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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för stall, växthus,  
hönshus,  vindskydd,  bastu  och  brygga  på  fastigheten 
Tämta-Holmen 1:3, Borås  

Förslag  till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
stall, med måtten och placering enligt bilaga 2 och 3, växthus, med måtten 10 x 4 
meter, och hönshus, med måtten 2,5 x 2,5 meter på fastigheten Tämta-Holmen 1:3 
vid Säven, Borås. 

1.  Tomtgränsen  ska  även  fortsättningsvis  vara  markerad  med  staket,  häck,  mur  
eller motsvarande, se bilaga 2.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för vindskydd, bastu och brygga, på fastigheten Tämta-
Holmen 1:3, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger,  med  stöd  av  26  kap.  9  §  miljöbalken  (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i  7 kap. MB,  

, och  , att utföra följande  
åtgärder på fastigheten Tämta-Holmen 1:3 i Borås (se även bifogad karta och 
fotodokumentation):  

1.  Riva  och forsla  bort vindskydd,  bastu  och trädäck  från  strandskyddsområdet.  
2.  Riva  och forsla  bort  samtliga  bryggor  från  strandskyddsområdet.  
3.  Återställa  marken  som  i  nuläget  upptas  av  anläggningarna  i  punkt  1-2  så  att  

inte betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns  
kvar.  

Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
mailto:miljo@boras.se
mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
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Miljö- och konsumentnämnden beslutar,  med  stöd  av  26  kap.  21  §  MB,  att   
 

4.  senast  två  veckor  efter  det  att  åtgärderna  i  punkt  1-3  ska  vara  färdiga,  ska  
skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett  
tillfredställande sätt.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar  att   ska  
betala 7 506  kronor för handläggning  av ansökan.  

Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för 

befintligt förråd samt för att bygga om till detta och använda det som stall på 
fastigheten Tämta-Holmen 1:3. Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har den 26 
januari 2022 besökt platsen. Vid besöket konstaterades att flera byggnader och 
anläggningar fanns som saknade dispens.  den 13 februari 2022 
kompletterat ansökan med växthus, hönshus, vindskydds för häst/får, bastu och 
bryggas. Miljöförvaltningen anser att särskilda skäl föreligger för att ge dispens för 
växthus, hönshus och stall. Däremot saknas särskilda skäl för att bevilja dispens för 

Ärendebeskrivning  

bastu, trädäck och brygga. Då dispens inte kan beviljas i efterhand anser  
Miljöförvaltningen  det  skäligt  att  förelägga   om  att  ta  bort  
byggnaden och anläggningarna. Tillbyggnad av bostadshus med inglasat uterum  
bedöms inte kräva strandskyddsdispens.  

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för 
befintligt förråd samt för att bygga till detta och använda det som stall på fastigheten 
Tämta-Holmen 1:3. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 19 januari 2022. Situationsplan och foto har bifogats ansökan. 

Tjänstepersoner  från  Miljöförvaltningen har  den 26  januari  2022  besökt  platsen.  Vid 
besöket konstaterades att flera byggnader och anläggningar fanns som saknade  
dispens.  den 13 februari 2022 kompletterat ansökan med växthus, 
hönshus, vindskydds  för häst/får, bastu och bryggas.  

Miljöförvaltningen har den 28 februari 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. , 

 har den 1 mars 2022 framfört att borttagandet av bastu och brygga gör det 
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omöjligt för honom att få tillgång till strandområdet på grund av hans handikapp. 
Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och syftet med bastun och 
altanen är att tillgänglighetsanpassa strandlinjen för personer med funktionshinder. 
Vidare har   kompletterat ansökan med en alternativ placering av  
vindskyddet.  

Den 6 april 2022 har  reviderat sin ansökan. Tidigare inskickade förslag  
gällande vindskydd och stall  ersätts  med  ett  nytt.  Samtidigt  kompletteras ansökan med 
ett uterum.  

Den  15  maj  2022  har   reviderat  måtten  för  stallet.  Den  29  maj  2022  har 
 meddelat  att  han varit i  kontakt  med  Trafikverket om  möjligheterna  att  

sätta en skylt vid väg 42 om brygga/bastu.  
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Miljöförvaltningens  bedömning  
Bestämmelser 
Vid Säven råder strandskydd inom 200 från strandlinjen, på land och i vatten. 
Den aktuella platsen ligger delvis inom strandskyddat område. Inom detta område får 
inte 
1.  nya  byggnader  uppföras,  
2.  byggnader eller byggnaders användning ändras eller  andra anläggningar eller  
anordningar  utföras,  om  det  hindrar  eller  avhåller  allmänheten  från  att  beträda  ett  
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,  
3.  grävningsarbeten  eller  andra  förberedelsearbeten  utföras  för  byggnader,  
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller  
4.  åtgärder  vidtas  som  väsentligt  förändrar  livsvillkoren  för  djur- eller  växtarter.  
(7 kap. 15 §  miljöbalken)  

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

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta 
ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

Det är också möjligt för tillsynsmyndigheten att rikta ett föreläggande mot en ny 
ägare, även om skadan eller olägenheten uppkommit i samband med en tidigare 
ägares användning av fastigheten. 

