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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus, friggebod 
och attefallshus på fastigheten Arnäsholm 1:45 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus, med en byggnadsarea på 85 m2, för en friggebod med en byggnadsarea på 
15 m2 på placering A eller B enligt bilaga 2, och för ett attefallshus med en 
byggnadsarea på 30,1 m2 på placeringen B eller C enligt bilaga 2, på fastigheten 
Arnäsholm 1:45 vid Frisjön, Borås Stad.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för attefallshus enligt placering A, på fastigheten 
Arnäsholm 1:45, Borås Stad.  

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt väst och norr, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, 
mur eller motsvarande.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning 
 har ansökt om strandskyddsdispens för fritidshus, friggebod, 

attefallshus och att ta bort berg i dagen på fastigheten Arnäsholm 1:45. På fastigheten 
finns idag ett befintligt fritidshus samt två befintliga komplementbyggnader. Det nya 
fritidshuset ska ersätta det befintliga fritidshuset.  har inkommit med flera olika 
alternativ till placeringar för friggebod och attefallshus. Miljöförvaltningen bedömer 
att fritidshuset, friggebod enligt alternativ A eller B, och attefallshus enligt alternativ B 
eller C planeras inom ianspråktagen mark och inom vad som bedöms vara tomtplats 
samt att de inte påverkar några höga naturvärden. Miljöförvaltningen bedömer därför 
att det finns skäl till att ge dispens för dessa placeringar. Attefallshuset enligt alternativ 
A är planerat utanför vad som bedöms vara tomtplats och ianspråktagen mark, det 
planeras även intill strandlinjen där naturvärden i form av en stenig strand påverkas av 
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åtgärden. Miljöförvaltningen bedömer att dispens inte kan ges för attefallshus enligt 
den placeringen. Att ta bort berg i dagen inom tomtplats bedöms inte vara 
dispenspliktigt. Beslutet villkoras med avgränsning av tomtplats åt väst och nord för 
att tydligt visa var gränsen mellan privat och allmän mark går. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt fritidshus och befintlig friggebod med nya byggnader, upprätta en ny 
attefallshus samt för att ta bort berg i dagen på tomten, på fastigheten Arnäsholm 
1:45. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 april 2020, 
den ansökan bestod endast av fritidshuset, sökanden uppgav dock att han ville 
uppdatera sin ansökan under sommaren och därför låta ärendet ligga på vänt till 
hösten 2020. 12 januari 2021 inkom sökanden med ny ansökan för samtliga åtgärder. 
Ritning och karta har bifogats ansökan. Sökanden har även angett att han vill anlägga 
enskilt avlopp, men det hanteras i enskilt avloppsärende. Sökanden har den 27 april 
2021 inkommit med alternativa placeringar för attefallshus och friggebod. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 27 april 2020 och 12 februari 2021 besökt 
platsen. Fastigheten ligger vid nordöstra delen av Frisjön. Fastighetens västra och 
nordvästra fastighetsgräns gränsar till Frisjön, den östra gränsen gränsar till 
intilliggande tomt och den södra gränsen gränsar mestadels mot parkering och 
infartsväg. På fastigheten finns idag fritidshus och två små komplementbyggnader. 
Fastigheten omges av staket längs med strandlinjen runt det som idag brukas som 
trädgård. I söder går staketet längs med vägen. Strandlinjen består av en mestadels 
stenig miljö med inslag av sand. Det ligger en brygga placerad vid västra strandkanten. 
Skogspartiet i öster och norr består av mestadels gran, längs vid strandkanten står 
några tallar och björkar. 

Friggebodens placering enligt alternativ A är belägen nära den östra fastighetsgränsen. 
På platsen finns idag lite träd och förvaring av något som täcks med en presenning. 
Friggebodens placering enligt alternativ B är belägen på samma plats som befintlig 
friggebod står idag. Attefallshuset placering enligt alternativ A är belägen nära den 
norra fastighetsgränsen som gränsar till sjön. Denna placering ligger precis intill 
strandlinjen där det idag ligger stenar och sand, samt står några träd. Denna placering 
ligger utanför det område som är instängslat. Attefallshusets placering enligt alternativ 
B är placerat i östra delen av fastigheten, precis utanför det som idag sköts som 
trädgård, men innanför det som bedöms utgöra tomtplats. Attefallshusets placering 
enligt alternativ C är belägen på samma plats som befintlig friggebod står idag. 

På historiska flygfoton från 1975 och tidigare ser man att fastigheten är bevuxen med 
träd, det är mycket svårt att se vad som brukats som privat mark. På historiska 
flygfoton från 2006-2007 ser man att samma område som klipps som gräsmatta idag 
har skötts på samma vis sedan dess. 

Miljöförvaltningen har den 30 mars 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

 har framfört synpunkter enligt bilaga 4. Miljöförvaltningen har inte ändrat 
bedömning av tomtplats efter de inkomna synpunkterna. Det som ska bedömas vara 
tomtplats är det som varit ianspråktaget sedan före 1975. I och med att historiska 
flygfoton inte visar på att marken utanför det som bedömts vara tomtmark har varit 
ianspråktaget sedan dess har den delen av fastigheten uteblivits i tomtplatsen.  
Miljöförvaltningen har heller inte ändrat bedömningen att ge avslag för 
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attefallshusenligt placering A. Villkor med avgränsning för tomtplats ska alltid finnas 
med i beslut om det krävs för att tydligt visa gränsen för privat och allmän mark, 
vilket bedöms behövas i detta ärende. Sökanden inkom i samband med inkomna 
synpunkter även alternativa placeringar för attefallshus och friggebod. 

Miljöförvaltningen har den 6 maj 2021 kommunicerat ett förslag på beslut med de nya 
alternativen och lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget. Inga synpunkter har inkommit. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Frisjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte 
1. nya byggnader uppföras 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar 
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 
kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut  
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

Fritidshus och friggebod 
Miljöförvaltningen bedömer att fritidshuset, friggebod enligt placering A eller B, samt 
attefallshusenligt placering C eller B, kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen. Byggnaderna enligt dessa placeringar bedöms inte utöka det område 
som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig 
kommer därför inte tas i anspråk genom att dessa byggnader uppförs. På den aktuella 
platsen för byggnaderna finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
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För att tydligt markera var gränsen mellan privat och allmän mark är finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt väst och nordväst. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna enligt dessa placeringar är förenlig med 
gällande översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap MB. Området är inte riksintresseområde 
enligt 3 eller 4 kap MB. 

Attefallshus enligt alternativ A 
Miljöförvaltningen bedömer att ett attefallshus enligt alterntiv A kommer att uppföras 
på en plats som inte redan är ianspråktagen. Alternativ A är placerat utanför det 
område som bedöms vara tomtplats och skulle därmed utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Ärendet kan jämföras med dom M 4593-19, där dispens 
för friggebod avslogs eftersom den bedömdes ligga utanför det som bedömdes vara 
tomtplats. Strandskyddet syftar till att skydda allmänhetens tillgänglighet i 
strandområden både på land och i vatten och Miljöförvaltningen anser att ett 
attefallshus enligt alternativ A, genom sin privatiserande effekt, påverkar allmänhetens 
möjligheter att beträda och uppehålla sig i området negativt. Byggnation av 
attefallshus enligt alternativ A innebär att värdefulla natur- och friluftsvärden vid 
strandlinjen går förlorade för framtida generationer och försämrar livsvillkoren för 
växt- och djurarter.  

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens på denna placering. Dispens kan 
därför inte medges för ett attefallshus på denna placering. 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att attefallshus enligt alternativ A inte är förenlig med 
kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap MB samt med den för området gällande 
översiktsplanen. 

Berg i dagen 
Att ta bort berg i dagen enligt ansökan bedöms inte påverka allmänhetens 
tillgänglighet eller växt- och djurliv negativt och kräver därför inte dispens. 

Motivering till villkor 

För att tydligt visa allmänheten vad som är allmän plats bedöms det skäligt att villkora 
om att tomtplatsen ska markeras åt väst och norr. 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkommen 2021-01-12 
Situationsplan, inkommen 2020-01-12 
Inskickade foton, inkomna 2021-01-12 
Situationsplan, inkommen 2021-01-12 
Platsbesök, utfört 2020-04-17 och 2021-02-12 
Inskickade synpunkter, inkommen 2021-04-19 
Alternativa placeringar, inkommen 2021-04-27 
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Foto på alternativ placering, inkommen 2021-04-29 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas.  

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
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 § MB). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

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

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

 

Bilagor  

Bilagor till beslutet 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
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3. Förtydligande av tomtplats 
4. Inkomna synpunkter 
5. Hur man överklagar 

Övriga bilagor 
6. Inskickat foto på attefallshusets placering enligt alternativ A, 2021-01-12 
7. Fotodokumentation från platsbesök, 2020-04-27 
8. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-02-12 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Dnr 2020-1326, Arnäsholm 1:45
 

Bilaga 1. Översiktskarta
2021-03-11

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Bilaga 2. Beslutskarta med 
tomtplats 

 
 
 
 

Arnäsholm 1:45, dnr 2020-1326 
 
 
 
 
Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen 
rättsverkan 

 
Skala 1:400 
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15m 

Tomtplats ska markeras 
med staket, häck, mur eller 
motsvarande mot väst och 
nord, enligt gul sträcka. 
Röd linje visar tomtplats. 

Dispens beviljas 
för fritidshus 

Dispens avslås för 
attefallshus med placering 
enligt alternativ A 

Dispens beviljas för 
friggebod med placering 
enligt alternativ A (t.v.) eller 
alternativ B (t.h.) 

Dispens beviljas för 
attefallshus med placering 
enligt alternativ B (t.h.) eller 
alternativ C (t.v.) 
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Förtydligande av tomtplats 
 
 
 
 

 
Figur 1. Röd markering visar tomtplats i västra delen av fastigheten. 
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Figur 2. Röd markering visar tomtplats i nordvästra delen av fastigheten. 
 

 
Figur 3. Röd markering visar tomtplats i nordvästra delen av fastigheten. Fotot visar ungefär samma 
del som föregående foto men taget från sjösidan. Tomtplatsgränsen svänger upp genom skogsdungen. 
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Figur 4. Röd markering visar tomtplats i norra delen av fastigheten. Fotot visar fortsättningen på 
tomtplatsgränsen från föregående foto. 

Figur 5. Röd markering visar tomtplats i norra delen av fastigheten. Fotot visar fortsättningen på 
tomtplatsgränsen från föregående foto. Tomtplatsen möter här fastighetsgränsen i öster. 



Svar till Borås Stad - Miljöförvaltningen 

 

Vi bestrider de av er föreslagna tomtplatsgränserna och avslag av attefallshus. 

Vi har en tomt på 1824 kvm, det är under riktlinjerna på max 2000 kvm för fritidshustomt. Tomten är 
rektangulär till sitt utformande och hela tomten är ianspråktagen sedan 1964. En del av våra 
besökande gäster bor i befintlig friggebod och de badar på sandstranden bredvid våra angränsande 
grannar och solar där vid lågt vatten. Dessutom nyttjar våra grannar från sitt hus och sin tomt åt vårt 
håll till, det är inget ”allmänt övergivet område” som skulle kunna lämpa sig för någon att nyttja 
allemansrätten på. 

Platsen på det förslagna attefallshuset ligger inom tio meter ifrån våra befintliga byggnader (hus, 
komplementbyggnad, och friggebod). 

  

Stängslet på tomten är ett tillfälligt enklare nät för att hålla borta kanadagäss som förorenar på 
tomten när vi inte är där. Det är främst uppsatt under den tiden vi är inte är där mer 
sammanhängande, dvs sommaren. Dvs. det staket som finns permanent markerar tomtgränsen (mot 
vägen och mot grannen) och de andra är tillfälliga nät och vi klipper gräset på båda sidor om det 
tillfälliga nätet samt tar bort det när vi är där sammanhängande. Vi brukar hela tomten som trädgård. 

Vårt hus är sista huset på vägen och ligger på en udde. Det finns överhuvudtaget inga naturliga 
gångstigar där som människor kan eller skulle vilja använda, för man kommer ingenstans pga att det 
är en återvändsväg. Vi äter dagligen lunch nere vid bryggan på sommaren och att avgränsa bryggan 
och sandstrand med ett staket är helt orimligt. Det är stor skillnad på ett permanent staket och att ha 
uppe ett tillfälligt nät för att hålla borta kanadagässen när vi inte är där. 

 

Därav följer att vi vill ha Attefallshuset på den ianspråktagna föreslagna platsen. 

Och vi anser inte att vår tomt ska hägnas in då tomtgränsen i stort stämmer överens med 
vattenlinjen och är helt och hållet ianspråktagen. Hela fastigheten ska ses som tomtplats. 

 

Om inte ovanstående kan uppnås vill vi antingen: 

Bygga ett Attefallshus där befintlig friggebod står, eller  

bygga ett Attefallshus där befintlig komplementbyggnad står. 

Friggebodens framtida placering är beroende av var vi får bygga attefallshuset. 

Vi vill absolut inte ha några villkor för staket mot vattenlinjen, det har ingen annan i området så vitt vi 
vet. Jag har efterfrågat samtliga strandskyddsdispensbeslut från 1998 och tom 2021 och inga av de ni 
meddelat oss har staket mot vattnet. Vi kommer troligen behöva diverse nät mot kanadagässen men 
det måste vara flexibelt som vi kan flytta och sätta upp på olika platser vid behov, inga permanenta 
staket. 

