebär en stressfaktor. Unga behöver stöd in i 
vuxenvärlden.

För att öka ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning ska vi

» Uppmuntra lärande utanför skolan i verksamheter som ger både möjlighet  
 och lust att lära.

» Öka möjligheterna till inflytande och ansvar över sitt eget lärande.

» Uppmuntra entreprenörskap och innovation.

» Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former.

» Öka möjligheterna till praktik-, lärlings- och feriearbete.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är verktyg i demokratisk 
fostran.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar 
mångfald, kreativitet och engagemang ska vi

» Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan föreställningar om kön, förutsätt-
 ningar eller bakgrund, där alla känner att de får presentera och ut- veckla sina idéer.

» Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter.

» Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.

» Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar.
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Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor av 
utanförskap och att vara mindre värd.

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga 
ska vi

» Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.

» Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter.

» Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen.

» Arbeta normkritiskt och mot mobbning och diskriminering.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar och 
kan utvecklas mer positivt. De känner sammanhang och utvecklar sin förmåga att uttrycka 
sig, samarbeta och ta ansvar för sitt eget liv och samhället.

Delaktighet och inflytande är dels en rätt för barn och unga, dels en resurs i ett 
demokratiskt samhälle. Alla barn och unga ska ha möjlighet att påverka och ha 
kunskap om sina rättigheter.

För ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga ska vi

» Utveckla arbetet med att säkerställa barns bästa.

» Stödja unga som vill driva förändringsarbete och organisera sig.

» Öka kunskapen om ungas möjligheter för inflytande.

» Öka kunskapen om barns och ungas rättigheter hos både personal och de unga själva.

» Ge unga reella möjligheter att delta och påverka i hela den politiska beslutsprocessen,  
 från initiativ till uppföljning.

» Arbeta aktivt för att öka inkluderingen av unga med funktionsnedsättning.
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Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, tillgänglighet
Ett genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv gäller allt ungdomspolitiskt arbete. 
Vi ska arbeta med unga utifrån ett perspektiv där flera variabler samspelar. Det ger bättre 
förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla barn och unga, oavsett psykiska, fysiska, 
ekonomiska och sociala förutsättningar. Riktpunkten för arbetet är att alla ska ha lika stora 
möjligheter till inflytande och delaktighet. 

Barnkonventionen
Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som rör barn och ungdomar ska följa FN:s 
konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Alla verksamheter ansvarar  för 
att efterleva konventionen, särskilt de artiklar som är mer angelägna för den egna 
verksamheten.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2019 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program.
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 Miljö- och konsumentnämnden  

Förslag till reglementen från och med 2019-01-01: 
Översyn av samtliga reglementen i samband med ny 
mandatperiod 
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2018-00768) 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nytt 
reglemente för miljö- och konsumentnämnden i enlighet med förslag i bilaga till 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har fått Förvaltningsremiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 
samband med ny mandatperiod på tjänstemannaremiss från kommunstyrelsen. 
Förvaltningen har synpunkter på nämndens reglemente som förvaltningen anser 
behöver beredas och beslutas i miljö- och konsumentnämnden eftersom reglementet 
reglerar nämndens ansvarsområde.  Förvaltningen har begärt anstånd med 
tjänsteyttrandet till den 23/11-18 samt anstånd till den 11/12-18 med att lämna in ett 
nämndbeslut i frågan.  

Förvaltningen föreslår: 

• att reglementets struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings 
förslag (bilaga 1) då syftet med den nuvarande strukturen är svårtolkad, 

• att namnet på budget- och skuldsaneringsrådgivning ändras till budget- och 
skuldrådgivning, samt att de laghänvisningar som reglerar det obligatoriska 
ansvaret för staden att ge sådan rådgivning tas med,  

• att konsumentrådgivning kompletteras med att arbeta med rådgivning inom 
hållbar konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, 
stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen, 

• att ett tillägg av miljöbalken görs i reglementet, 

• att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning klargörs inom kommunen, 