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. 
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen. 

Fastigheten Tämta-Holmen 1:3 ligger vid Sävens nordöstra strand. På fastigheten, 
som utgörs av ca 53 000 kvm finns en sommarstuga, ett bostadshus, ett hönshus, ett 
växthus, förråd, vindskydd för hästar, jordkällare, bastu och båthus. Marken runt 
bostadshuset och sommarstugan utgörs av tomtmark, i övrigt består marken av skog 
och betesmark. Sommarstugan, jordkällaren och båthuset bedöms vara uppförda 
innan strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft 1975. Bostadshuset byggdes 1982. I 
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bygglovshandlingarna finns ett beslut om strandskyddsdispens från Länsstyrelsen där 
det anges att ett område på ca 1 500 kvm får tas i anspråk som tomt. Karta över 
tomtplatsen saknas i beslutet. Innan bostadshuset uppfördes 1982 var platsen 
obebyggd. Enligt Miljöförvaltningens bedömning är tomten något större, se bilaga 2. 

Stall och hönshus 
 har sökt dispens i efterhand för stall och hönshus. Hönshuset  är  

uppfört 15 meter nordost  om bostadshuset och stallet ca 13 meter sydost om  
bostadshuset. Idag används stallet som förråd. Båda byggnaderna bedöms vara  
uppföra på en plats som redan har tagits i anspråk.  Stallet kommer att byggas till och 
utökas för att även rymma vindskydd, hölager och vagnslider. Tillbyggnad kommer  
att  göra  mot  bostadshuset  och övriga  komplementbyggnader  och bedöms  därför  inte  
utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är  
tillgänglig för allmänheten tas därför inte i anspråk genom byggnaderna.  
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 byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna överensstämmer 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. 

Växthus 
 har sökt dispens i efterhand för växthus. Växthuset är uppfört  ca 17  

meter nordost om bostadshuset. Platsen har enligt flygfoto och muntliga uppgifter  
från   tidigare  delvis  varit  naturmark,  se  foto  i  bilaga  4  och 5. 
Miljöförvaltningen anser därmed inte att platsen är  att betrakta som ianspråktagen.  
Miljöförvaltningen bedömer dock att växthuset är avskilt från strandlinjen åt syd och 
sydväst genom stall och bostadshus. I väst avskiljs det genom två fritidshus som ligger 
utmed stranden och i nordväst är kortaste avstånd mellan växthuset och strandlinjen 
mer än 200 meter. Miljöförvaltningen bedömer därmed att platsen är väl avskild från 
strandlinjen genom befintlig bebyggelse och att särskilt skäl för dispens därmed 
föreligger. 

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 byggnaden överensstämmer 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. 

Vindskydd för häst/får 
Vindskyddet består av tre väggar och tak, med en höjd på 2,5 meter. Vindskyddet är 
därmed att betrakta som en byggnad. Vindskyddet är placerat i betesmarken, vilken 
inte omfattas av bostadshusets hemfridszon. Platsen är därmed inte att betrakta som 
ianspråktagen. Platsen är heller inte väl avskild från strandlinjen. 
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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 
vindskyddet. 

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 byggnaden inte överensstämmer med kraven på en 
från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges 
i 3 och 4 kap MB. 

Då  dispens  inte  går  att  bevilja  för  vindskyddet  finner  Miljöförvaltningen  det  befogat 
att meddela  föreläggande om att ta bort  
vindskyddet så att området åter blir allmänt tillgängligt.  

Bastu 
Vid strandlinjen ligger en komplementbyggnad/bastu med trädäck. Bastun bedöms 
vara uppförd efter 1975. Någon dispens för bastun har inte kunnat uppvisas, varpå

 har ansökt om dispens i efterhand. Miljöförvaltningen konstaterar att 
platsen nere vid stranden inte omfattas av bostadshusets hemfridszon. Strax norr om 
bastun finns ett äldre båthus. Båthuset är lågt i nock, saknar helt fönster och bedöms 
inte ha någon hemfridszon. Platsen för bastun är således inte att betrakta som 
ianspråktagen. 

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 
bastun. 

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 bastun inte överensstämmer med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap MB. 