 

 



Vi kommer antagligen anlita en arkitekt när vi har fått beviljad strandskyddsdispens men vill inte göra 
det innan vi vet förutsättningarna för det kommer påverka hur vi går vidare. 

 

Vidare vill vi ha svar på hur miljöförvaltningen ställer sig till minireningsverk, vi har i vår ansökan 
meddelat att vi vill installera minireningsverk, det borde undanröja eventuella frågor avseende 
vatten/vattenrening. Vatten får vi från egen borrad brunn som delas mellan fyra fastigheter. 

 

Vi taxeras och betalar skatt för egen strand. Om vi plötsligt blir av med vår ordinarie tomtplats 
försämras värdet på vår fastighet kraftigt. Det är ett orimligt ingrepp på vår grundlagsskyddade 
äganderätt. Den av er föreslagna tomtplatsbegränsningen har mycket lågt eller inget värde för 
allmänheten men är en mycket stor förlust för oss. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Här är kanadagässen, här har de kommit in från sidan när nätet är nere där. Nätet som syns på bilden 
ska inte ses som tomtavgränsning utan är tänkt att hålla undan gässen. Det nätet behöver flyttas lite 
efter hur gässen beter sig och kommer inte vara permanent. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Platsbesök 

 
 
 

Platsbesök utfördes 27 april 2020. På fastigheten finns idag ett fritidshus och två 
komplementbyggnader. Fastigheten omges av trästaket. Det finns flertal träd på 
fastigheten, främst tall, björk och gran. 

 
 

 
Figur 1. Infarten och uppställningsplats ligger på Arnäsholm S:1. Fastighetsgränsen för Arnäsholm 1:45 går längs med 

trästaketet. 
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Figur 2. Bostadshuset planeras att byggas ut. 
 

 
Figur 3. Ena komplementbyggnaden på fastigheten. 
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Figur 4. Andra komplementbyggnaden på fastigheten. 
 

 
Figur 5. Bostadshuset. Ett staket går längs med tomten vid sjön. 
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Figur 6. Bostadshuset, foto taget från sjösidan. 
 

 
Figur 7. Panoramavy över fastigheten. 
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Figur 8. Vid strandkanten ligger en brygga. 
 
 

 
Figur 9. Bostadshuset och ena komplementbyggnaden. 
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Figur 10. Östra delen av fastigheten är bevuxen av gran, tall och björk.
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Handläggare Matilda Chocron 

 

Händelse Platsbesök 

Tjänsteanteckning platsbesök 
Besök på Arnäsholm 1:45 den 12 februari 2021 
 

 
Foto från stranden mot huset 



 
Sida 
2(5) 

Datum 
2020-10-08 

Dnr 
2020-2335 
2020-3689 

 

 
Den röda stugan planeras att rivas och i ansökan har de sökt för en ny gäststuga 
precis vid stranden där det idag är granar. De planerar at ta bort stenarna i 
strandkanten.  
 

 
Uppifrån trädgården och ner mot sjön 
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Bryggan syns på andra sidan staketet.  
 

 
Staketet mot grannen i norr. 
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Förrådet uppe på höjden bakom huset och en presenning som skyddar något. 
 

 
Staketet mot vägen och grannen 
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Södersidan av fastigheten, bryggan syns, samt ett lågt enkelt stängsel som vält.  
 

 
Från vägen mot förrådet och presenningen.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnäsholm 1:45, dnr 2020-1326 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus på 
fastigheten Sävshult 2:10 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus enligt ansökan, med yttermåtten 12,1 x 7,3 meter, på fastigheten Sävshult 
2:10 vid Sävsjön Borås Stad.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Hela tomtplatsen, enligt bilaga 2 och 3, ska markeras med staket, häck, mur 
eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
 har sökt strandskyddsdispens för att ersätta ett fritidshus mot ett nytt på 

fastigheten Sävshult 2:10. Förutom ett fritidshus finns även en förrådsbyggnad på 
platsen. Båda byggnaderna inger ett mycket diskret intryck med enkel utformning, 
fritidshuset ser även till viss del nedgånget ut. Det nya huset är planerat på samma 
plats som det befintliga men större. Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för 
dispens då området kring byggnaderna bedöms ianspråktaget. Hela fastigheten består 
av naturmark och tomtplatsen bedöms vara liten. Miljöförvaltningen bedömer att 
villkor om avgränsning behövs runt hela tomtplatsen. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta ett 

befintligt fritidshus med ett nytt, samt ta ner några träd som utgör fallrisk, på 
fastigheten Sävshult 2:10. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
inkom den 11 april 2021. Ritning och karta har bifogats ansökan. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 20 april 2021 besökt platsen. Fastigheten 
nås via en skogsstig som utgår från en vändplan. Vändplanen nås via en mindre 
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grusväg. Fastigheten är totalt ca 1 400 m2 och gränsar till Sävsjön. Fastigheten omges 
av skogsmark i alla väderstreck förutom sydost där den gränsar till sjön. På 
fastigheten finns idag två byggnader, ett fritidshus och en förrådsbyggnad. Båda 
byggnaderna inger ett mycket diskret intryck med enkel utformning och små fönster. 
Fritidshuset ser till viss del nedgånget ut, det har en trasig terrass och stenar ligger på 
taket. Hela fastigheten består av naturmark, ingen del klipps som gräsmatta. Vid 
strandkanten, cirka 40 meter från fritidshuset, har stolar och bord placerats ut, även 
en brygga och en båt ligger uppe på land. På fastigheten står en del gran och björk. 
Enligt sökanden har fritidshuset funnits på platsen sedan 1940-talet. På länsstyrelsens 
ekonomikarta från 1970-talet kan man se en byggnad utritad i samma område som 
den nuvarande byggnaden. Tim Jansson har angett att det planerade huset ska ha 
klassisk stugform med stående panel och diskret utformning med neutrala/mörka 
färger (svart eller mörkgrått). Huset kommer inte vara högre än 5,7 meter. Tim har 
även angett att de vill öka utsikten mot sjösidan genom större fönster mot den sidan. 

Miljöförvaltningen har den 6 maj 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 
 möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  har framfört 

att han fått veta av sin entreprenör att huset kommer vara 1,2 m högre än  
tidigare angett. Detta bedöms vara ok och har korrigerats i beslutet.  bifogade 
även en tydligare fasadritning till ansökan. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Sävsjön råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. Grävningsarbeten eller 
andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar, eller 
åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får 
heller inte utföras (7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen.  
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För att minska risken att en byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att 
hela tomtgränsen ska markeras. Under förutsättning att villkoret följs bedömer 
Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför 
inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs.  

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

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

Att ta ner enstaka träd utan högt naturvärde och som inte väsentligen förändrar 
naturmiljön på platsen bedöms inte vara dispenspliktigt. 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkommen 2021-04-11 
Situationsplan, inkommen 2021-04-11 
Beskrivning av åtgärd, inkommen 2021-04-26 
Platsbesök, utfört 2021-04-22 
Kompletterande uppgifter om utformning, inkommen 2021-04-29 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas.  

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Dispenspliktiga anläggningar och åtgärder utanför tomtplatsen, så som 
trädgårdsmöbler och andra privatiserande föremål, 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 § MB). 
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Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

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

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Förtydligande av tomtplats 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
5. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-04-22 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Sävshult 2:10, dnr 2021-1539
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markeras med staket, 
häck, mur eller 
motsvarande.Dispens ges för 

fritidshus.
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Tomtplatsen följer den röda markeringen i kommande foton. 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Platsbesök utfördes 20 april 2021. Fastigheten nås via en skogsstig som utgår från en 

vändplan. Vändplanen nås via en mindre grusväg. Fastigheten är totalt ca 1 400 m2 
och gränsar till Sävsjön. Fastigheten omges av skogsmark i alla väderstreck förutom 
öster där sjön är. På fastigheten finns idag två byggnader, ett fritidshus och en 
förrådsbyggnad. Båda byggnaderna inger ett mycket diskret intryck med enkel 
utformning och små fönster. Fritidshuset ser till viss del nedgånget ut, det har en 
trasig terrass och stenar ligger på taket. Hela fastigheten består av naturmark, ingen 
del klipps som gräsmatta. Vid strandkanten, cirka 40 meter från fritidshuset, har stolar 
och bord placerats ut, även en brygga och en båt ligger uppe på land. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för tomtplats och två 
fritidshus på fastigheten Komlösa 5:4 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tomtmark, med en area på ca 550 m2, på fastigheten Komlösa 5:4 Öresjö, Borås Stad.  
 

 

 

 

Hela området får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor 
1. Tomtplatsen ska åt öster och sydväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, 

häck, mur eller motsvarande. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för fritidshus och tomtplats på övriga delar av 
fastigheten Komlösa 5:4, Borås Stad. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
 har ansökt om strandskyddsdispens för att göra del av Komlösa 5:4 till 

tomtplats. En mindre del av det ansökta området vill han införliva i angränsande 
fastighet Komlösa 8:12, och på resterande del vill han bygga två fritidshus. På platsen 
som planeras införlivas i Komlösa 8:12 finns idag uppställningsplats och hönshus 
med hönsgård. Miljöförvaltningen bedömer att området är ianspråktaget och dispens 
kan ges för denna del. Beslutet villkoras med avgränsning i sydväst för att säkerställa 
att gräns mellan privat och allmän mark är tydlig. Resterande del för tomtplats med 
fritidshus är planerat på ett område som består av naturmark med mestadels tall, 
området gränsar till sjön. Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns skäl till 
dispens och att dispens avslås för denna del av ansökan. 
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Ärendebeskrivning  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ändra delar 
av Komlösa 5:4 till tomtplats och för att bygga två fritidshus på platsen. En del av det 
ansökta området på Komlösa 5:4, ca 550 m2, vill  införliva i angränsande 
fastigheten Komlösa 8:12. På resterande del av det ansökta området vill  göra det 
möjligt för en framtida avstyckning för två fritidshus. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 29 mars 2021. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. Sökanden har även skickat in foton från platsen. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 20 april 2021 besökt platsen. Sökanden 
och fastighetsägaren  möttes upp för att beskriva de ansökta 
åtgärderna. Området som ansökan avser upptar endast en liten del av Komlösa 5:4. 
Området består av naturmark med mycket tall förutom en liten del i norr där det 
finns uppställningsplats och hönshus med tillhörande hönsgård, dessa anläggningar 
hör till den intilliggande fastigheten Komlösa 8:12. Området gränsar i övrigt till 
bebyggd fastighet i söder, Öresjö i öster och Lakhallsvägen i väster.  förklarade 
att han i första hand vill få hela området ianspråktaget som tomtmark för att kunna 
stycka av och bebygga med två fritidshus. I andra hand vill han få det område som 
idag består av uppställningsplats och tomtmark ianspråktaget för att kunna reglera 
fastighetsgränsen så det området istället tillhör Komlösa 8:12. 

Miljöförvaltningen har den 10 maj 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  har 
framfört följande: ”Vi hade helst sett att området tas i anspråk som det ser ut idag och att vi ej 
behöver uppsätta staket för att avgränsa området. Området är ju delvis redan staketsatt genom 
hönsgården och i övrigt hävdat, så det är redan tydligt vad som är tomtmark”. Miljöförvaltningen 
bedömer att villkoret om avgränsning ska vara kvar då den nya tomtplatsen gränsar 
mot naturmark och ingen naturlig avgränsning finns. Att villkora om avgränsning 
görs i dispensbeslut när det inte är tydligt vad som är privat och allmän mark. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte 
1. nya byggnader uppföras 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar 
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
(7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 
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Motivering för beslut 

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

Tomtplats som beviljas 

Miljöförvaltningen bedömer att området där det idag finns uppställningsplats och 
hönshus är placerade på en plats som redan är ianspråktagen. Historiska flygfoton gör 
det svårt att se om uppställningsplatsen och hönshuset har funnits på platsen sedan 
före 1975 eftersom det då var mer träd på platsen, på foton från 2006 syns 
anläggningarna. Sökanden har inkommit med foton på grunden som hönshuset står 
på och angett att anläggningarna har anlagts någon gång mellan 1961-1988. I och med 
grundens utseende bedöms det troligt att den är från 1975 eller tidigare. 

För att minska risken att en byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att 
tomtgränsen ska markeras i sydväst. Under förutsättning att villkoret följs bedömer 
Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför 
inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. 

Miljöförvaltningen bedömer att området för tomtplatsen är placerad på en plats som 
redan är ianspråktagen. Tomtplatsen bedöms inte utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer 
därför inte tas i anspråk genom tomtplatsen. Miljöförvaltningen anser att ovan 
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

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

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB. 

Tomtplats och fritidshus som avslås 

Området för fritidshusen och tillhörande tomtplats innebär att värdefulla natur- och 
friluftsvärden går förlorade för framtida generationer.  

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
tomtplats och fritidshus. Ärendet kan jämföras med dom M 1857-18 från Mark- och 
miljödomstolen, Östersunds tingsrätt, där dispens avslogs för en gäststuga då den 
bedömdes att inte uppföras på ianspråktagen mark. Marken bestod av trädbevuxen 
naturmark och en gäststuga på platsen skulle innebära att tomtplatsen betydligt 
utökades. 



 
Sida 
4(5) 

Datum 
2021-06-03 

Dnr 
2021-1261 

 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § MB). 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap MB samt med den för området gällande översiktsplanen.  

Sammantaget anser Miljöförvaltningen att tomtplats och fritidshus, genom sin 
privatiserande effekt, allvarligt påverkar allmänhetens möjligheter att beträda och 
uppehålla sig i området. Åtgärderna försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter.  