• att ett tilläggs görs i reglementet där det framgår att nämnden ska ansvara för 
remisser från Lotteriinspektionen, 
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• att de uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat miljö- och 
konsumentnämnden vad gäller miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i 
nämndens nuvarande reglemente läggs till och förtydligas enligt nedan:  

• att ha en drivande och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska 
frågor och i samråd med berörda parter utarbeta och underställa 
kommunfullmäktige förslag till styrdokument inom området, 

o samordna delar av kommunens miljöarbete,  

o arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till 
Borås Stads verksamheter i deras miljöarbete, 

o leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås 
Stads nya miljömål, 

o samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom 
hållbarhetsområdet, 

o arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive 
representera Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet samt samordna 
vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot 
vattenråden,  

o samordna kommunens arbete inom naturvård, 

o Inrätta och förvalta Borås Stads naturvårdsfond, 

o Arbeta med energi- och klimatrådgivning,  

• att medverka i fysisk planering där frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs, 

• att utreda frågan om verksamheten Bostad Borås bör vara en del av 
nämndens ansvarsområde då verksamheten inte har något att göra med 
nämndens övriga ansvarsområden.  

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har översänt en förvaltningsremiss gällande reglementen med 
begäran om eventuella synpunkter på sin respektive nämnds reglemente samt 
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad”. I 
samband med ny mandatperiod ska en översyn av samtliga dokument göras. 

Anledningen till att det är en förvaltningsremiss är den korta svarstiden som är satt till 
den 19/11-2018, vilket resulterar i att nämnden inte hinner yttra sig inom den givna 
tidsramen. Miljöförvaltningen anser dock att reglementet är en av nämndens 
viktigaste dokument och har därför bett om anstånd till den 11/12-2018 för att 
inkomma med ett nämndbeslut om revidering av nämndens reglemente. 
Miljöförvaltningen kommer även att skicka in ett tjänstemannaförslag till 
kommunstyrelsen den 23/11-2018 efter att förvaltningen ansökt om anstånd från den 
19/11-18. Både anståndet för förvaltningsremissen och nämndens beslut har 
godkänts.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Reglementets struktur  
 
Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför det nuvarande reglementet är 
uppdelat på de tre paragraferna huvudarbetsuppgifter, speciella arbetsuppgifter och 
övriga arbetsuppgifter. Uppdelningen kan uppfattas som att de speciella 
arbetsuppgifterna och/eller de övriga arbetsuppgifterna är mindre viktiga, alternativt 
att de speciella arbetsuppgifterna är viktigare än huvudarbetsuppgifterna. Vidare är 
det oklart om syftet med upplägget är att visa på att det finns en prioritetsordning i de 
olika arbetsuppgifterna för nämnden. Miljöförvaltningen föreslår därför reglementets 
struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings förslag, se bilaga 1, då det 
i nuläget inte går att förstå skillnaden eller syftet med uppdelningen.  
 
Angående § 1 Huvudarbetsuppgifter i nuvarande reglemente 
 

- I nuvarande reglementet står det ”budget- och skuldsaneringsrådgivning”, det 
är ett felaktigt namn på verksamheten. Det ska stå budget- och 
skuldrådgivning.  Det är även lämpligt att tydliggöra att verksamheten inte är 
en frivillig verksamhet för kommunen genom att ange de laghänvisningar som 
reglerar det obligatoriska ansvaret för kommunen att ha budget- och 
skuldrådgivning. Förslagsvis bör det stå att nämnden ska svara för 
kommunens budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen  
samt 3 § skuldsaneringslagen, se bilaga 1.  

- I nuvarande reglemente står det att nämnden ska svara för kommunens 
konsumentrådgivning, men att enbart skriva konsumentrådgivning ger en 
snäv uppfattning av uppdraget. Verksamheten ska inte enbart arbeta med 
konsumentrådgivning utan även arbeta med rådgivning inom hållbar 
konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja 
och samordna konsumentintressena inom kommunen. Förvaltningen föreslår 
därför att konsumentrådgivning kompletteras med informationen ovan, se 
bilaga 1.  