Miljöförvaltningen  konstaterar  vidare  att  en  bastu  inte  är  en  byggnad/anläggning  som  
för  sin funktion måste ligga inom strandskyddat område. Enligt   syftar 
bastun och altandäcket till att tillgänglighetsanpassa strandlinjen för personer  med 
funktionshinder. Miljöförvaltningen konstaterar att  bastun är låst och tillsammans  
med altanen ger den ett  mycket privat  intryck. Anläggningen bedöms därför  inte vara 
tillgänglig för allmänheten och utgör därmed inte ett angeläget allmänt intresse. Att  
grannar har tillgång till nyckel/kod till låset ändrar inte Miljöförvaltningens  
bedömning.  

Då dispens inte går att bevilja för bastu med tillhörande trädäck finner  
Miljöförvaltningen  det  befogat  att  meddela   
föreläggande om  att ta bort bastun och trädäcket  så att området åter blir allmänt  
tillgängligt.  
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Brygga 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk. 

 har framfört att han förvärvade fastigheten för att den passade hans 
handikapp och behov av rullstol. Det går att köra rullstol ner till bastun och bryggan. 
Bryggan och bastun ökar tillgängligheten till strandnära kulturmiljö på ett avgörande 
sätt för människor med funktionshinder. Anläggningarna påverkar inte heller 
livsvillkoren för djur- och växtlivet då den är placerad intill ett redan uppfört båthus 
och mellan fyra strandnära bebyggda tomter. 

Miljöförvaltningen konstaterar att bryggan utgörs av en flytbrygga som inte är 
handikappanpassad. Vidare konstateras att  inte är beroende av en 
brygga för att ta sig till eller från sin fastighet. Huruvida bryggan påverkar växt- och 
djurlivet är inte utrett. Flytbryggor kan påverka bottenmiljöerna negativt och bör 
generellt inte anläggas i grundare vatten. Både vattenrörelserna och 
vattengenomströmning reduceras under flytbryggor. 

Miljöförvaltningen bedömer att bryggan tar allemansrättsligt tillgängligt vattenområde 
i anspråk. För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena, 
som strandskyddet syftar till att tillgodose, får stå tillbaka för det enskilda intresset av 
att ha en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så 
starka skäl att dispens kan medges. 

Strandskyddets syften är långsiktiga. Även om en dispens i det enskilda fallet inte 
förefaller skada syftet med strandskyddet kan enskilda dispenser sammantaget ändå få 
en betydande negativ inverkan på tillgången till stränder för friluftsliv och djur- och 
växtliv (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 321 ff.). 

 har även meddelat att han kan sätta upp en skylt vid vägen för att 
förtydliga för allmänheten att det finns en bastu/brygga. För att omfattas av det 
särskilda skälet ” behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken)” krävs 
att åtgärden ger långsiktiga fördelar för samhället. Enligt prop. 1997/98:45, Del 2, 
s.91 kan det handla om olika typer av infrastruktur, tätortsutveckling, åtgärder för 
handikappanpassning eller åtgärder som betingas av naturvårdsintressen, andra 
miljöintressen eller kulturhistoriska intressen. Denna dispensgrund förekommer 
sparsamt i överrättspraxis. Mark-och miljööverdomstolen konstaterar dock i mål nr M 
6459-15 att den allemansrättsliga tillgången till strandområden främst tryggas på så 
sätt att områdena genom lagstiftningen skyddas från olika former av exploatering 
genom bebyggelse och uppförande av anläggningar. Detsamma gäller beträffande 
bevarandet av goda livsvillkor för djur och växter. 

 har inte i ett bredare perspektiv presenterat hur behovet av 
tillgänglighet ser ut idag. Vidare är bryggan inte handikappanpassad i sin nuvarande 
utformning, vilket innebär att bryggan inte ökar tillgängligheten för 
funktionshindrade. Av förarbetena framgår att denna dipsensgrund förutsätter en 
lokaliseringsprövning och övervägande om åtgärdens långsiktiga innebörd för att 
komma i fråga. Miljöförvaltningen konstaterar att utredning gällande behov, lämplig 
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anläggning och lämplig placering, för att minimera skador på de värden som skyddas 
genom strandskyddet, saknas. 

Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen inte att någon av de omständigheter 
som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför 
inte medges för brygga. 

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 bryggan inte överensstämmer med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap MB. 