Underlag till beslut 
Ansökan, inkommen 2021-03-29 
Platsbesök, utfört 2021-04-20 
Situationsplan, inkommen 2021-04-26 
Foton, inkomna 2021-04-30 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
4. Ansökt situationsplan 
5. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-04-20 
6. Inskickade foton på grunden 

 

  
 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 
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För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Komlösa 5:4, dnr 2021-1261
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Bilaga 2. Beslutskarta med 
tomtplats 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus på 
fastigheten Komlösa 5:14 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med yttermåtten 5,6 x 10,6 meter, på fastigheten Komlösa 5:14 vid 
Öresjö Borås Stad.  
 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
bostadshus på fastigheten Komlösa 5:14. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 23 april 2021. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. 

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

Villkor  

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

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
 har ansökt om strandskyddsdispens för att bygga ett bostadshus på 

fastigheten Komlösa 5:14. Fastigheten ligger till hälften på plan mark utan träd, andra 
hälften ligger i den trädbevuxna brant som finns i hela området. Miljöförvaltningen 
bedömer att området är väl avskilt från strandlinjen och att dispens kan beviljas. 
Tomtplatsen kommer endast utgöras av den lägre liggande delen av fastigheten för att 
bevara de naturvärden som finns i branten. Beslutet förenas med villkor om 
avgränsning av tomtplats åt sydväst och nordöst. 

Ärendebeskrivning  

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 maj 2021 besökt platsen. Fastigheten är 
totalt cirka 1 500 m2 stor. Cirka halva fastigheten ligger i den skogbevuxna branten 
som finns i hela området, andra halvan är mer plan och ligger intill grusvägen som 



 
Sida 
2(4) 

Datum 
2021-06-03 

Dnr 
2021-1703 

 
 
leder till fastigheterna i området. Denna del av fastigheten är röjd från träd och här 
finns även en gammal husgrund. Det nya huset är planerat nedanför branten och till 
viss del på samma plats som den gamla grunden. 

I närområdet för den aktuella platsen finns fågelliv med högt skyddsvärde. Jan-Åke 
Persson från Borås fågelklubb kontaktades för att få synpunkter kring detta. Jan-Åke 
bedömde att en åtgärd enligt ansökan inte skulle störa fågellivet mer än vad som 
redan görs idag, förutsatt att man inte exploaterar branten som är trädbevuxen. 

Miljöförvaltningen har den 18 maj 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

har inte framfört något ytterligare i ärendet. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte 
1. nya byggnader uppföras 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar 
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
(7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

 
Miljöförvaltningen bedömer att platsen är väl avskild från strandlinjen genom 
befintlig bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att bevilja dispens. Vid 
strandlinjen söder om fastigheten finns en öppen lucka där allmänheten har 
tillgänglighet. Luckans strandlinje ligger dock ca 230 meter från Komlösa 5:14 
närmsta fastighetsgräns, därför bedöms även detta område vara väl avskilt. 

För att minska risken att en byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att 
tomtgränsen ska markeras åt sydväst och nordöst. Under förutsättning att villkoret 
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följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som 
kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

På grund av fågellivet i området bedömer Miljöförvaltningen att den del av 
fastigheten som ligger i branten inte får exploateras. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av bostadshuset och den del som bedöms vara tomtplats. Dispens är förenligt 
med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkommen 2021-04-23 
Situationsplan, inkommen 2020-04-23 
Platsbesök, utfört 2021-05-04 
Telefonsamtal med Jan-Åke Persson, 2021-05-17 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas.  

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
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 § MB). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

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

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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. 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 

 

  
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
4. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-05-04 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Komlösa 5:14, dnr 2021-1703
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Bilaga 2. Beslutskarta med 
tomtplats 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Platsbesök utfördes 4 maj 2021. Fastigheten är totalt cirka 1 500 m2 stor. Cirka halva 

fastigheten ligger i den skogbevuxna branten som finns i hela området, andra halvan 
ligger intill grusvägen som leder till fastigheterna i området och är röjd från träd. En 
gammal husgrund ligger på den plana delen av fastigheten och där är det nya huset till 
viss del planerat. 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 
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boras.se 
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033-35 30 00  
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matilda.chocron@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för växthus på 
fastigheten Sjögabo 1:38 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
växthus, med en byggnadsarea på 13 kvadratmeter, på fastigheten Sjögabo 1:38 vid 
Sävsjön, Borås Stad.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

1. Tomtplatsen ska mot, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande så att det är tydligt var tomtplatsen slutar. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

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

Sammanfattning  
 söker dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett växthus på 

fastigheten Sjögabo 1:38. Växthuset ligger inom etablerad tomtplats och det bedöms därför finnas ett 
särskilt skäl. Allmänheten avhålls inte från en plats den haft tillgång till och inga naturvärden 
påverkas. För att tydliggöra gränsen mellan fastigheten Sjögabo 1:38 och strandzonen förenas 
dispensen med ett villkor om att ett staket eller liknande ska sättas upp i fastighetsgränsen mot sjön.  

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

växthus på fastigheten Sjögabo 1:38. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 27 april 2021. Karta har bifogats ansökan. 

Fastigheten ligger mellan två andra fastigheter i liknande storlek och som är bebyggda. 
Fastigheterna längs sjön går inte enda fram till vattnet utan en strandremsa på 10-20 
meter som hör till stamfastigheten löper längs med fastigheterna mot sjön.  
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Mellan fastighetsgränsen och sjön har fastigheten ett servitut för vattenbrunn och 
vattenledning. Detta påverkar inte ärendets bedömning utan den brunnen får skötas 
utifrån det behov som finns.  

Kommunicering  
Miljöförvaltningen har den 27 maj kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 

 möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. , 
ringde den 31 maj och meddelade att han inte har några synpunkter på förslaget till 
beslut.   

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Sävsjön råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får bland annat inte 1. nya 
byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller 
andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, 4. 
åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
(7 kap 15 § MB).   

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Ett beslut om dispens ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 7 kap. 18 f § MB. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

Fastigheten är på 1700 kvadratmeter. Den ligger mellan två lika stora fastigheter längs 
stranden vid Sävsjön. Hela fastigheten är ianspråktagen som trädgård.  

Miljöförvaltningen bedömer att växthuset kommer att uppföras på en plats som redan 
är ianspråktagen.  
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Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

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

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB.  

Motivering till villkor 

För att tydliggöra gränsen mellan tomtplatsen och det allemansrättsliga området 
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen 
ska markeras med staket, häck eller liknande mot sjön. Under förutsättning att 
villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det 
område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt 
tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden 
uppförs.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-04-27 
Situationsplan, 2020-04-27 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas.  

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
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 § MB). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Sjögabo 1:38
D.nr. 2021-1752
 

Båtiläggsplats som har strandskyddsdispens

Tidigare iordningställd badstrand
Båtiläggsplats 2016, som ej har dispens

Röd yta visar rensat och muddrat område

190 meter
160 meter150 meter

Bilaga 1 översikt

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Sjögabo 1:38
D.nr. 2021-1752
Röd markering: tomtplats och fastighetsgräns

Bilaga 2 Beslutskarta

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



Gul markering: Villkor om staket eller liknande
Blå markering är nytt växthus
 

Bilaga 2 Beslutskarta

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST 

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00 
 

 

  

Johanna Bäckström 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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11-2021-00041 

  

 

 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande i mål 2876-21 angående tobakstillstånd 

Förslag till beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande i 
mål 2876-21 och översända det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping.  

Sammanfattning  
 

 

Ärendet rör yttrande i mål 2876-21 angående tobakstillstånd. Miljö- och 
konsumentnämnden står fast vid sitt beslut och yrkar att överklagan ska avslås. Det 
bolaget har anfört i sitt överklagande ändrar inte Miljö- och konsumentnämndens 
bedömning.  

Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och konsumentnämnden avslog  samtliga 
ansökningar om tobakstillstånd i Borås på nämndsammanträdet i april 2021. Ett av 
besluten har nu överklagats, gällande försäljningsstället X och Y nattklubb. 
Överklagan skickades över till förvaltningsrätten den 27 maj 2021. Anstånd begärdes 
för Miljö-konsumentnämnden att yttra sig. Anstånd beviljades till den 24 juni 2021.  

Yttrande 
 

Miljö- och konsumentnämnden står fast vid sitt beslut och yrkar att överklagan ska avslås.  

 (nedan kallat bolaget) anför i sitt överklagande att Miljö- 
och konsumentnämnden har grundat sitt beslut på att bolaget säljer sina produkter till 
överpris. Det stämmer att detta har beaktats. Bolaget säljer tobak till ett pris som 
överstiger detaljhandelspriset, vilket strider mot gällande rätt. Detta anser Miljö- och 
konsumentnämnden är allvarligt. Endast denna omständighet är dock inte tillräcklig för 
att neka tillstånd. Tillsammans med det faktum att bolagets egenkontrollprogram inte 
uppfyller kravet kan dock inte annat beslut än avslag fattas. Miljö- och 
konsumentnämnden anser att även överpriser kan beaktas i en sammanlagd bedömning.   
Endast det faktum att egenkontrollprogrammet inte uppfyller kraven är dock tillräckligt 
för att avslå ansökan om domstolen bedömer att överpriser inte kan beaktas alls. Även 
om bolaget inte hade sålt sina produkter till överpris hade Miljö- och konsumentnämnden 
avslagit ansökan baserat på egenkontrollprogrammet.  

mailto:Johanna.backstrom@boras.se
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Bolaget har lämnat in ett egenkontrollprogram för den verksamhet som ska bedrivas på 
försäljningsstället. Den personal som praktiskt ska sköta egenkontrollen är inte 
verksamma i bolaget. Bolaget överlåter egenkontrollen till en annan juridisk person, vilket 
inte är tillåtet. Även om ålderskontroll görs i dörren till X och Y så görs inte denna 
ålderskontroll av bolaget, man överlämnar således ansvaret för ålderskontrollen till annan. 
Miljö- och konsumentnämnden står fast vid sin bedömning att bolaget därmed inte 
uppfyller de krav som ställs. Om tobak säljs till personer under 18 år måste 
tillståndshavaren kunna hållas ansvarig för detta. Detta ansvar kan inte läggas över på 
annan. Denna bedömning får stöd i flera domar mot bolaget, se mål från 
Förvaltningsrätten i Göteborg med målnummer 14547-20. Denna dom avser sex 
ansökningar om tobaksautomater i Kungsbacka kommun. Bolaget har överklagat 
kommunens avslag och förvaltningsrätten har avslagit överklagandet med följande 
motivering:  

”Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis att bolaget inte kan överlåta stora delar av 
utövningen av egenkontrollprogrammet till en tredje part. Det är därmed inte visat att 
verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen i fråga 
om egenkontroll. Det finns därmed skäl att redan på den grunden avslå bolagets ansökan 
om tillstånd för tobaksförsäljning (jfr prop. 2017/18:156 s. 65).”  

Det finns också ett mål från Kammarrätten i Sundsvall med målnummer 2752-20. I det 
ärendet var det också fråga om en nattklubb. Samtliga gäster genomgick en ålderskontroll 
vid entrén. Automaten var placerad så att den bevakades kontinuerligt. 
Även denna dom fastslog att bolaget inte kunde beviljas tillstånd eftersom de inte 
uppfyllde de krav som ställs i lagen i fråga om egenkontroll och lämpligt 
egenkontrollprogram. Kammarrätten ansåg att det inte fanns anledning att göra någon 
annan bedömning än den förvaltningsrätten har gjort.  

I det aktuella målet gjorde förvaltningsrätten bedömningen att när en stor del av 
egenkontrollen läggs på ett annat subjekt, som inte varit föremål för tillståndsprövning, 
måste bolaget i stor utsträckning förlita sig på den återrapportering som lämnas från 
försäljningsstället och därmed försämras bolagets egna möjligheter att uppmärksamma fel 
och brister samt behov av åtgärder som behövs för att säkerställa erforderlig egenkontroll 
vid försäljningsstället. Förvaltningsrätten bedömde också att upplägget inte framstår som 
lämpligt och att det försvårar eventuellt ansvarskrävande och insynen i och tillsynen av 
verksamheten.  

Domen överklagades slutligen till Högsta Förvaltningsdomstolen, men fick inte 
prövningstillstånd, se mål 4-21. Därmed fastslogs kammarrättens dom. Miljö- och 
konsumentnämnden motsätter sig bolagets bedömning att stöd i denna fråga inte kan 
hämtas från denna dom. Miljö- och konsumentnämnden står fast vid bedömningen att 
den rättspraxis som utvecklats på området är tydlig. 

Bolaget hänvisar till att Stockholm Stad efterlyser ett tydligt avgörande av högre instans 
och har lämnat Stockholms mailsvar som bilaga. Här vill Miljö- och konsumentnämnden 
påpeka att Stockholm anger att de kommer invänta dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen och sedan agera efter den. Mailet är daterat den 17 februari 2021. 
Av mailet framgår att för det fall ”ni ej vinner framgång i HFD kommer det dock 
innebära att Förvaltningen, vid den interna tillsynen som utförs på samtliga 
tillståndshavare, får granska det egenkontrollprogram som ni inkommit med i tidigare 
ärenden i ljuset av avgörandet från HFD.” Sedan dess har HFD meddelat att de inte 
lämnar prövningstillstånd. Kammarrättsdomen står därmed fast. Hur Stockholms Stad nu 
kommer bedöma frågan är således oklart. Miljö- och konsumentnämnden vill också 
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påminna om att varje kommun gör sin egen bedömning och är inte bunden av andra 
kommuners beslut.  
 