 
Angående § 2 Speciella arbetsuppgifter i nuvarande reglemente 
 
En myndighets tillsyn och kontroll ska generellt syfta till att säkerställa syftet med 
respektive lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa. 
Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ kontrollera efterlevnaden samt vidta de 
åtgärder som krävs. Myndigheten ska vidare genom rådgivning, information och 
liknande, skapa förutsättningar för att lagens ändamål ska tillgodoses. 
Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämndens ansvar som 
myndighetsnämnd blir tydligare om de viktigaste lagar som styr nämndens tillsyn och 
kontroll tas med i nämndens reglemente. Miljöförvaltningen föreslår därför ett tillägg 
av miljöbalken i reglementet, se bilaga 1.  
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Tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning  
 
Miljöförvaltningen anser att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning bör klargöras inom 
kommunen. Lagen syftar till att kommunen ska ansvara för de allmänna platser som 
är redovisade i detaljplanen och för vilka kommunen är huvudman. Kommunen ska 
se till att sådana platser hålls i ett sådant skicka att uppkomsten av olägenheter för 
människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena 
på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet 
och trafiksäkerhet. Förvaltningen anser inte att tillsynen syftar till direkta miljö- och 
hälsoolägenheter som i övrigt ankommer på nämnden, utan det blir mer av en estetisk 
bedömning. Förvaltningen menar istället att ärenden kopplat till tillsyn enligt lagen är 
lämpligare för samhällsbyggnadsnämnden. Är det dock kommunfullmäktiges mening 
att miljö- och konsumentnämnden ska utöva tillsyn enligt ovannämnd lag så anser 
förvaltningen att det ska framgå av miljö- och konsumentnämndens reglemente 
eftersom det handlar om myndighetsutövning.  
 
Remisser från Lotteriinspektionen  
 
Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och 
annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Myndigheten 
bevakar konsumenters intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de 
sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Lotteriinspektionen utövar sin 
tillsyn under lotterilagen, lagen om anordnande av visst automatspel och kasinolagen. 
Inom Borås Stad är det miljö- och konsumentnämnden som ansvarar för att besvara 
remisser från Lotteriinspektionen via tillståndsenheten för alkohol. Eftersom det inte 
finns någon information inom kommunen om vilken förvaltning som har uppdraget 
bör det läggas till i miljö- och konsumentnämndens reglemente.  
 
Miljöstrategiskt arbete/hållbar utveckling 
 
För att en kommun ska kunna ta sitt ansvar enligt miljöbalken är det vanligt att 
kommunfullmäktige utser någon nämnd att ha en ledande, samordnande och 
stödjande funktion för kommunens samlade arbete med hållbar utveckling och/eller 
miljöstrategiska frågor, som följer av miljöbalken. Någon entydig definition om vad 
som ingår i en kommuns arbete med hållbar utveckling respektive miljöstrategisk 
arbete finns inte. 

I nu gällande reglementen framgår att i kommunstyrelsens övergripande 
ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat miljöstrategiska frågor. Samtidigt 
har kommunfullmäktige lagt ansvar för stora dela av stadens miljöstrategiska arbete 
på miljö- och konsumentnämnden. Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har 
nyligen startat ett nätverk för miljöstrategisk samverkan där kommunchefen utsett 
förvaltningschefen för miljöförvaltningen att representera Borås Stad. 
Utgångspunkten för regionens miljöstrategiska samverkan är Agenda 2030 och 
VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling, Västra Götalandsregionen. 
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Miljö- och konsumentnämndens presidium tog med anledning av det ovannämnda 
upp behovet av att tydliggöra ansvarsfördelning och roller samt behovet av att skapa 
politiska avstämningsforum för Borås Stads miljöstrategiska arbete inför eller under 
nästa mandatperiod, på sitt senaste politiska uppföljningssamtal med ansvariga 
kommunalråd. 

I Miljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente (§ 3 Övrigt) har 
kommunfullmäktige listat följande fem punkter som vanligtvis räknas som 
miljöstrategiskt arbete: svara för miljövården i kommunen i den mån det inte 
ankommer på annan,  

1. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, 
2. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid 

utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på 
kommunen,  

3. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, 
4. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom 

allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i 
vardagsekonomi och konsumentfrågor inom kommunen. 

 

Miljöförvaltningen vill påpeka att det enligt Nämndens budgetar och andra antagna 
dokument sedan 2002 finns ytterligare uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat 
miljö- och konsumentnämnden som är miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i 
nämndens reglemente. Punkterna redovisas nedan:  

• arbete med miljömål åt Borås Stad (2006) 
• inrätta och förvalta Borås Naturvårdsfond (2002, 2007, 2011) 
• utökad miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads 

verksamheter i deras miljöarbete (2010) 
• arbete med hållbar utveckling (2011), inklusive  

o leda och samordna arbetet med miljömål och miljöprogram 

o samordna arbetet med den ekologiska dimensionen i det planerade 
hållbarhetsområdet 

o utreda möjligheten att skapa ett ”Rådrum” för hållbarhetsfrågor  

o samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot 
luftvårdsförbundet 

• samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot 
vattenråden. 

• implementering av Borås Stads nya miljömål (2013) 
 
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att det görs ett tillägg i nämndens 
reglemente med de punkter som listats ovan, se även bilaga 1, då de utgör stora delar 
av det miljöstrategiska arbete som miljö- och konsumentnämnden ansvarar för på 
uppdrag av kommunfullmäktig. Vidare resulterar ett tillägg i en tydligare förståelse om 
vilket miljöstrategiskt arbete som åligger nämnden i förhållande till det arbete som 
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kommunstyrelsen ansvarar för när det kommer till att leda och samordna 
miljöstrategiska frågor som en del av deras övergripande ledningsfunktion. Nedan 
följer förvaltningens förslag på tillägg till nämndens reglemente.  

I den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat åligger det 
miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket innefattar följande:  

att ha en drivande, och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i 
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till 
styrdokument inom området, 

att samordna delar av kommunens miljöarbete och svara för miljövården i kommunen i den 
mån det inte ankommer på annan, vilket innefattar följande:  

- arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads 
verksamheter i deras miljöarbete, 

- leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya 
miljömål, 

- samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet, 
- arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera 

Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvårdsarbetet och 
representera Borås Stad gentemot vattenråden,  

- samordna kommunens arbete inom naturvård, svara för naturvårdsfrågorna i den 
mån det inte ankommer på annan samt förvalta Borås Stads naturvårdsfond,  

att följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och utarbeta de förslag 
och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen, 

att medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens 
ansvarsområden berörs, 

att arbeta med energi- och klimatrådgivning 

Bostad Borås 
 
Bostad Borås, som är en frivillig verksamhet för kommunen, har till uppgift att lämna 
information till allmänheten om hur och var lägenheter kan sökas inom staden 
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via 
webbplats, besök, brev, e-post och telefon. Miljöförvaltningen ska enligt Bostad 
Borås se till att hjälpa studenter att finna bostäder som tillhandahålls av privata 
uthyrare. Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför detta ansvarsområde faller 
på miljö- och konsumentnämnden då uppdraget inte har något att göra med 
nämndens ansvarsområden. Om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska 
ansvara för detta frivilliga uppdrag så bör detta tas med i nämndens reglemente. 
Dessutom behöver nämnden få ekonomiska medel för att upprätthålla verksamheten.  
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Namnbyte på miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden fick sitt namn 2011 efter en omorganisation då bland 
annat konsumentrådgivningen samt energi- och klimatrådgivningen flyttades över till 
nämnden. Förvaltningen anser dock att nämndens och förvaltningens namn blir 
missvisande i förhållande till huvuduppgiften som är att arbeta med miljö- och 
hälsoskydd. Det finns fler verksamhetsområden inom nämnden som har en starkare 
relation till hälsoskydd än konsumentrådgivning. Förvaltningen föreslår därför att 
konsumentrådgivning byts ut mot hälsoskydd. Det blir även tydligare gentemot 
allmänheten om vilken nämnd man kan vända sig till när det gäller hälsoskydd. Miljö- 
och konsumentnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i 
frågan separat från reglemente-remissen men förvaltningen vill redan nu informera att 
detta kan komma att ske inom en närliggande tid. Med anledning av ett föreslaget 
namnbyte kan nämndens namn i reglementet även komma att behöva justeras.  