Uterum 

Då dispens inte går att bevilja för brygga i efterhand finner Miljöförvaltningen det  
befogat  att  meddela   föreläggande  om  att  ta  bort  
bryggan så att området åter blir allmänt tillgängligt.  

 har även sökt dispens för tillbyggnad av bostadshus. Befintlig stenlagd 
uteplats kommer att glasas in för att skapa ett uterum. Tillbyggnaden blir cirka 7 x 
13,4 meter. Enligt 7 kapitlet 15 § Miljöbalken är det endast förbjudet att ändra 
byggnader om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där 
den annars skulle ha fått färdas fritt. Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden 
kommer att ske väl inom ianspråktagen tomtmark. Tomtgränsen är dessutom tydligt 
markerad med staket. Tillbyggnaden bedöms därmed inte påverka allmänhetens 
tillgång till strandområdet. Inte heller bedöms tillbyggnaden påverka livsvillkoren för 
växt- och djurlivet, då platsen utgörs av stenlagt uteplats och saknar högre 
naturvärden. Strandskyddet syften kommer därmed inte att påverkas av tillbyggnaden. 

Underlag  till  beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-01-19 
Foto från platsbesök, 2022-01-26 
Komplettering av ansökan, 2022-02-13 
Komplettering av ansökan, 2022-03-01 
Komplettering av ansökan, 2022-04-06 
Komplettering, 2022-05-15 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
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publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

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 påbörjas. 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten det vill säga 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 en ny byggnad. Även 
ändring av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

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  
3.  Förtydligande  situationsplan  
4.  Foto  från   
5.  Flygfoto  från  2006/2007  
6.  Information  om  hur  man  överklagar  

Övriga bilagor 
7.  Fotodokumentation  från  platsbesök,  2022-01-26  
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Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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befntligt förråd till stall & 
vindskydd för 3-4 hästar. 
Tillbygge röd markering. 
Befntliga (ekonomi-) 
byggnder utan strand-
skyddsdispens 
Växthus 
Hönshus med hönsgård 
Tillbygge 2 röd markering: 
Uterum under balkong 
och på befntlig stenbelagd 
uteplats utanför under-
våning på suterränghuset. 
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Hej Anna, Jag har fått ta del av det otroligt tråkiga beskedet, att Mullbacks förmodligen kommer att bli ålagda att ta bort sin brygga samt bastu (Tämta-Holmen 1:3) vid sjön Säven på Holmens Gård Fristad. Vi alla grannar och även tillresta
ZjQcmQRYFpfptBannerStart

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd

Ärende: VB: Beslut brygga Tämta-Holmen 1:3 
Datum: den 5 maj 2022 11:00:18 
Bilagor: Upprop - Vi vill behalla brygga.pdf ̊

Hej, 
Detta ärende är anmält till MKN i maj. Det inkom synpunkter från grannar som de vill förmedla 
till nämnden. 

Min bedömning står dock kvar. Det är generellt sett väldigt svårt att få strandskyddsdispens för 
en brygga, om det inte kontinuerligt funnits en brygga på platsen sedan 1975 (då 
strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft). Enligt flygfoto har det inte funnits någon brygga på 
platsen sedan 1975. Att bryggan dessutom är placerad i nära anslutning till en privat bastu 
stärker intrycket av att även bryggan är privat. I ansökan har det inte framhållits att 
bryggan/bastun är avsedd för allmänheten. Bastun är dessutom försedd med lås. De som 
framförts är att bryggan tillgängliggör stranden för handikappande. Bryggan och vägen dit är 
dock inte handikappanpassad. Vill de ha en gemensahetsbrygga/badplats på platsen är det 
bättre att en förening/byalag gör en ansökan istället för en privatperson, samt att de redovisar 
hur bryggan/området anpassas för att bli allmänt tillgänglig. 

Ämne: Beslut brygga Tämta-Holmen 1:3 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare. 
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation. 

Hej Anna, 

Jag har fått ta del av det otroligt tråkiga beskedet, att  förmodligen kommer att 
bli ålagda att ta bort sin brygga samt bastu (Tämta-Holmen 1:3) vid sjön Säven på 
Holmens Gård Fristad. 

Vi alla grannar och även tillresta nyttjar denna brygga frekvent. 
Vi motsätter oss starkt förslaget att brygga/bastu ska tas bort. 
Vi har därför tillsammans skrivit under detta brev och önskar att nämnden ogillar 



 

 

 

det förslag till beslut som finns. 
1. Vi menar att ett borttagande skulle motverka strandskyddslagens syfte, och  

starkt minska allmänhetens och närboendes tillgång till området.  
2. Vi kan inte se att bryggan begränsar växt och djurliv, dels då den ligger intill 

båthuset, som redan har strandskyddsdispens, samt även då fiskar och 
annat liv trivs väldigt bra runt bryggan.  