 
 
 
 
 

 

 

Det bolaget har anfört ändrar inte Miljö- och konsumentnämndens bedömning.  

Johanna Bäckström 
TF avdelningschef         
 

  
     

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilaga till nämnden 

Överklagan med bilagor 

Beslutet expedieras till  

Förvaltningsrätten i Jönköping 

















Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00

Miljöförvaltningen 033-35 30 00 
tillstandsenheten@boras.se 
Gunnar Olsson 
Eva Forsgren 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(6) 

Datum 

2021-06-07 
Diarienr. 

01-2021-00005

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror - 

Godiskällarn i Sandared 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan att tills 
vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe Godiskällarn i 
Sandared, Alingsåsvägen 3, Sandared. 

Lagstöd 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).

Sammanfattning 

, ansöker om tillstånd att tills vidare sälja tobaksvaror på 
försäljningsstället Godiskällaren i Sandared, Alingsåsvägen 3, Sandared. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen har visat på en personlig och 
systematisk ekonomisk misskötsamhet, som medför att bolaget inte kan anses 
uppfylla de högt ställda kraven om lämplighet i 5 kap. 2 § LTLP. Bolagets ansökan 
ska därför avslås. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

mailto:tillstandsenheten@boras.se
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Johanna Bäckström 
Avdelningschef 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 

-- 

Beslutet expedieras till 

Sökanden:  

Länsstyrelsen ( vastragotaland@lansstyrelsen.se )
Polismyndigheten (registrator.vast@polisen.se )

Folkhälsomyndigheten (tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se )

mailto:registrator.vast@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se


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

Miljöförvaltningen 033-35 30 00 
tillstandsenheten@boras.se 
Gunnar Olsson 
Eva Forsgren 

Tjänsteskrivelse 
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Datum 

2021-06-07 
Diarienr. 

01-2019-00125

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror - 

Godiskällarn i Sandared 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avslår  
ansökan att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe 
Godiskällarn i Sandared, Alingsåsvägen 3, Sandared. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 5 kap. 1- 3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).

Sammanfattning 

, ansöker om tillstånd att tills vidare sälja 
tobaksvaror på försäljningsstället Godiskällarn i Sandared, Alingsåsvägen 3, Sandared. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen har visat på en personlig och 
systematisk ekonomisk misskötsamhet, som medför att sökanden inte kan anses 
uppfylla de högt ställda kraven om lämplighet i 5 kap. 2 § LTLP. Sökandens ansökan 
ska därför avslås. 

 Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

mailto:tillstandsenheten@boras.se
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-- 

Johanna Bäckström 
Avdelningschef 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 

Beslutet expedieras till 

Sökanden:  

Länsstyrelsen ( vastragotaland@lansstyrelsen.se )
Polismyndigheten (registrator.vast@polisen.se )

Folkhälsomyndigheten (tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se )

mailto:registrator.vast@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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Anna Karlsson, 033-35 81 69 
anna.y.karlsson@boras.se 
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10-2021-00140 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av riktlinjer för alkoholservering 
 

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 

revidering av riktlinjer för alkoholservering. Reviderade riktlinjer gäller under 
perioden 2022-01-01 – 2023-12-31.  

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-  8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) 
 
Sammanfattning 
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i 
kommunen. Kommunen ska ha riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen och kan 
på så sätt utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna anger vilka lokala hänsyn som 
kommunen tar vid tillståndsprövningen. 
 
Borås Stads riktlinjer för alkoholservering utgör ett styrdokument. Därför är det 
viktigt att regelbundet revidera dessa så att dess innehåll ständigt är aktuellt. Rådande 
riktlinjer för alkoholservering gäller till och med 2021-12-31. Nu reviderade riktlinjer 
gäller under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. Förnyad revidering av riktlinjerna ska 
ske inför 2024. 
 
Ärendebeskrivning  
Revidering av riktlinjer för alkoholservering  
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i 
kommunen. Kommunen ska ha riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen och kan 
på så sätt utveckla sin egen alkoholpolitik. Rådande riktlinjer för alkoholservering (se 
bilaga 1) i Borås Stad gäller till och med 2021-12-31, varför en revidering är aktuell. 
För revidering av dessa ansvarar Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Tillägg av alkoholdrycksliknande preparat och provsmakning av folköl 
Den 1 juli 2019 trädde nya regler om alkoholdrycksliknande preparat i kraft. 
Definitionen av alkoholdrycksliknande preparat är alkoholhaltiga preparat som ur 
konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas 
användas som berusningsmedel. Alkoholhaltig glass är ett exempel på en produkt 
som kan ingå i denna kategori. 
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Alkoholdrycksliknande preparat omnämns inte i rådande riktlinjer. Vidare så finns 
folköl inte omnämnt som en dryck som kan ingå vid provsmakning. Förslag om att 
införa sådana tillägg i riktlinjerna har markerats med turkost i bilaga 2.  
 
Borttagande av förlegade formuleringar 
Rådande riktlinjer innehåller flera kravställningar på tillståndshavare som idag inte 
tillämpas i praktiken, eftersom de är förlegade. Sådana formuleringar, markerade med 
rött i bilaga 2, bör därför tas bort från riktlinjerna. 
 
Övriga ändringar 
Övriga ändringsbehov som identifierats avser information som delvis är aktuell, men 
som behöver genomgå justering i syfte att bli tydligare och mer inkluderande. Sådana 
formuleringar, som överstrukits och markerats med gult i bilaga 2, bör därför ersättas 
med anslutande text som markerats med grönt i samma bilaga. 
 
Om nämnden finner att ovanstående förslag till revidering av riktlinjer kan antas, i 
enlighet med bilaga 2, kommer riktlinjerna att uppdateras i enlighet med bilaga 3. 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som 
gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av 
föreskrifterna i kommunen. 
 
Borås Stads riktlinjer för alkoholservering utgör ett styrdokument som anger vilka 
lokala hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövning. Därför är det viktigt att 
regelbundet revidera dessa så att dess innehåll ständigt är aktuellt. Förändringar i 
riktlinjerna enligt ovanstående gäller under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
Förnyad revidering av riktlinjerna ska ske inför 2024. 

 
 
 
 
 
 
Johanna Bäckström 
tillförordnad avdelningschef  

 
 
Bilagor till tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 Rådande riktlinjer för alkoholservering, giltiga till och med 2021-12-31 
Bilaga 2 Rådande riktlinjer med färgmarkerade ändringsförslag 
Bilaga 3 Riktlinjer för alkoholservering från och med 2022-01-01, om ändringsförslag 
enligt bilaga 2 antas 
 
 



Riktlinjer för alkoholservering  
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. 
Kommunen ska informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tillämpningen, och bedriva tillsyn av 
efterlevnaden.  
 
Alkohollagen ger utrymme för kommunerna att utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna anger 
vilka lokala hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.  
 

Ett rikt restaurangliv i en levande stad  
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang- och 
boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägarna att 
konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande stad. Såväl 
tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd som den breda allmänheten ska uppleva att vårt 
arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar.  
 
Utifrån det så kallade skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas. 
Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Fylleri, narkotika, våld, vapen och diskriminering 
hör inte hemma i en god restaurangmiljö.  
 
Att servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat är en socialt ansvarsfull uppgift. Det 
är ingen rättighet att få tillstånd för servering, utan en möjlighet för den som uppfyller alkohollagens 
krav. Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa har 
skyddsaspekterna företräde. Det är bland annat därför vi är försiktiga med utsträckta serveringstider. 
Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares 
lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft, illegal arbetskraft och organiserad brottslighet ska 
inte förknippas med restaurangnäringen. Den ska utmärkas av hög moral och god etik.  
 
Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra Borås till det goda exemplet - ett rikt 
restaurangliv i en god restaurangmiljö, i ett levande Borås.  
 

1 Servering och provsmakning  
 
1.1 Allmänt om tillstånd  
Serveringstillstånd krävs vid i princip all servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat. Ett serveringstillstånd innebär rätt att mot betalning servera de alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat som tillståndet omfattar. Serveringstillstånd kan avse servering till 
allmänheten eller i slutet sällskap, såsom en förening, organisation eller ett företag.  
 
Tillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). 
Det kan även avse en tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande 
tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får kommunen begränsa tillståndet till en viss 
giltighetstid.  
 
Serveringstillstånd kan den få som visar att denne, med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden samt omständigheterna i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten och att den kommer 
att drivas enligt alkohollagen.  



 
Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott 
eller ekonomisk brottslighet ska minst tre år passera innan serveringstillstånd kan ges. Vid 
frihetsberövande inräknas inte den tiden i de tre år som ska ha förflutit. Även då ett 
serveringstillstånd har återkallats på grund av brister ska minst tre år passera innan nytt tillstånd kan 
meddelas.  
 
Ett grundläggande krav vid servering är att mat tillhandahålls. Detta krav gäller dock inte vid 
pausservering eller provsmakning. Maten ska också marknadsföras skriftligen i lokalen under 
serveringstiden.  
 
1.2 Stadigvarande tillstånd till allmänheten  
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kräver att serveringen har ett varierat utbud av 
maträtter till kl. 23.00. Ett varierat utbud är minst två förrätter, fem huvudrätter och två efterrätter. 
Efter kl. 23.00 måste det finnas minst tre maträtter.  Stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten kräver att serveringen har ett varierat utbud av maträtter till kl. 23.00. En inte obetydlig 
del av maten behöver vara lagad från grunden, det vill säga råvaror ska på något sätt ha förädlats i 
serveringsställets kök. Menyn ska innehålla både för- och efterrätter samt flera huvudrätter. Efter kl. 
23.00 behöver åtminstone ett antal enklare rätter av huvudrättskaraktär finnas, som ska ha tillagats i 
serveringsställets kök. 
  
Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten förväntas tillståndshavare delta i 
återkommande möten med polismyndigheten och Borås Stads tillståndsenhet för att öka förståelsen 
för varandras arbetsuppgifter och dela erfarenheter av det förebyggande arbetet mot 
alkoholmissbruk.   
 
1.3 Tillfälligt tillstånd  
Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför kan en 
sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen per år. Därför kan en 
sökande eller en lokal beviljas tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen under ett år. Om en sökande vill 
kunna fortsätta servera därefter är verksamheten inte tillfällig och ett stadigvarande 
serveringstillstånd behöver då sökas. 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt bland annat vid festivaler och 
evenemang.  
 
Borås Stad är restriktiv med tillstånd för servering av spritdrycker vid sådana arrangemang. Vid 
arrangemang där alkoholserveringen är det huvudsakliga syftet är Borås Stad restriktiv med tillstånd.  
 
1.4 Uteservering  
Uteserveringar ska ha bord med sittplatser, och mat ska kunna serveras i denna under hela den 
period som tillståndet i uteserveringen gäller. Matservering ska vara möjlig även då tillståndet gäller 
årets kallaste månader. Uteserveringen ska ligga i nära anslutning till serveringslokalerna.  
 
1.5 Rumsservering och minibar  
På hotell som har restaurang med serveringstillstånd i sina lokaler får det serveras alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat på hotellrummet, och från minibar på hotellrummet. Sådan 
servering ska meddelas Borås Stad.  



1.6 Provsmakning  
Vid provsmakning gäller följande mängder per prov:  
1,5 cl - spritdrycker  
5 cl - vin/andra jästa alkoholdrycker  
10 cl - starköl/folköl 
 
Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler kuponger 
samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i entréavgiften.  
 

2 Serveringstider  
Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte börja tidigare än kl. 11.00 
och inte pågå längre än till kl. 01.00, om inte kommunen beslutar annat.  
 
Borås Stad beviljar utsträckt tid för servering längst till kl. 02.30. Detta under förutsättning att 
polismyndigheten och Miljöförvaltningen inte avstyrker detta, och Borås Stad inte befarar 
olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  
 
Om det finns särskilda skäl, till exempel osäkerhet om en serveringstid kan medföra olägenheter eller 
hälsorisker, kan Borås Stad tillämpa en prövotid. Då måste tillståndshavaren ansöka igen för att det 
som ansökts om serveringstiden ska bli stadigvarande.  
 

3 Olägenheter  
Även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda får kommunen vägra serveringstillstånd om det på 
grund av serveringsställets läge eller andra skäl befaras uppstå olägenheter när det gäller ordning 
och nykterhet, eller särskild risk för människors hälsa.  
 
Prövningen fäster stor vikt vid polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området och 
Miljöförvaltningens bedömning av risken att närboende störs. De sociala hänsynen har företräde om 
dessa ställs mot affärs- och konkurrensmässiga hänsyn. Redan farhågor om olägenheter kan leda till 
avslag.  
 
3.1 Serveringens inriktning  
Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten eller arrangemanget främst riktar sig till 
ungdomar.  
 
Ambitionen om matservering värderas noggrant för att förhindra renodlade dryckesställen. En 
ansökan kan avslås om det visar sig att sökanden har låg ambition att servera mat.  
 
Borås Stad är restriktiv med tillstånd när spel är ett dominerande inslag i verksamheten. Vid 
bedömningen av risken för olägenheter eller för människors hälsa lägger Borås Stad vikt vid 
serveringsställets alkohol- och narkotikapolicy för gäster och personal.  
 
3.2 Serveringsställets läge  
En överetablering av serveringar kan innebära ökad risk för brottslighet samt störningar och 
påfrestningar för närboende. Vid prövningen tar Borås Stad hänsyn till detta.  
 