 

 

Agneta Sander Marlene Andersson 
Miljöchef Förvaltningsjurist 
 
 

Bilaga 
Förslag till Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 



Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 800:1 

 

Borås Stads författningssamling 2019 

 

 

(Förslag) Reglemente för Borås 
Stads Miljö- och konsumentnämnd 

 
Antaget av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val i kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller fr.o.m. 201x-xx-xx 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Miljö- och konsumentnämnden fullgör som myndighetsnämnd stadens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet enligt 

1. miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och 
prövningsmyndighet, 

2. livsmedelslagstiftning med tillhörande lagstiftning,  
3. lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning, 
4. strålskyddslagen, 
5. lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, 
6. lagen om sprängämnesprekursorer, 
7. lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 
8. alkohollagen, 
9. tobakslagen, 
10. lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
11. lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

med undantag för det som enligt kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av annan styrelse eller 
nämnd. 

Nämnden ska även 

- svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen 
samt 3 § skuldsaneringslagen, 

- ge vägledning i allmänna konsumentfrågor, arbeta med rådgivning om hållbar 
konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja och samordna 
konsumentintressena inom kommunen, 

- genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 
information skapa ett ökat medvetande om kunnande i vardagsekonomi, och 
konsumentfrågor inom kommunen, 

- svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 
anges i gällande kommunala renhållningsordning.  

- besvara remisser från Lotteriinspektionen och i övrigt de remisser som berör de 
lagstiftningsområden som ligger inom miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde 
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Borås Stads författningssamling 2019 

 

I den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat åligger 
det miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket innefattar 
följande:  

att ha en drivande, och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i 
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till 
styrdokument inom området, 

att samordna delar av kommunens miljöarbete och svara för miljövården i kommunen i 
den mån det inte ankommer på annan, vilket innefattar följande:  

- arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads 
verksamheter i deras miljöarbete, 

- leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya 
miljömål, 

- samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet, 
- arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera 

Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvårdsarbetet och 
representera Borås Stad gentemot vattenråden,  

- samordna kommunens arbete inom naturvård, svara för naturvårdsfrågorna i den 
mån det inte ankommer på annan samt förvalta Borås Stads naturvårdsfond,  

att följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och utarbeta de 
förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen, 

att medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens 
ansvarsområden berörs, 

att arbeta med energi- och klimatrådgivning  

samt i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har överlämnat 
till nämnden. 
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Förvaltningsremiss: Översyn av samtliga 
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsförvaltningen 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

3. Förskoleförvaltningen 

4. Kulturförvaltningen 

5. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

6. Sociala omsorgsförvaltningen (Överförmyndarnämnden) 

7. Vård- och äldreförvaltningen 

8. Lokalförsörjningsförvaltningen 

9. Miljöförvaltningen 

10. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

11. Servicekontoret 

12. Tekniska förvaltningen 

13. Grundskoleförvaltningen 

14. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

15. Stadsrevisionen 

16. Valnämndens kansli 

 

Översänder en förvaltningsremiss gällande reglementen med en begäran om 
eventuella synpunkter på sin respektive nämnds reglemente samt ”Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad”. I 
samband med ny mandatperiod ska en översyn av samtliga dokument göras. 

Förvaltningens eventuella synpunkter till revidering av nämndreglementen ska 
skickas till Kommunstyrelsens förvaltningsbrevlåda KS.diarium@boras.se. 
Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet. 
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Svar ska vara inne senast den 19/11, det innebär att synpunkter från respektive 
nämnd inte hinner fås inom tidsramen, därav är det relevant att tillhandahålla 
tjänstemannaförslag.  