Om nämnden så önskar medverkar gärna någon av oss vid 
nämndsammanträdet för att ge vår syn mot förslaget. Vi vill gärna förklara vilka 
negativa konsekvenser för oss i närområdet ett beslut om borttagande av 

brygga/bastu skulle få. En brygga/bastu som alltid funnits, så länge alla 
vi som bor här minns, och därmed bidrog till att vi flyttade hit. 

Se bilaga: Upprop .... som innehåller underskrifter 

Med vänlig hälsning 
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Datum Dnr 
2022-06-08 2021-3701 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

1(8) 

Ansökan  om  strandskyddsdispens  för  bostadshus,  båthus, 
friggebod, brygga och bryggdäck på fastigheten 
Sundholmen 2:1,  Borås  

Förslag  till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar  dispens  från  strandskyddsbestämmelserna  för 
bostadshus, med en maximal byggnadsarea  på 92 m2, tillhörande trädäck på 60 m2, 
båthus, med måtten 4,6 x  2,7 meter, friggebod, med  måtten 4,2 x 3,5 meter, och  
brygga, med måtten 9 x 1,5 meter, på fastigheten Sundholmen 2:1 vid Tolken, Borås  
Stad.  

Hela fastigheten får användas som tomt. Detta beslut upphäver därmed den tidigare 
beslutade tomtplatsen (dnr 2014/KS0377 407). 

1.  Tomtgränsen  ska  åt  nordväst,  enligt  bilaga  2,  markeras  med  staket,  häck,  mur 
eller motsvarande.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för förlängning av brygga, bryggdäck och brygg-
/trädäck på fastigheten Sundholmen 2:1, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av  26 kap. 9 § miljöbalken (MB)  
och hänvisning  till  strandskyddsbestämmelserna  i  7  kap.  MB,  

 och   att utföra följande åtgärder på fastigheten  
Sundholmen 2:1 i Borås (se även bifogad karta och fotodokumentation):  

1.  Riva  och forsla  bort  förlängningen av  brygga  och bryggdäck  från  
strandskyddsområdet  

2.  Riva  och forsla  bort  brygg-/trädäck  från  strandskyddsområdet  
3.  Återställa  marken  som  i  nuläget  upptas  av  anläggningarna  i  punkt  1-2  så  att  

inte betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns  
kvar.  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
mailto:miljo@boras.se
mailto:miljo@boras.se
https://boras.se


 
 

 
 

 
 

 

 
 

              
 

 

 

 
          

 
 
     

     
    
    
         

 
          

 
 

 
       

 
 

  
  

 
 

  
 

             
 

 
         

 
 

 
 

 
      

 
 

  
           

 
  

  

Sida 
2(8) 

Datum Dnr 
2022-06-08 2021-3701 

Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar,  med  stöd  av  26  kap.  21  §  MB,  att  
 och   

4.  senast  två  veckor  efter  det  att  åtgärderna  i  punkt  1-3  ska  vara  färdiga,  ska  
skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett  
tillfredställande sätt.  

För handläggning av ansökan ska betala 7 350 kronor. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att upprätta 

ett generationsboende. Miljöförvaltningen uppmärksammade via flygfoto att 
ytterligare två byggnader uppförts samt att en brygga och bryggdäck anlagts. Då 
byggnaderna och anläggningarna saknar dispens har  sökt dispens i 
efterhand. Miljöförvaltningen bedömer att samtliga byggnader är, eller kommer att 
placeras på redan ianspråktagen mark och att särskilt skäl för dispens därmed 
föreligger. För att förtydliga för allmänheten var tomtgränsen går och minska risken 
att byggnader i utkanten av tomten utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt nordväst. Särskilt skäl för dispens anses även finnas för den inre delen av 
bryggan då det funnit en brygga på platsen sedan 1975. Särskilt skäl saknas dock för 
utökning av brygga, bryggdäck och träd-/bryggdäck utmed stranden. 
Miljöförvaltningen anser det därför skäligt att förelägga 
ta bort anläggningarna. 

Ärendebeskrivning 

att 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att upprätta ett 
generationsboende på fastigheten Sundholmen 2:1. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 18 november 2021. Situationsplan och foto 
har bifogats ansökan. 

Miljöförvaltningen uppmärksammade via flygfoton att en brygga anlagts efter 1975. 
Bryggan har mellan 2006/2007 och 2009 även utökats till det storlek och utformning 
som den har idag. Runt 2018 uppfördes även ett bryggdäck utmed stranden, intill 
bryggan. Mellan 2009 och 2010 har en friggebod uppförts. 2014 ansökte 
om dispens för att flytta befintligt båthus och dispens beviljades. I samband med det 
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beslutades även en tomtplats. Miljöförvaltningen konstaterar att båthuset inte 
uppförts på ansökt plats, utan istället strax utanför den då beslutade tomtplatsen. 