 



Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och fritidsgårdar samt i andra miljöer där barn 
och unga vistas. Återhållsamheten gäller också nära boenden för personer med 
missbruksproblematik.  
 
Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar och vid idrottsevenemang. Borås Stad är dock 
mindre återhållsam när det gäller större nationella och internationella seniorevenemang.  
 

4 Villkor  
Tillstånd kan förenas med olika villkor. Vid senare serveringstider, nöjesinriktad verksamhet och 
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten villkorar Borås Stad ofta med krav om ordningsvakter. 
Samråd sker alltid med polismyndigheten. 



Riktlinjer för alkoholservering  
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. 
Kommunen ska informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tillämpningen, och bedriva tillsyn av 
efterlevnaden.  
 
Alkohollagen ger utrymme för kommunerna att utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna anger 
vilka lokala hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.  
 

Ett rikt restaurangliv i en levande stad  
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang- och 
boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägarna att 
konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande stad. Såväl 
tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd som den breda allmänheten ska uppleva att vårt 
arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar.  
 
Utifrån det så kallade skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas. 
Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Fylleri, narkotika, våld, vapen och diskriminering 
hör inte hemma i en god restaurangmiljö.  
 
Att servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat är en socialt ansvarsfull uppgift. Det 
är ingen rättighet att få tillstånd för servering, utan en möjlighet för den som uppfyller alkohollagens 
krav. Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa har 
skyddsaspekterna företräde. Det är bland annat därför vi är försiktiga med utsträckta serveringstider. 
Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares 
lämplighet. Svarta pengar, illegal arbetskraft och organiserad brottslighet ska inte förknippas med 
restaurangnäringen. Den ska utmärkas av hög moral och god etik.  
 
Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra Borås till det goda exemplet - ett rikt 
restaurangliv i en god restaurangmiljö, i ett levande Borås.  
 

1 Servering och provsmakning  
 
1.1 Allmänt om tillstånd  
Serveringstillstånd krävs vid i princip all servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat. Ett serveringstillstånd innebär rätt att mot betalning servera de alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat som tillståndet omfattar. Serveringstillstånd kan avse servering till 
allmänheten eller i slutet sällskap, såsom en förening, organisation eller ett företag.  
 
Tillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). 
Det kan även avse en tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande 
tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får kommunen begränsa tillståndet till en viss 
giltighetstid.  
 
Serveringstillstånd kan den få som visar att denne, med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden samt omständigheterna i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten och att den kommer 
att drivas enligt alkohollagen.  



 
Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott 
eller ekonomisk brottslighet ska minst tre år passera innan serveringstillstånd kan ges. Vid 
frihetsberövande inräknas inte den tiden i de tre år som ska ha förflutit. Även då ett 
serveringstillstånd har återkallats på grund av brister ska minst tre år passera innan nytt tillstånd kan 
meddelas.  
 
Ett grundläggande krav vid servering är att mat tillhandahålls. Detta krav gäller dock inte vid 
pausservering eller provsmakning.  
 
1.2 Stadigvarande tillstånd till allmänheten  
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kräver att serveringen har ett varierat utbud av 
maträtter till kl. 23.00. En inte obetydlig del av maten behöver vara lagad från grunden, det vill säga 
råvaror ska på något sätt ha förädlats i serveringsställets kök. Menyn ska innehålla både för- och 
efterrätter samt flera huvudrätter. Efter kl. 23.00 behöver åtminstone ett antal enklare rätter av 
huvudrättskaraktär finnas, som ska ha tillagats i serveringsställets kök. 
  
1.3 Tillfälligt tillstånd  
Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför kan en 
sökande eller en lokal beviljas tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen under ett år. Om en sökande vill 
kunna fortsätta servera därefter är verksamheten inte tillfällig och ett stadigvarande 
serveringstillstånd behöver då sökas. 
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt bland annat vid festivaler och 
evenemang.  
 
Borås Stad är restriktiv med tillstånd för servering av spritdrycker vid sådana arrangemang. Vid 
arrangemang där alkoholserveringen är det huvudsakliga syftet är Borås Stad restriktiv med tillstånd.  
 
1.4 Uteservering  
Uteserveringar ska ha bord med sittplatser, och mat ska kunna serveras i denna under hela den 
period som tillståndet i uteserveringen gäller. Uteserveringen ska ligga i nära anslutning till 
serveringslokalerna.  
 
1.5 Rumsservering och minibar  
På hotell som har restaurang med serveringstillstånd i sina lokaler får det serveras alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat på hotellrummet, och från minibar på hotellrummet.  
 
1.6 Provsmakning  
Vid provsmakning gäller följande mängder per prov:  
1,5 cl - spritdrycker  
5 cl - vin/andra jästa alkoholdrycker  
10 cl - starköl/folköl 
 
Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler kuponger 
samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i entréavgiften.  
 
 



2 Serveringstider  
Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte börja tidigare än kl. 11.00 
och inte pågå längre än till kl. 01.00, om inte kommunen beslutar annat.  
 
Borås Stad beviljar utsträckt tid för servering längst till kl. 02.30. Detta under förutsättning att 
polismyndigheten och Miljöförvaltningen inte avstyrker detta, och Borås Stad inte befarar 
olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  
 
Om det finns särskilda skäl, till exempel osäkerhet om en serveringstid kan medföra olägenheter eller 
hälsorisker, kan Borås Stad tillämpa en prövotid. Då måste tillståndshavaren ansöka igen för att det 
som ansökts om ska bli stadigvarande.  
 

3 Olägenheter  
Även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda får kommunen vägra serveringstillstånd om det på 
grund av serveringsställets läge eller andra skäl befaras uppstå olägenheter när det gäller ordning 
och nykterhet, eller särskild risk för människors hälsa.  
 
Prövningen fäster stor vikt vid polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området och 
Miljöförvaltningens bedömning av risken att närboende störs. De sociala hänsynen har företräde om 
dessa ställs mot affärs- och konkurrensmässiga hänsyn. Redan farhågor om olägenheter kan leda till 
avslag.  
 
3.1 Serveringens inriktning  
Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten eller arrangemanget främst riktar sig till 
ungdomar.  
 
Ambitionen om matservering värderas noggrant för att förhindra renodlade dryckesställen. En 
ansökan kan avslås om det visar sig att sökanden har låg ambition att servera mat.  
 
Borås Stad är restriktiv med tillstånd när spel är ett dominerande inslag i verksamheten. Vid 
bedömningen av risken för olägenheter eller för människors hälsa lägger Borås Stad vikt vid 
serveringsställets alkohol- och narkotikapolicy för gäster och personal.  
 
3.2 Serveringsställets läge  
En överetablering av serveringar kan innebära ökad risk för brottslighet samt störningar och 
påfrestningar för närboende. Vid prövningen tar Borås Stad hänsyn till detta.  
 
Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och fritidsgårdar samt i andra miljöer där barn 
och unga vistas. Återhållsamheten gäller också nära boenden för personer med 
missbruksproblematik.  
 
Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar och vid idrottsevenemang. Borås Stad är dock 
mindre återhållsam när det gäller större nationella och internationella seniorevenemang.  
 
 
 
 



4 Villkor  
Tillstånd kan förenas med olika villkor. Vid senare serveringstider, nöjesinriktad verksamhet och 
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten villkorar Borås Stad ofta med krav om ordningsvakter. 
Samråd sker alltid med polismyndigheten. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Samråd för detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl 
(BN 2015-495) 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avstyrka förslaget till detaljplan. 
 

 

 

 

 

Lagstöd  
2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen  
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  

2 kap. 3 § Plan och bygglagen  
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt. 

Sammanfattning  
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med möjlighet för såväl radhus, 
kedjehus, parhus, mindre flerbostadshus samt villor inom området. Den samlade 
bedömningen från miljöförvaltningen är att området inte lämpar sig för bostäder. Det 
är för stor risk för negativ hälsopåverkan så nära järnväg och riksväg med buller, 
vibrationer och risker. Föreslagna åtgärder är inte tillräckliga för att erbjuda en god 
boendemiljö. Naturmiljön inklusive kärrtorv med eventuell markavvattning har inte 
heller utretts tillräckligt och lösningarna är inte klara för alla frågor. 

Ärendebeskrivning  
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i ett naturnära läge. Området 
ligger i norra Sparsör, gränsande till Fristad. Detaljplanen ger möjlighet för såväl 
radhus, kedjehus, parhus, mindre flerbostadshus samt villor inom området. 
Illustrationen redovisar cirka 60-80 nya bostäder. Planområdet ligger mellan 
Älvsborgsbanan och riksväg 42 och är utpekat i Grönområdesplanen som ett 
spridningsstråk för djur och växter.   
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Bild 1. Planområdet Sölebo 1:54 m.fl. 
 
 
 
 

 
Bild 2. Illustration med 60-80 st nya bostäder. 
 

 

 

 
 
 

Buller 
I bullerutredningen konstateras att maximala ljudnivåer från järnvägen är höga och 
behöver ges särskild hänsyn i en eventuell framtida projektering. 

Vibrationer från järnväg 
Vibrationsutredningen rekommenderar specialanpassade konstruktionslösningar för 
byggnation närmast järnvägen. 

Risker och farligt gods 
Planområdets placering mellan två transportleder där transporter av farligt gods kan 
förekomma medför en generellt förhöjd risknivå i planområdet. Den förhöjda 
risknivån leder dock inte till förändrade skyddsavstånd från respektive transportled. 
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Gång och cykeltrafik 
För gående och cyklister anläggs en belyst gång- och cykelpassage med mittrefug 
förstärkt med FIVÖ (Förstärkt Information Vid Övergångsställen) strax norr om den 
nya infarten. Detta innebär att boende i närområdet på ett mer trafiksäkert sätt kan ta 
sig över riksväg 42 till gång- och cykelvägen på östra sidan om riksväg 42 mellan 
Sparsör och Fristad. 
 

 

 

 

  

 

Naturmiljön 
Planområdet ligger i sekundär zon i vattenskyddsområdet för Öresjö. I nära 
anslutning till planområdet, på andra sidan riksväg 42, ligger ett Natura2000-område 
dit avvattningen sker.  

Grönområdesplanen 
När planuppdraget startade fanns ett spridningsstråk i Grönområdesplanen rakt 
igenom planområdet. Efter det att Naturvärdesinventeringen med dess komplettering 
hade gjorts flyttades det utpekade spridningsstråket till söder om planområdet, längs 
med Viskans strandskogar. 

Kärrtorv 
Kärrtorven innehåller bly i  halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning och det kräver sanering inför byggnation av bostäder. Eventuellt 
innebär exploatering av området att kärrtorven måste grävas ur och det kan vara 
markavvattning att gräva ur torven. Markavvattning är förbjudet i Västra Götaland. 

Kommunicering  
I Planbeskedsberedningen påtalade Miljöförvaltningen att området innehåller så 
många svårlösta frågor och att det kommer krävas många och långa utredningar som 
dessutom påverkar kostnader för exploatören. Det kommunicerades också att det 
eventuellt är olämpligt att exploatera området. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Den samlade bedömningen från miljöförvaltningen är att området inte lämpar sig för 
bostäder. Det är för stor risk för negativ hälsopåverkan så nära järnväg och riksväg 
med buller, vibrationer och risker. Föreslagna åtgärder är inte tillräckliga för att 
erbjuda en god boendemiljö. Naturmiljön inklusive kärrtorv med eventuell 
markavvattning har inte heller utretts tillräckligt och lösningarna är inte klara för alla 
frågor. 

Buller 
Det framgår inte i tabellerna hur godstrafiken trafikerar på järnvägen prognosåret 
2040. Det som dock framgår är en väsentlig ökning av tågtypen X50-54 som ger 72-
77 dBA maximal ljudnivå från järnvägen vid fasad även med bullerskärm.  
Enligt Förordningen (2015-216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida: 
   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Det finns ytor som klarar dessa värden 
men det är ytterst få ”små öar” inom planområdet som gör det. Eftersom järnvägen 
väster om planområdet alstrar höga maxnivåer och vägen öster om planområdet 
alstrar de ekvivalenta ljudnivåer.  
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Risker och farligt gods 
Dimensionerande tågtrafik på Älvsborgsbanan år 2040 är 32 resandetåg och 10 
godståg per dygn. På Rv42/väg 1757 är dimensionerande ÅDT för tung trafik 1 500 
fordon varav 12,6 % (drygt 190) transporterar farligt gods. 
I riskutredningen finns rekommenderade säkerhetshöjande åtgärder för känslig 
verksamhet så som flerbostadshus. De bör placeras minst 40 meter från 
Älvsborgsbanan och 30 meter från riksväg 42. Högsta tillåtna hastigheten på 
järnvägssträckan är idag 100 km/h och för år 2040 är hastigheten 120 km/h. 

Vibrationer från järnväg 
De uppmätta vibrationsnivåerna för mätpunkten i västra planområdet, vilket 
motsvarar tänkt placering för byggnation närmast järnvägen, understiger Trafikverkets 
riktlinjer avseende vibrationer alstrade av järnvägspassager under tidsspannet 22-06. 
Det finns dock en registrering under perioden som överskrider riktvärdet 0,4 vid ett 
tillfälle och når då 0,65 mm/s RMS uppmätt 201113 kl. 05:56:05 men understiger då 
riktvärdet av 0,7 mm/s vägd RMS och fem gånger per årsmedelnatt. För att inte 
överskrida riktvärden närmst spåret rekommenderas den kommande byggnationen att 
uppföras med spetsburna pålar samt betongbjälklag för ytterligare våningsplan. 