Enligt uppdrag från organisationsutredaren Kristina Sköld samt stadsjuristen 
Louise Mattus Streiby 

 

STADSLEDNINGSKANSLIET 



NOVEMBERDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-002366 20181101 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Grankullen 1 Christina Källberg

2018-003075 20181101 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC  Tämta 6:29 Karin Görjevik

2018-003071 20181101 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kyllared 1:84 Roger Johansson

2018-003072 20181101 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kerstinsgärde 1:34 Roger Johansson

2018-000739 20181102 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på buller och 
nedskräpning

Vävaren 8 Sevil Selimov

2018-000739 20181102 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på buller och 
nedskräpning

Vävaren 8 Sevil Selimov

2018-002703 20181105 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på lukt Arkturus 1 Sevil Selimov

2018-003102 20181105 Kommunikation Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

 Kråkhult 1:2 Johannes Stolt

2016-000391 20181106 Upphävande av beslut om förbud Avlopp, tillsyn uppföljning av åtgärder Sundholmen 3:1 Jennie Schürer von Waldheim

2018-002970 20181106 Föreläggande om nedkylning Livsmedelskontroll, inspektion ) Hässlehus 2 Thomas Vidholm

2018-002554 20181106 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, information om provtagning Pantängen 14 Johannes Stolt

2018-003074 20181107 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lundahagen 17 Roger Johansson

2018-002956 20181107 Förbud mot fordonstvätt inom VSO Miljötillsyn, klagomål på biltvätt med 
utsläpp till vatten

 Falskog 1:15 David von Sydow

2018-002956 20181107 förläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, klagomål på biltvätt med 
utsläpp till vatten

 Falskog 1:15 David von Sydow

2018-002778 20181107 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Öndered 1:100 Sanna Olsson

2018-002945 20181107  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Längjum 17:2 Karin Görjevik

2018-002948 20181109 Tillstånd att hålla djur (lokala föreskrifter) Hälsoskydd, hålla djur inom 
detaljplan/områdesbestämmelser

Sik 27:1 Carin Christensen

2018-003016 20181109 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Guldbaggen 35 Annelie Gustafsson

2018-003035 20181109 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Maskrosen 19 Annelie Gustafsson

2018-003049 20181109 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Katrinehill 7 Annelie Gustafsson

2018-003124 20181109 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhults-Ön 1:30 Roger Johansson
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-003052 20181109 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sik 1:183 Annelie Gustafsson

2018-003063 20181109 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Armbåga 3 Annelie Gustafsson

2018-003055 20181109 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Samariten 4 Annelie Gustafsson

2018-002860 20181109 Beslut om att avsluta ärende Hälsokydd, klagomål på fukt och mögel Hackan 4 Sevil Selimov

2018-002631 20181109 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Äspered 4:9 Sanna Olsson

2018-002720 20181112 Beslut om årlig avgift miljötillsyn, Beslut årlig avgift Dahlian 1 David von Sydow

2018-002956 20181112 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, klagomål på biltvätt med 
utsläpp till vatten

 Falskog 1:15 David von Sydow

2018-003135 20181112 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Bredared 1:39 Roger Johansson

2018-001206 20181112 Föreläggande om provtagningsplan Livsmedelskontroll, inspektion Sik 1:163 Ida Collinius

2018-003150 20181113 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om PCB-sanering Majbaggen 2 Johannes Stolt

2018-003136 20181113 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Gårda 1:40 Roger Johansson

2018-002339 20181114 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion operativt 
mål 13

Rydboholm 1:405 Thomas Vidholm

2018-002697 20181114 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Kattryd 1:18 Jennie Schürer von Waldheim

2018-003211 20181115 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation  Aplared 1:27 Roger Johansson

2016-003220 20181115 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Ida Collinius

2018-003183 20181115 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Hedared 3:21 Roger Johansson

2018-002319 20181115 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, revision Grönfinken 1 Thomas Vidholm

2018-001961 20181115 Upphävande av beslut om förbud Miljötillsyn, klagomål på avlopp Skälvarås 2:13 Sevil Selimov