Då bryggdäcket anlagts utan strandskyddsdispens har valt att söka dispens 
i efterhand. Kompletterande uppgifter kring bryggdäck inkom 21 januari 2022. Den 
11 februari 2022 har  även meddelat att han vill söka dispens i efterhand 
för båthusets faktiska placering, friggeboden samt bryggan.  har framfört 
att om han får dispens för generationsboendet kommer båthuset dock att rivas. 

Miljöförvaltningen har den 14 april 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  och , möjlighet att  inkomma med synpunkter på  
förslaget.  har  den 29 april 2022 inkommit med synpunkter på förslaget  
gällande bryggan.  Han har varit i kontakt med den förra fastighetsägaren som  

 har den 15 mars reviderat sin ansökan. Bostadshuset placering har  
ändrats,  byggnadsytan  har  utökats  med  10  kvm  och friggebodens  placering  förskjuts  2 
meter  åt  norr.  Den  6  april  2022  har  trädäckets  storlek  och placering  runt  bostadshuset  
förtydligats. Trädäcket kommer att vara 60 m2  och löpa i ett plan strax nedanför  
husets golvhöjd. Ett staket som löper längs hela däcket kommer att uppföras.  
Ansökan har  även  kompletterats  med  en  skiss  över bostadshusets  fasad  sett  från  sjön.  

redogjort för att det tidigare funnits två bryggor på fastigheten. Redan 1952 när huset 
byggdes anlades den första bryggan. Den tidigare fastighetsägaren har sedan 1962 
utvecklat bryggan och under ett par år förlängt den. Han uppger att det krävts ett 
ständigt  underhåll  då  isen  raserat  det  som  byggts.   menar  även  att  han inte  
ersatt den gamla bryggan  utan renoverat och förstärkt den. Angående bryggdäcket  
menar  att det är uppfört innanför tomtgränsen och hänvisar till kartor  
från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.  

Miljöförvaltningens  bedömning  
Bestämmelser 
Vid Tolken råder strandskydd intill 300 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. 
Inom detta område får inte 
1.  nya  byggnader  uppföras,  
2.  byggnader eller byggnaders användning ändras  eller  andra anläggningar eller  
anordningar  utföras,  om  det  hindrar  eller  avhåller  allmänheten  från  att  beträda  ett  
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,  
3.  grävningsarbeten  eller  andra  förberedelsearbeten  utföras  för  byggnader,  
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller  
4.  åtgärder  vidtas  som  väsentligt  förändrar  livsvillkoren  för  djur- eller  växtarter.  
(7 kap. 15 §  miljöbalken)  

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 långsiktigt 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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I ett beslut om dispens 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) 

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta 
ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

Det är också möjligt för tillsynsmyndigheten att rikta ett föreläggande mot en ny 
ägare, även om skadan eller olägenheten uppkommit i samband med en tidigare 
ägares användning av fastigheten. 

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. 

Generationsboende med tillhörande altan/trädäck, båthus och friggebod 
Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten kontinuerligt har varit ianspråktagen 
sedan strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft 1975. Därmed ersätter detta beslut 
den tidigare beslutade tomtplatsen (dnr 2014/KS0377 407) där den nordvästra delen 
av fastigheten inte var inkluderad i tomten. 

Miljöförvaltningen bedömer att båthuset är uppfört på en plats som redan var
ianspråktagen. Även bostadshuset med tillhörande trädäck och friggeboden kommer 
att uppföras inom ianspråktagen tomtmark. Miljöförvaltningen finner det skäligt att 
förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras åt nordväst. Detta för att 
minska risken att byggnader i utkanten av tomten utökar den upplevda 
hemfridszonen. Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att 
byggnaderna inte kommer utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. 
Någon mark som är tillgänglig för allmänheten kommer därför inte tas i anspråk 
genom att det planerade bostadshuset och friggeboden uppförs. Inte heller bedöms 
de redan uppförda båthuset ha tagit i anspråk någon mark som tidigare var tillgänglig 
för allmänheten. 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 byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna överensstämmer 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. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

   
                     

 
 

        
            

 
  

 
 

            
 

 
 har  framfört  att  de  renoverade  bryggan  strax  efter  att  de  köpte  fastigheten  

1999. Bryggan var då i dåligt skick och bedömdes inte vara säker att användas.  
Bryggan förstärktes och gjordes lite kortare, men bredare än den tidigare bryggan. I  
komplettering  den 9  maj  anger   att  den tidigare  bryggan  uppskattningsvis  
var 2 meter längre, men  cirka 60-70 cm smalare.  
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Brygga och bryggdäck 
Idag består bryggan av tre delar. En inre del på ca 9 x 2 meter, en yttre del på ca 9 x 
1,5 meter samt ett mindre bryggdäck längst ut på ca 4 x 4 meter. 