Naturmiljön 
Dagvattnet från planområdet planeras att ledas till ett område som ligger i primär 
vattenskyddszon och i Natura2000-område och behöver klara kravet att inte försämra 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Det saknas en beskrivning på hur den lösningen 
görs på bästa sätt. Det behöver beskrivas vilken påverkan som det avledda dagvattnet 
har eller inte har på Natura2000 området. Det behöver även beskrivas hur det 
säkerställs att vattentäkten skyddas och att genomförandet av planen inte riskerar att 
miljökvalitetsnormen för vatten överskrids eller förbättring av den motverkas 
nedströms.  

Det behöver också förtydligas vad som är planerat för värdeelementet eken. Som 
plankartan med planbestämmelsen ser ut nu, räcker inte ytan runt trädet för att 
skydda rotzonen om trädet ska stå kvar. Om all annan natur runt trädet tas bort kan 
inte eken stå kvar ensam. Planbestämmelsen för eken har ingen betydelse om inte 
hela den yta som biologen under planarbetet föreslagit tas med. Istället bör det 
beskrivas hur det kan skapas naturvärden som kompenserar för att eken och svackan 
med de andra stora träden tas bort så att de ekosystemtjänster som eken och området 
kring den kan finnas kvar i framtiden. 

För att inte tillföra mer föroreningar till naturmiljön görs bedömningen i 
dagvattenutredningen att byggnadsmaterial med krom och nickel bör undvikas så att 
mängderna minimeras vid källan och inte ger mer bidrag till recipienten eftersom 
området idag har förhöjda halter. 

Kärrtorv 
Ur Dagvattenutredningen: 
Om planerad åtgärd för kärrtorven bedöms som markavvattning innebär en 
vattendom en förutsättning för att detaljplanen går igenom. Om bortgrävning av 
kärrtorv inte bedöms som markavvattning skulle ärendet kunna hanteras antingen 
genom en anmälan om vattenverksamhet alternativt hanteras i ett så kallat 12:6 
samråd med länsstyrelsen. Vilken hantering som är lämpligast i detta fall bör 
diskuteras vidare med länsstyrelsen. 
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Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Barn kommer att bo och behöver vistas utomhus på ytor inom planområdet där det 
behöver vara säkert ur risk- och hälsoaspekter. Även om det finns ”öar” som klarar 
riktlinjerna för ljudkvalitet så är det svårt för barnen att välja dessa för lek.  
 

 

 

 

 

 

Ur mobilitetssynpunkt förmodas det bli svårt för barnen i området att ta sig till och 
från skola och fritidsaktiviteter på ett säkert och hållbart sätt på egen hand.  

Boende närmast järnvägen kommer att utsättas för risk, buller och vibrationer.   

Ekologisk dimension 
Området ligger i Grönområdesplanen som identifierat viktig för den ekologiska 
spridningskorridoren. Även om den kompletterande naturvärdesinventeringen 
hänvisar till en justering av spridningsstråket så har området funktioner som riskerar 
att försvinna.  

Kärrtorven har en vattenuppehållande och renande funktion som är viktig och borde 
finnas kvar . Försvinner den, försvinner en naturlig funktion som kan få stor 
påverkan på området både innanför och utanför planområdet.  

Eken och dess närområde bör antingen få finnas kvar eller så behöver det planeras 
för och beskrivas hur de ekosystemtjänster som dungen utgör kan skapas på annan 
plats.  

Ekonomisk dimension 
Utöver exploateringsekonomin kan det tillkomma kostnader i ett senare skede om det 
visar sig att det var ett olämpligt val av plats för bostäder. 
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Detaljplanering@boras.se 
 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

Bilagor  
Handlingar och utredningar  

Beslutet expedieras till  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/sparsorplanuppdrag/sparsorsolebo154medflera.5.4a371097158f308d0734719f.html
mailto:Detaljplanering@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Viared Sydvästra, Del av Viared 5:1 m.fl. 
Segloravägen Samråd 2 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2013-522)  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  

Sammanfattning  
Syftet med planen är att möjliggöra för utökning av en befintlig industrifastighet i 
verksamhetsområdet Viared. 
 

 

 

 

Flera känsliga områden vad gäller naturmiljö och jordbruksmark har utgått ur planen 
sedan samrådet 2013, men planen innebär omfattande markingrepp och förändring av 
marknivåer och påverkan på biotopskyddsobjekt och flora. Dispens från 
biotopskyddet har givits för stenmur, damm och grönvit nattviol. 
Genomförandedelen i planhandlingarna behöver kompletteras med uppgifter om hur 
kompensationsåtgärderna för biotopskydd ska säkerställas. Att de behöver 
färdigställas innan etapp 2 kan tas i anspråk och vilka avtal eller överenskommelser 
som behöver tecknas mellan vilka parter. Det bör tydliggöras att dessa åtgärder nu 
sker utanför planområdet. Även fortsatt skötsel av dessa ytor behöver säkerställas. 
Planbestämmelser n1 finns nu på plankartan, kopplat till slänterna, och där ska minst 
50 procent av marken utgöras av plantering.  

Trafikutredning saknas. Texten om åtgärdsvalsstudien behöver ändras, då denna nu är 
beslutad av Kommunstyrelsen. Åtgärdsvalsstudien innehåller både text om de 
infrastrukturåtgärder, som krävs för framkomligheten för godset och mobility 
managementåtgärder som krävs för att öka andelen som reser kollektivt och cyklar till 
industriområdet.  

Ärendebeskrivning  
Syftet med planen är att möjliggöra för utökning av en befintlig industrifastighet i 
verksamhetsområdet Viared. 
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Tidigare arbete och ändringar 
Detaljplanen var utsänd på samråd i oktober 2013 och pausades i avvaktan på 
Trafikverkets arbete med Götalandsbanan. Området har sedan dess minskats från att 
omfatta cirka 17 hektar till att nu omfatta cirka 5 hektar. Föreslagen byggnad har 
också sänkts från att omfatta ett höglager med en höjd om cirka 30 meter till en höjd 
om cirka 14 meter.  

Pågående arbete 
Avsikten med detaljplanen är att möta behov från näringslivet och efterfrågan om en 
byggnadskropp om totalt cirka 29.000 kvadratmeter för lager och logistik. Byggnaden 
föreslås uppföras i två etapper där etapp 1 ligger inom gällande detaljplan för Viared 
från 1977. Denna etapp har fått bygglov och markterrassering pågår.  

Etapp 2 innebär att byggnaden förlängs västerut. Ett genomförande av planen 
innebär att området terasseras och stora delar av marken hårdgörs.  

Natur 
De naturvärden som finns i området är inventerade och kommunen har fått dispens 
för flytt av stenmur, grönvit nattviol samt för att anlägga en damm för groddjur.  

Det finns även bestämmelser om att det på delar av marken inte får uppföras 
byggnader, vilket är markerat på plankartan med prickar, så kallad ”prickmark”. Inom 
prickad mark kommer slänter att uppföras, vilka ska utgöras av gräs eller plantering 
för att skapa ett bra möte med det öppna landskapet. Där planbeteckningen n1 finns 
ska minst 50% av marken utgöras av plantering. 
 

 

Luft och buller 
Fler lastbilar kommer att köra lokalt och därmed en lokal påverkan på luft och buller. 
Närmaste bostadshus ligger cirka 250 meter söder om planområdet och avskiljs både 
av ny byggnad, befintlig skog samt en nyligen uppförd vall. I området är 
luftföroreningshalterna låga, topografi och bebyggelse bedöms inte heller påverka 
halterna negativt, varpå inga åtgärder föreslås. 

Trafik 
Viared västra servas med buss 20 från Borås resecentrum med tiominuterstrafik på 
morgonen och eftermiddagen. Mitt på dagen går det en buss i halvtimmen och 
därefter en buss i timmen. Närmaste busshållplats är Prognosgatan som ligger cirka 
200 meter norr om planområdet.  
 

 

 
 

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet arbetar Borås Stad 
tillsammans med Trafikverket med en ny åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Borås Viared. 

Sikt och utformning 
Cirka 400 meter söder om området ligger Kvarnsjön och ett bostadsområde utmed 
Nikolaigatan. För att minska siktpåverkan på bostäderna har kommunen uppfört en 
vall söder om planområdet. Övriga delar av föreslagen byggnad skyms av befintlig 
skog.  
 

Miljökonsekvensbedömning 
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En behovsbedömning är gjord. Slutsatsen är att en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras. 

Kommunicering  
2013-10-29 Yttrande över Detaljplan för Viared del av Viared 5:1, Segloravägen - 
samråd Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2013-522); Tillstyrker fortsatt 
arbete men; ”detaljplanen varken redovisar eller motiverar den markanvändningskonflikt som det 
innebär att ängs- och betesmarker försvinner till förmån för industriändamål. I såväl ÖP06 som 
Borås Stads miljömål 2013-2016 framgår att en sådan analys ska göras.” 
 

Natur 

 

 

 
Trafik 

 
 

Mottagen kommunicering:  
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-12 § 159 Åtgärdsvalsstudie inklusive Boråstorpet  
(för studien i sin helhet se Kommunstyrelsens handlingar från detta möte). 

Miljöförvaltningens bedömning  

Sedan planen var ute på samråd 2013 har bygglov sökts utifrån detaljplan från 1977 
och arbete påbörjats för del av planen. Flera känsliga områden vad gäller naturmiljö 
och jordbruksmark ingår inte längre i detaljplaneområdet.  

Förvaltningens biologexpertis har varit engagerad i arbetet kring att ta fram förslag på  
kompensationsåtgärder som krävs kopplat till dispensen av biotopskydd. En dialog 
har också förts om vilka delar som ska detaljplaneläggas och inte för att skydda 
resterande naturavsnitt och vilken hänsyn som behöver tas kring släntningar.  

Miljöförvaltningen bedömer att planarbetet kan fortsätta. Dock behöver 
genomförandedelen i planhandlingarna kompletteras med uppgifter om hur 
kompensationsåtgärderna för biotopskydd ska säkerställas. Det bör tydliggöras att 
kompensationsåtgärder kopplade till dispensen kommer att ligga utanför 
planområdet. Åtgärderna ska enligt kommunens beskrivning i ansökan till den givna 
dispensen färdigställas före marken inom planområdet kan tas i anspråk och 
markarbeten påbörjas. Det innebär i detta skede att de ska färdigställas före marken i 
etapp 2 kan tas i anspråk. Enligt planbeskrivningen ska kommunen bekosta 
åtgärderna. Förutom anläggningskostnaderna är det viktigt att det i samband med 
detta säkerställs ekonomi för fortsatt skötsel av ängsmarken som tidigare ingick i 
planområdet. Årlig slåtter krävs för att värden ska bestå, kopplat till flora och miljö 
kring ny damm och stenmiljöer. Vilka avtal eller överenskommelser som behöver 
tecknas mellan vilka parter för att säkerställa genomförande kopplat till 
dispensfrågorna behöver förtydligas då de inte längre är belägna inom planområdet.  

Texten om åtgärdsvalsstudien behöver ändras, då denna nu är beslutad av 
Kommunstyrelsen. Åtgärdsvalsstudien innehåller både text om de 
infrastrukturåtgärder, som krävs för framkomligheten för godset och mobility 
managementåtgärder som krävs för att öka andelen som reser kollektivt och cyklar till 
industriområdet. Texter från åtgärdsvalsstudien bör ingå i planbeskrivningen om vilka 
åtgärder som behövs i området, då en specifik trafikutredning inte tagits fram för 
denna detaljplan. 



 
Sida 
4(5) 

Datum 
2021-06-02 

Dnr 
2021-2083 

 
 
Konsekvensbedömning  
 
Social dimension 

Ekologisk dimension 

 
Ekonomisk dimension 

 
 

 

 

 

Planförslaget innebär en utökning av befintligt industriområde med inriktning mot 
logistikverksamhet. Fler lastbilar kommer att köra lokalt och därmed en lokal 
påverkan på luft och buller. Närmaste bostadshus ligger cirka 250 meter söder om 
planområdet och avskiljs både av ny byggnad, befintlig skog samt en nyligen uppförd 
vall. Genomförandet av planförslaget innebär en total förändring av marken. 
Gestaltning av slänter och ny byggnad påverkar upplevelsen av platsen liksom rester 
av stenmurar och större träd strax norr om planområdet. Det går att ta sig till 
planområdet med cykel, kollektivtrafik och bil.  

Planområdet är en utökning av industriområdet, en miljö som präglas av tunga fordon 
i en stor skala. Ett genomförande av detaljplanen bedöms få konsekvenser för den 
lokala miljön till följd av omfattande markingrepp och förändring av marknivåer. 
Befintliga system i Viared kan utnyttjas i form av vägar, vatten- och avlopp, 
dagvatten, samt gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.  

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 200 till 300 nya arbetstillfällen. Befintlig 
bebyggelsestruktur och infrastruktur utnyttjas. En åtgärdsvalsstudie är beslutad av 
Kommunstyrelsen och kommunicerats till Miljöförvaltningen, som visar att staden 
tillsammans med företagsföreningen, företagen, och kanske fler aktörer, dock 
behöver arbeta gemensamt för att öka andelen som reser kollektivt och cyklar till 
Viared industriområde trots de infrastruktursatsningar som planeras, och påbörjats i 
området. Både de mjuka och hårda åtgärderna behöver finansieras.  