2018-003212 20181116 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Rödingen 2 Roger Johansson

2018-002761 20181116 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
verksamhet

Rydboholm 1:379 Sofie Bengtsson

2018-001981 20181119 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Bråthult 1:55 Annelie Gustafsson

2018-001733 20181119 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Holmryd 2:6 Annelie Gustafsson

2018-002061 20181119 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Lergered 1:4 Annelie Gustafsson
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2018-003011 20181119 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Skälvarås 2:13 Sevil Selimov

2018-002769 20181119 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion , Bifrost 7 Eva Gustafsson

2018-003228 20181120 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Häljasjö 1:47 Roger Johansson

2018-002761 20181120 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
verksamhet

Rydboholm 1:379 Sofie Bengtsson

2018-002861 20181120 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Skrapered 1:90 Sofie Bengtsson

2018-003224 20181120 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Tjärblomstret 25 Roger Johansson

2018-002107 20181121 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Borgstena 5:33 Annelie Gustafsson

2018-003108 20181121 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Arås 1:41 Maria Steinmetz

2018-002744 20181121 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion  Vesslan 2 Eva Gustafsson

2018-002537 20181121 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sandhult 1:86 Annelie Gustafsson

2018-002069 20181121 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sölebo 1:117 Annelie Gustafsson

2018-002568 20181122 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sik 1:181 Annelie Gustafsson

2018-002538 20181122 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Kråkhult 1:61 Annelie Gustafsson

2018-002413 20181122 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Carolus 7 Annelie Gustafsson

2018-002412 20181122 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Hultamad 2 Annelie Gustafsson

2018-003270 20181126 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Viskarhult 2:165 Roger Johansson

2018-002168 20181127 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion  Tallstekeln 1 Eva Gustafsson

2018-003262 20181127 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Räveskalla 1:456 Roger Johansson

2018-002415 20181128 Föreläggande om nedkylning Livsmedelskontroll, inspektion Sandgärdet 14 Christina Källberg

2018-002964 20181128 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Skrapered 1:2 Maria Steinmetz

2018-002814 20181128 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Raklinjen 2 Maria Steinmetz

2018-003371 20181129 Upphävande av årsavgift Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Falskog 1:26 Johannes Stolt
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2018-003101 20181129 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

 Hässleholmen 3:1 Johannes Stolt

2018-003100 20181129 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Kyllared 1:157 Johannes Stolt

2018-003102 20181129 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

 Kråkhult 1:2 Johannes Stolt

2018-002974 20181129 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Bredareds-Gravryd 
1:54

Maria Steinmetz

2018-003362 20181129 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

 Viared 7:2 Johannes Stolt

2018-003104 20181129 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

 Järnvägen 2:1 Johannes Stolt

2018-003103 20181129 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Sölebo 2:1 Johannes Stolt

2018-003105 20181129 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

 Rydboholm 1:342 Johannes Stolt

2018-002415 20181130 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Sandgärdet 14 Christina Källberg

2018-002916 20181130 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala 5:2 Karin Görjevik

2018-003157 20181130 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Skrapered 1:2 Maria Steinmetz

2018-003335 20181130 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation  Äspereds-Hulebo 1:1 Roger Johansson

2018-003148 20181130 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Rydboholm 1:379 Maria Steinmetz
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Beslutstyp Datum Objekt Ärende Diarienr
Remissvar 2018-11-06 Remiss från Lotteriinspektionen 70-2018-00718
Remissvar 2018-11-06 Remiss från Lotteriinspektionen 70-2018-00719
Avvisning 2018-11-09 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2018-00711
Godkännande av lokal för catering 2018-11-12 Anmälan catering - e-tjänst 55-2018-00728
Ändrat tillstånd, bifall 2018-11-15 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2018-00681
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2018-11-16 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2018-00737
Ändrat tillstånd, bifall 2018-11-19 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2018-00690
Ändrat tillstånd, bifall 2018-11-29 Tillfällig ändring av tillstånd 35-2018-00763
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