Den  inre  delen  av  bryggan  
Miljöförvaltningen finner ingen anledning att ifrågasätta den uppgift från tidigare 
fastighetsägare; att det sedan 1950-talet funnits en brygga på den aktuella platsen. 

De generella strandskyddsbestämmelserna infördes år 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens 
för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte 
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 
1975. 

Då bryggan ändrats i utformning kräver den dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Då det tidigare funnits en brygga på platsen anser 
Miljöförvaltningen att platsen redan är ianspråktagen och att det därmed finns särskilt 
skäl att bevilja dispens. Bryggan får dock inte vara längre än 9 meter och bredare än 
1,5 meter, vilket bedöms motsvara den yta som kontinuerligt varit ianspråktagen och 
den ursprungliga bryggans bredd. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av bryggan. 

Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. Miljöförvaltningen bedömer att 
bryggan överensstämmer 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. 

Den  yttre  delen  av  bryggan  och  yttersta  bryggdäcket  
Utifrån  flygfoto  konstaterar  Miljöförvaltningen  att  bryggan  utökats  mellan  2007  och 
2010. Miljöförvaltningen bedömer att den yttre delen av brygga och bryggdäcket  
utgör anläggningar som riskerar att avhålla allmänheten. Anläggningarna är därmed  
förbjudna enligt 7 kap 15  § punkt 2. Då både den yttre delen av bryggan och 
bryggdäcket saknas dispens har  ansökt om dispens i efterhand.  

Miljöförvaltningen konstaterar inledningsvis att bryggan och bryggdäcket är placerat i 
vattenområdet, utanför beslutad tomtplats. Platsen är därmed inte att betrakta som 
ianspråktagen. 

En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk. 
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Viken är enligt  väldigt långgrund och vattenståndet varierar. Det är mellan 
fem till åtta meter ut i vattnet innan det är tillräckligt djupt för att hoppa ombord utan 
att båten tar i botten. Botten är dessutom gyttja. 

Miljöförvaltningen konstaterar att den inre bryggan är nio meter och borde därmed 
räcka för att komma ut på tillräckligt djup. inte är beroende av en brygga 
för att ta sig till eller från sin fastighet. Bryggan är endast avsedd för  och 
hans familj. 

Miljöförvaltningen bedömer att utökning av brygga och bryggdäck på platsen tar 
allemansrättsligt tillgängligt vattenområde i anspråk. Bryggdäcket har även en 
avhållande effekt på det rörliga friluftslivet inom vattenområdet i bryggan och 
bryggdäckets närhet. För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna 
intressena, som strandskyddet syftar till att tillgodose, får stå tillbaka för det enskilda 
intresset av att utföra åtgärden. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella 
fallet finns så starka skäl att dispens kan medges. 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
brygga och bryggdäck. 

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 utökning av brygga och bryggdäck inte 
överensstämmer 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. 

Då dispens inte kan beviljas för utökning av brygga och bryggdäck finner 
Miljöförvaltningen det befogat att meddela föreläggande om att ta bort brygga och 
bryggdäck så området åter blir allmänt tillgängligt. 

Brygg-/trädäck utmed stranden 
Utifrån flygfoto konstaterar Miljöförvaltningen att ett brygg/-trädäck, på cirka 50 
kvadratmeter, uppförts 2018 utmed stranden. 

har framfört att varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen inför 
byggnation och fått information att det inte var några problem att bygga ett brygg-
/trädäck eftersom fastigheten låg utanför detaljplanelagt område och anläggningen 
följer marken. På kartor som han erhållit från Samhällsbyggnadskontoret 2008 är 
fastighetsgränsen dragen så att hela bryggdäcket ligger innanför tomten. 
har därför trott att brygg-/trädäcket utförts på tomten och anser därmed inte att 
anläggningen är avhållande för allmänheten. 

Miljöförvaltningen har varit i kontakt med Lantmäteriet som meddelar att de under de 
senaste 10 åren har transformerat (rättat) gränserna utifrån koordinaterna i 
förrättningskartan från 1992. De gränser som redovisats innan var tolkade från en 
papperskarta och därmed alltid felaktiga. Detta är anledningen till att 
fastighetsgränsen i kartor från 2008 skiljer sig från dagens kartor. Lantmäteriet 
meddelade även att gränsen mot sjön är från 1860-talet och måste 
fastighetsbestämmas för att med säkerhet kunna säga var den går. 
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Oavsett  var  den exakta  fastighetsgränsen  mot  sjön  går  konstaterar  Miljöförvaltningen  
att vattenområdet normalt alltid är att anses som allemansrättsligt tillgänglig. Det är  
även Miljöförvaltningens  bedömning att ett större brygg-/trädäck i strandlinjens  
utökar den upplevda hemfridszonen ut i vattenområdet. Anläggningen är således  
dispenspliktig. Då dispens saknas för anläggningen har  valt att söka  
dispens i efterhand.  