Agneta Sander  
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Bilagor  
Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/viaredplanuppdrag/viareddelavviared51seglorava
gen.5.4a371097158f308d07349804.html 
Plankarta  

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/viaredplanuppdrag/viareddelavviared51segloravagen.5.4a371097158f308d07349804.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/viaredplanuppdrag/viareddelavviared51segloravagen.5.4a371097158f308d07349804.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/viaredplanuppdrag/viareddelavviared51segloravagen.5.4a371097158f308d07349804.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över Motion: Menssäkra Borås 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig eftersom ärendet inte berör 
nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden är att säkerställa boråsarnas hälsa 
och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa 
regler för företag i Borås, motverkan av brottslighet och stöd till boråsarna med både 
förbyggande och rådgivande insatser inom budget-, skuld- och konsumentområdena. 
Nämndens verksamhet omfattas inte av motionen varför Miljö- och 
konsumentnämnden avstår från yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I motionen föreslås att mensskydd ska finnas på offentliga toaletter och det föreslås 
även att Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis 
inom skola, kultur eller fritid. I motionen hänvisar man bland annat till Forshaga 
kommun som har menssäkrat flera verksamheter. I motionen står det också att 
menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta 
i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 
Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden är att säkerställa boråsarnas hälsa 
och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa 
regler för företag i Borås, motverkan av brottslighet och stöd till boråsarna med både 
förbyggande och rådgivande insatser inom budget-, skuld- och konsumentområdena.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Nämndens verksamhet omfattas inte av motionen varför Miljö- och 
konsumentnämnden avstår från yttrande. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Niclas Björkström 
Avdelningschef
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Bilagor 
1. Motion (V): Menssäkra Borås, 2021-03-08 
2. Missiv, 2021-04-14 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, dnr 2021-00271 



Motion 

Menssäkra Borås 
 

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 

kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 

det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 

tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 

världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 

enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 

mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 

mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 

hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 

 

I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 

rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 

mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 

tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 

för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  

 

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 

har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 

sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 

erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 

kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 

Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 

kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 

verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. 
 

 

Borås 2021-03-08 

 

Inger Landström (V) 

Ida Legnemark (V) 

Peter Lund (V) 

Anita Spjuth (V) 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Sommardelegation för strandskyddsärenden 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att, utöver den redan beslutade 
delegationsordningen, under perioden 22 juni till 29 augusti 2021 ge ordförande för 
Miljö- och konsumentnämnden delegation att besluta i ärenden om 
strandskyddsdispens med villkor om den sökanden vill det.  

 

 

 

 

Sammanfattning 
Under sommaren har nämnden ett längre uppehåll mellan sina möten. De ärenden 
som inte hunnit handläggas klart eller som inkommit efter den 1 juni riskerar att få 
vänta på beslut tills i septembernämnden på grund av nämndens uppehåll och 
handläggarnas semestrar. Som en service till medborgarna kan ordförande ha 
delegation på strandskyddsdispenser med villkor till de sökande som önskar att få ett 
snabbt beslut under sommaren.  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till  
Handläggare av strandskyddsärenden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning 10-dagars maj 2021 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för maj 2021 med 
helårsprognos.  

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

Kristina Reinholdsson 
Förvaltningscontroller 

Agneta Sander 
Förvaltningschef

 

Bilaga  
Rapport 10-dagars maj 2021 och månadsrapport maj 2021. 



 

10-dagars 2021-05  

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

 

Ekonomisk redovisning 

  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 357 1 204 502 297 205 0 

Central administration 3 676 9 308 3 877 3 562 315 360 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 2 985 462 -2 554 -1 198 -1 356 -3 226 

Miljötillsyn 2 018 3 499 1 458 2 627 -1 169 2 520 

Miljöstrategiska 2 950 8 605 3 657 3 691 -34 -470 

Konsument Borås 1 917 4 738 1 974 2 132 -158 -250 

Buffert 0 284 118 0 118  

Klimatkompensationsfond -766 250 104 0 104 -610 

Verksamhetens nettokostnader 13 137 28 350 9 136 11 111 -1 975 -1 676 

Kommunbidrag 27 400 28 350 9 136 9 136   

Resultat jfr med kommunbidrag 14 263 0 0 -1 975  -1 676 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat      610 

Godkända "öronmärkta" projekt      1 060 

Resultat jfr med tillgängliga medel 14 263   -1 975  -6 

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Antal ärenden 1 970  1 489 1 909 

Antal händelser (Ecos) 11 108  9 943 12 752 

Antal delegationsbeslut. 336  499 658 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 800 800 

Antal inspektioner 309 800 68 104 

Antal revisioner 14 100 32 44 

Antal delegationsbeslut 92 260 200 264 

Klagomål 21 70 14 20 

Registrering 46 100 40 48 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 16 30 13 13 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Antal delegationsbeslut 248 900 298 393 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 142 300 111 138 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 15 300 8 15 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 107 250 60 137 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 383 6 000 1 934 2 542 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 674 3 000 774 979 

Antal kundkontakter hälsoskydd 849 2 500 612 917 



 

10-dagars 2021-05  

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Strandskyddsärenden 22 50 6 5 

Deltagare i miljöutbildning 208 600 15 29 

Konsument Borås 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Rådgivningsärenden, BUS 324 650 237 288 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 489 1 200 351 442 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 18 21 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Resultat 

Förvaltningen redovisar efter maj månad ett negativt resultat på -2 mnkr jämfört med periodens budget. Den främsta 
anledningen till avvikelsen beror på att vi inte kommer att fakturera årsavgifterna för företag beträffande alkohol. Det beror 
på att Fullmäktige tagit detta beslut i syfte att stötta företagen under deras svåra tid p.g.a. Coronaviruset och de 
konsekvenser det medfört. 

Vissa intäkter såsom intäkter från Energimyndigheten och Länsstyrelsen kommer inte in månadsvis utan faktureras 
kvartalsvis eller i samband med projektredovisningar. 

Flera avdelningar har en del vakanta tjänster där rekrytering pågår alternativt behöver påbörjas. 

I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. 

Prognos 

Bedömningen om nämnden kommer att klara att hålla sin budget på totalen är mycket osäker. Det är mycket svårt att 
bedöma hur timdebiteringar gällande timtillsyn för främst Miljötillsyn kommer att bli. Prognos för förvaltningens intäkter 
vid årsskiftet är således oerhört svårbedömd utifrån rådande situation. Vi förutsätter dock att bli kompenserade för 
intäktsbortfallet av årsavgifterna gällande alkohol. 

Lägre lönekostnader beroende på vakanta tjänster och lägre kostnader beroende på sjukfrånvaro kommer inte på långa vägar 
att kunna kompensera för den befarande intäktsförlusten från våra avgifter. 



 

 

 
Månadsrapport maj 2021 

Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Inledning 

Se 10-dagars rapporten maj 2021. 

2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Tkr 
Utfall maj 

2020 
Utfall maj 

2021 
Budget 

2021 

Förbr
uknin

g 
(ack) 

% 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Tkr 

Miljö- och konsumentnämnden  

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

 

0 

-357 

-357 

 

0 

-297 

-297 

 

0  

-1 204  

-1 204  

  

0 

-1 204 

-1 204 

0 

0 

0 

Förvaltningsledning 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

0 

-589 

-589 

 

2 

-558 

-556 

 

0  

-2 067  

-2 067  

  

0 

-2 067 

-2 067 

0 

0 

0 

Stab 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

111 

-1 164 

-1 053 

 

136 

-1 063 

-927 

 

269  

-3 056  

-2 787  

  

269 

-2 696 

-2 427 

0 

360 

360 

Verksamhetsstöd 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

42 

-2 076 

-2 034 

 

33 

-2 111 

-2 078 

 

103  

-4 842  

-4 739  

  

103 

-4 842 

-4 739 

0 

0 

0 

Tillstånd och 
livsmedelskontroll 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

1 043 

-4 028 

-2 985 

 

5 544 

-4 347 

1 197 

 

8 966  

-9 433  

-467  

  

7 040 

-10 733 

-3 693 

-1 926 

-1 300 

-3 226 

Miljötillsyn avdelning Röd 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

2 552 

-2 964 

-412 

 

2 993 

-3 060 

-67 

 

6 331  

-8 465  

-2 134  

  

6 651 

-6 265 

386 

2 

2 

320 

200 

520 

Miljötillsyn avdelning Blå 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

177 

-1 782 

-1 605 

 

154 

-2 715 

-2 561 

 

6 066  

-7 431  

-1 365  

  

6 066 

-7 431 

-1 365 

0 

0 

0 

Miljöstrategiska inklusive 
energi 
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Tkr 
Utfall maj 

2020 
Utfall maj 

2021 
Budget 

2021 

Förbr
uknin

g 
(ack) 

% 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

639 

-3 589 

-2 950 

785 

-4 476 

-3 691 

1 605  

-10 210  

-8 605  

1 570 

-10 645 

-9 075 

-35 

-435 

-470 

Konsument Borås 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

760 

-2 676 

-1 916 

 

765 

-2 897 

-2 132 

 

1 918  

-6 650  

-4 732  

  

1 893 

-6 875 

-4 982 

-25 

-225 

-250 

Buffert 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatkompensationsfond  

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

 

766 

0 

766 

 

0 

0 

0 

 

0  

-250  

-250  

  

 

-860 

-860 

0 

-610 

-610 

Totalt 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

  

6 090 

-19 225 

-13 135 

 

10 412 

-21 524 

-11 112 

 

25 258  

-53 608  

-28 350  

  

23 592 

-53 618 

-30 026 

-1 666 

-10 

-1 676 

2.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Den politiska verksamheten förväntas klara sin budget. 

2.2 Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd 

360 tkr i överskott på personal på Staben beroende på bl.a. sjukfrånvaro. 

2.3 Tillstånd och livsmedelskontroll 

Intäkterna förväntas minska med 1 926 kr huvudsakligen utifrån att nämnden inte fakturerar 
årsavgifterna för alkohol. Intäkter från trängseltillsyn ingår i prognosen. Kostnaderna kommer att öka 
med 1 300 tkr beroende på ett personalärende. 

2.4 Miljötillsyn avdelning Röd och Blå 

Intäkterna för trängseltillsyn ökar prognosen med 320 tkr. Överskott på personalkostnader med 
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2 200 tkr. 

2.5 Miljöstrategiska inklusive energi 

Utökade kostnader för arbete - 510 tkr där byggbonus sedan kan användas. 

2.6 Konsument Borås 

Ökade personalkostnader 225 tkr orsakade av att en medarbetare går i pension och att verksamheten 
var tvungna att erbjuda en annan medarbetare arbete från Tillståndsenheten tidigare än vad som 
behövdes för Budget- och skulds verksamhet. 

3 Verksamhetsmått 

3.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Antal ärenden 1 970  1 489 1 909 

Antal händelser (Ecos) 11 108  9 943 12 752 

Antal delegationsbeslut. 336  499 658 

3.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

3.2.1 Alkoholtillsyn 

Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Andel i procent av samtliga beslut/besked 
som getts inom 5 arbetsdagar efter att 
ansökan är komplett 

100  100 100 

Antal ärenden inre tillsyn 3 20 1 2 

Antal yttre tillsynsbesök 28 150 0 13 

Totalt antal diarieförda ärenden 169 800 97 120 

Anmälan förändring av PBI 4 25 2 3 

Antal delegationsbeslut 29 90 13 14 

Ändringar i tillstånd 16 30 1 3 

Antal informationsmöten 5 10 2 2 

Antal kundkontakter (mail/telefon/möte 
som inte är ärendeknutet) 

545 1 300 436 545 
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Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Antal diarieförda händelser 1 494 3 500 925 1 161 

Antal dialogmöten 1 5 0 0 

Remissvar till Spelinspektionen 0 10 0 1 

Antal stadigvarande serveringstillstånd 133 105 110 109 

3.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Antal delegationsbeslut 21 25 33 38 

Antal inspektioner tobak och e-cigaretter 0 85 0 0 

Antal inspektioner folköl 0 35 0 0 

Antal inspektioner receptfria läkemedel 0 30 0 0 

Antal kontrollköp av tobaksprodukter 0 50 0 0 

Antal nya tobakstillstånd  12 29 34 

3.2.3 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 800 800 

Antal inspektioner 309 800 68 104 

Antal revisioner 14 100 32 44 

Antal delegationsbeslut 92 260 200 264 

Klagomål 21 70 14 20 

Registrering 46 100 40 48 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 16 30 13 13 

3.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Antal delegationsbeslut 248 900 298 393 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

142 300 111 138 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

15 300 8 15 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

107 250 60 137 
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Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 383 6 000 1 934 2 542 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 674 3 000 774 979 

Antal kundkontakter hälsoskydd 849 2 500 612 917 

3.4 Miljöstrategiska 

3.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens 
planering 

795 3 000 366 293 

Strandskyddsärenden 22 50 6 5 

Deltagare i miljöutbildning 208 600 15 29 

Beviljade ärenden Naturvårdsfonden  10 0 0 

Aktiviteter i media  40 1 5 

3.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Rådgivningsärenden, energi- 
klimatrådgivning 

och 66 135 10 7 

Evenemang 1 2 0 0 

3.5 Konsument Borås 

Verksamhetsmått 
Utfall Maj 

2020 
Budget 2021 

Utfall Apr 
2021 

Utfall Maj 
2021 

Rådgivningsärenden, BUS 324 650 237 288 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, 
KVL 

489 1 200 351 442 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 18 21 

 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

Agneta Sander, 033- 
agneta.sander@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-16 

Dnr 
2021-2399 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Sommargåva till anställda 2021 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Miljöförvaltningens medarbetare får en 
sommargåva till värdet av 400 kronor. 

Sammanfattning 
Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att gälla för 
perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge gåvor till ett värde 
av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul -och jubileumsgåvor. 

Kommunstyrelsen ser gåvan till de anställda som en positiv gest till sina medarbetare i 
samband med Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för ökad lokal handel i 
Borås, och rekommenderar nämnderna att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även 
nämnder som förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig 
ordning sker sedan en prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms vilket resultat som 
respektive nämnd kommer att bära med sig till nästa år. 

 
 
 

 

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Agneta Demker 
HR-specialist

Bilagor  
Skrivelse från Kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 



Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik Besl.DatumDelegnr
2021-769 Administrativt ärende - 10-dagars 2021 2021-05-25
2021-1858 Administrativt ärende - Ang. bygglov på skyddsvärd naturmark 2021-05-11

Administrativt ärende - Beslut från Kommunfullmäktige - 
2021-1899 Årsredovisning 2020 2021-05-10
2020-3339 Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond 2021-05-14 2021-561

Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Ansökan 
2020-1408 om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond 2021-05-25

Administrativt ärende - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
2021-1852 Fullmäktigeuppdrag som inte ingår i budget 2021 2021-05-25

Administrativt ärende - Remiss avseende Revidering  av 
2021-337 Överenskommelsen i Borås. 2021-05-10
2020-2895 Administrativt ärende - Revidering Visionen Borås 2025 2021-05-25

Administrativt ärende - Uppföljande granskning av 
2021-577 samhällsplanering och bostadsbyggande 2021-05-25
2020-339 Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare 2021-05-05

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal - Byte 
2021-1802 av lokal, modul. 2021-05-24 2021-610

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal - 
2021-1785 Utbyggnad av Byttorpsskolan. 2021-05-11 2021-548
2021-1751 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-04 2021-516
2021-1791 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-07 2021-543
2021-1922 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-17 2021-565
2021-1943 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-17 2021-566
2021-1940 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-18 2021-569
2021-1985 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-24 2021-616
2021-1947 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-25 2021-619
2021-1941 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-26 2021-636
2021-2024 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-27 2021-654
2021-2103 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-27 2021-656
2021-2040 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-27 2021-658
2021-2094 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-31 2021-669
2021-2104 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-05-31 2021-670

Anmälan av kemisk bekämpning - Anmälan om kemisk 
2021-1392 ogräsbekämpning på järnväg 2021 2021-05-10



Anmälan av kemisk bekämpning - Anmälan om kemisk 
2021-1392 ogräsbekämpning på järnväg 2021 2021-05-10 2021-546

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan av 
2021-710 drivmedelsanläggning 2021-05-03 2021-510

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan av 
2021-710 drivmedelsanläggning 2021-05-03 2021-511
2021-1269 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan av fordonstvätt 2021-05-12 2021-559
2021-1269 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan av fordonstvätt 2021-05-12 2021-560

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Krossanläggning och 
2021-1629 sorteringsverk för berg- och grusmaterial 2021-05-06

 
2021-1200 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring 2021-05-10 2021-547

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Anmälan 
2021-1816 om installation av en ny tank för väteperoxid 2021-05-24 2021-613

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Ändring 
2020-3560 till C-verksamhet 2021-05-26 2021-652
2020-3767 Anmälan av sanering av PCB 2021-05-26 2021-649
2021-1037 Anmälan av skrotning av cistern 2021-05-27 2021-655
2021-2123 Anmälan av skrotning av cistern 2021-05-28 2021-662

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Anmälan om 
efterbehandling av förorenat område eller grävning i förorenad 

2020-1945 mark 2021-05-07 2021-544
 Anmälan om ändring av lokaler - Ändring av verksamhet - 

2021-2092 upphävande av årsavgift 2021-05-26 2021-643
2021-1945 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare 2021-05-21
2021-1700 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare 2021-05-05 2021-518
2021-1945 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare 2021-05-21 2021-600
2021-1851 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-05-14 2021-562
2021-1628 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-05-21 2021-598
2021-1296 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-05-21 2021-599
2021-1996 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-05-31 2021-667
2021-792 Ansökan om strandskyddsdispens - ändring av villkor i dispens 2021-05-25

 Ansökan om tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel - 
2021-563 Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel. 2021-05-26 2021-638



Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - 
Ansökan om att hålla djur inom 

2021-1657 detaljplan/områdesbestämmelser, boaorm. 2021-05-05 2021-520
Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - 

2021-1955 Djurhållning, orm 2021-05-21 2021-604
Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan 
om tillstånd till schaktning eller liknande grävarbete inom Öresjö 

2021-1886 vattenskyddsområde 2021-05-20
Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan 
om tillstånd till schaktning eller liknande grävarbete inom Öresjö 

2021-1886 vattenskyddsområde 2021-05-21
2021-1646 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2021-05-24 2021-617
2020-3124 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-05
2021-1548 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-06
2021-1639 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-12
2021-825 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-19
2021-536 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-04 2021-515
2021-1214 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-06 2021-535
2021-1548 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-06 2021-541
2021-323 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-11 2021-552
2021-1426 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-11 2021-553
2021-1639 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-12 2021-554
2021-303 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-12 2021-557
2021-479 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-14 2021-563
2021-1043 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-14 2021-564
2021-1671 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-19 2021-590
2021-52 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-19 2021-591
2021-825 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-19 2021-592
2021-1330 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-19 2021-593
2021-1809 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-25 2021-622
2021-530 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-26 2021-639
2021-1793 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-26 2021-640
2021-1424 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-27 2021-653
2021-2020 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-27 2021-657
2021-1792 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-05-27 2021-659



Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC till 
2020-3296 befintligt avlopp 2021-05-28 2021-664

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - ansökan WC till sluten 
2021-1705 tank 2021-05-20 2021-597
2021-1841 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-05-31
2021-1873 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-05-18
2021-1874 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-05-12
2021-1874 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-05-12 2021-556
2021-1873 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-05-18 2021-589
2021-1841 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-05-31 2021-668
2021-1832 Händelsestyrd tillsyn - Livsmedel 2021-05-06 2021-538
2021-1630 Händelsestyrd tillsyn - Livsmedel 2021-05-12 2021-558
2021-1832 Händelsestyrd tillsyn - Livsmedel 2021-05-18 2021-570

 Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Ansökan om nytt tillstånd hos 
2021-2090 Lst 2021-05-26

Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Inklassning av miljöfarlig 
2021-1953 verksamhet 2021-05-17 2021-568

 Händelsestyrd tillsyn - Mobil anläggning - Zup Burger 559170-
2021-1762 7947 2021-05-03 2021-512
2021-68 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd 2021-05-04 2021-517

 Information om upphörande av verksamhet - 
2021-2080 Fotvårdsverksamhet 2021-05-26 2021-642
2021-304 Klagomål -  Vedeldning 2021-05-25 2021-620
2021-1101 Klagomål djur - Klagomål på tupp som gal. 2021-05-21 2021-602
2021-1101 Klagomål djur - Klagomål på tupp som gal. 2021-05-21 2021-603
2020-348 Klagomål hälsoskydd - klagomål fukt 2021-05-21 2021-607
2020-348 Klagomål hälsoskydd - klagomål fukt 2021-05-28 2021-665

 
2021-1957 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-05-31
2021-1959 Klagomål livsmedel - Skadedjur/Avfall 2021-05-25 2021-623
2020-2371 Klagomål miljöskydd 2021-05-28 2021-663
2020-2371 Klagomål miljöskydd 2021-05-28 2021-666

Klagomål på inomhusmiljö - Fukt och dålig luft, avloppsvatten 
2020-3328 från grannen kom upp i  toa, diskho och tvättstuga. 2021-05-31 2021-673
2021-633 Klagomål på inomhusmiljö - För låg temperatur i lägenhet. 2021-05-06 2021-536
2021-633 Klagomål på inomhusmiljö - För låg temperatur i lägenhet. 2021-05-06 2021-537



 
2021-1386 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-05-21 2021-601

Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd - 
2021-2161 Undervisningslokal 2021-05-31

Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd - 
2021-2161 Undervisningslokal 2021-05-31 2021-671
2021-1836 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-05 2021-521

 
2021-1835 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-05 2021-522

 
2021-1834 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-05 2021-525

 
2021-1833 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-05 2021-527

 
2021-1817 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-05 2021-529
2021-1824 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-05 2021-531

 
2021-1848 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-05 2021-534

 
2021-1950 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-572
2021-1946 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-574

 
2021-1942 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-576
2021-1933 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-578
2021-1931 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-580
2021-1915 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-582

 
2021-1914 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-584

 
2021-1913 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-586

 
2021-1974 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-18 2021-588

 
2021-2046 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-24 2021-614

 
2021-2059 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-25 2021-618



 
2021-2031 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-25 2021-625

 
2021-2027 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-25 2021-627
2021-2013 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-25 2021-630
2021-2081 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-25 2021-632

 
2021-2082 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-25 2021-634

 
2021-2009 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-05-26 2021-651

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019, utebliven 
2020-2527 årsrapport 2021-05-26 2021-635

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift köldmedia 2019 - 
2020-2791 Utebliven årsrapport 2021-05-06 2021-542
2021-1619 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-05-25 2021-621

 
2021-1693 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-05-26 2021-644

 
2021-1881 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-05-26 2021-645

 
2021-1988 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-05-26 2021-646

 
2021-1494 Planerad tillsyn - L - Revision 2021-05-26 2021-647
2020-3346 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Avloppsinventering 2021-05-31 2021-672

Rapport om undersökning av förorening - Provtagningsplan 
2020-2878 Gisseberget 2021-05-05 2021-519

 
2021-835 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-05 2021-523

 
2021-726 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-05 2021-524

 
2021-1047 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-05 2021-526

 
2021-367 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-05 2021-528
2021-1034 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-05 2021-530
2021-873 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-05 2021-532



 
2021-1635 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-571
2021-1570 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-573

 
2021-1564 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-575
2021-1395 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-577
2021-1340 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-579
2021-983 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-581

 
2021-940 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-583

 
2021-930 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-585

 
2021-1636 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-18 2021-587

 
2021-1928 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-24 2021-612

 
2021-1929 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-24 2021-615

 
2021-1854 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-25 2021-624

 
2021-1840 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-25 2021-626

 
2021-1719 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-25 2021-628
2021-1712 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-25 2021-629
2021-2003 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-25 2021-631

 
2021-1987 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-25 2021-633

 
2021-1887 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-05-26 2021-650

 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2021-1706 Ändring av bolagsform 2021-05-05 2021-533
2021-1003 Remiss - Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet 2021-05-06

Remiss - Remiss tillstånd till täktverksamhet på fastigheterna 
2021-1895 Lunden 1:16, 1:17, 1:18, 1:7 2021-05-25
2021-1789 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd. 2021-05-12



 
2021-1932 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd. 2021-05-21 2021-606

 
2021-1938 Remiss alkoholservering - Utökad serveringsyta utomhus. 2021-05-21 2021-609
2021-1391 Remiss bygglov - Bygglov - För nybyggnad av enbostadshus 2021-05-11 2021-551

Remiss bygglov - Bygglov - Nybyggnad av förskola, installation 
2021-1737 av eldstad, komplementbyggnad. 2021-05-11 2021-549

Remiss bygglov - Bygglov - Nybyggnad av specialbostäder 
2021-1806 (SOL). 2021-05-17 2021-567

Remiss bygglov - Förhandsbesked - För nybyggnad av 
2021-1528 enbostadshus (2 st tomter). 2021-05-20 2021-595

Remiss bygglov - Förhandsbesked - För nybyggnad av 
2021-1467 enbostadshus och garage. 2021-05-20 2021-594

Remiss planärenden - : Underrättelse om granskning för 
2021-1613 detaljplan för Räveskalla 1:19 - Allén 8, Sjömarken. 2021-05-03 2021-513

Remiss planärenden - Underrättelse om granskning för 
2021-1739 detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola). 2021-05-10 2021-545
2021-1622 Remiss övrigt - Miljöinventering inför rivning. 2021-05-03 2021-514
2021-1869 Remiss övrigt - Miljöinventering inför rivning. 2021-05-21 2021-608
2021-1869 Remiss övrigt - Miljöinventering inför rivning. 2021-05-24 2021-611

Remiss övrigt - Yttrande över lokaliseringsutredning för ny 
2021-1831 stambana höghastighetståg Göteborg - Borås samråd 3 2021-05-06 2021-540

Samrådsärende - Inbjudan till kompletterande skriftligt samråd 
2021-1885 inför ansökan om tillstånd till täktverksamhet 2021-05-21

Samrådsärende - Inbjudan till kompletterande skriftligt samråd 
2021-1885 inför ansökan om tillstånd till täktverksamhet 2021-05-25

 
2021-1542 Sanktionsavgift livsmedel 2021-05-06 2021-539
2021-380 Sanktionsavgift livsmedel 2021-05-20 2021-596

 
2021-1533 Sanktionsavgift livsmedel 2021-05-26 2021-641
2021-1537 Sanktionsavgift livsmedel 2021-05-26 2021-648
2021-377 Sanktionsavgift livsmedel 2021-05-27 2021-660
2021-2052 Åtalsanmälan - brott mot områdesskyddet 2021-05-24



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-05-03 01-2019-00119
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-05-07      01-2019-00052
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-05-07 01-2019-00060
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-05-27  WADE-2021-00028
Tillstånd tobaksförsäljning - distanshandel 2021-05-27 Ändr-2021-00040



Ärendetyp
Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
E-tjänst Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Ändring av tillstånd



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Remissvar till Spelinspektionen 2021-05-26 Remiss från Spelinspektionen 73-2021-00121
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