Miljöförvaltningen anser dock inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
brygg-/trädäcket. 

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 anläggningen inte överensstämmer 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. 

Då dispens inte kan beviljas för brygg-/trädäcket finner Miljöförvaltningen det 
befogat att meddela föreläggande om att ta bort anläggningen så området åter blir 
allmänt tillgängligt. 

Underlag  till  beslut  
Ansökan, inkommen 2021-11-18 
Historiska flygfoton 
Komplettering av ansökan, 2022-01-22 
Komplettering av ansökan, 2022-02-11 
Komplettering av ansökan, 2022-03-15 
Komplettering av ansökan, 2022-04-07 
Inkomna synpunkter, 2022-04-29 
Komplettering gällande den gamla bryggans storlek, 2022-05-09 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt 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. 
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Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta  
3.  Tomtplatsavgränsning  enligt  tidigare  beslut  
4.  Information om hur  man  överklagar  

Beslutet  expedieras  till  
Beslutet delges 

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1. Översiktskarta 



Båthus (4,6 x 2,7 m)

Tomtgränsen ska i 
nordväst markeras 
med staket, häck, 
mur eller 
motsvarande Friggebod (4,2 x 3,5 m) 

Den yttre delen av 
bryggan och 
bryggdäcket ska, 
enligt 
föreläggandet, 
plockas bort 

Nytt bostadshus, 
90 kvm, med 
tillhörande altan/
trädäck, 60 kvm

Inre delen av bryggan 
får maximalt vara 9 x 
1,5 meter

Brygg-/trädäck ska, 
enligt föreläggandet, 
plockas bort
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ÄrendeHandläggare], 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för förläggni  ng av  
elkabel och kabelskå  p  på fastigheterna Hunghu  lt 2:29,  
Seglora-Grimmered  1:34, Seglora-grimmere d  1:18 och  
Seglora-Grimmered  1:9, Borås   

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
förläggning av elkabel och kabelskåp på fastigheterna Hunghult 2:29, Seglora-
Grimmered 1:34, Seglora-grimmered 1:18 och Seglora-Grimmered 1:9 vid Eningen,
Borås. 

Endast den yta som kabelskåpet upptar får användas för ändamålet. 

Villkor 
1.  Avverkning får inte    ske under fåglar  nas hä ckningstid (1   april -  31  juli)  

Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att   Vattenfall Eldistribution AB,    
 ska  betala 7 506     kronor för ha  ndläggning av an  sökan.   

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning   
Vattenfall Eldistribution AB har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
förläggning av elkabel och kabelskåp på fastigheterna Hunghult 2:29, Seglora-

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
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Grimmered 1:34, Seglora-grimmered 1:18 och Seglora-Grimmered 1:9, Borås. Cirka 
90 träd kan komma att avverkas, framförallt gran och björk. Miljöförvaltningen anser 
att åtgärden är ett angeläget allmänt intresse och att dispens därmed kan beviljas
under förutsättning att träden inte avverkas under fåglarnas häckningsperiod. 

Ärendebeskrivning   
Vattenfall Eldistribution AB ha   r, ge nom  ,  sökt  dispens  från  
strandskyddsbestämmelserna för för  läggning av elk  abel och kabelsk  åp på   
fastigheterna Hunghult 2:29, Seglora-Grimmered 1:34, Seglora-grimmered 1:18 och
Seglora-Grimmered 1:9, Borås. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 9 mars 2022. Karta och foto har bifogats 
ansökan. 

Idag består fastigheternas anslutning till elnätet av luftledning. Vattenfall planerar att
rasera luftledningen och ersätta den med markkabel. Schakten kommer att gå i skog/ 
befintlig luftledning och väg. Schakten kommer bli mellan 0,35-0,7 cm djup och 0,5 – 
0,7 cm bred. Återställning av schakt sker medschaktmassor och sand. För att få plats 
med maskiner kan ledningsgatan behöva breddas. Cirka 90 träd kan därför komma att 
avverkas, framförallt gran och björk. Två granar är 40 cm eller mer i diameter, 
resterande träd mellan 8 och 36 cm. Utöver detta kommer sly att röjas bort. Behov av
sprängning kan förekomma. Två kabelskåp kommer att uppföras på vardera 35 x 120 
x 22 cm (BxHxD). Efter idrifttagning av ny ledning raseras befintlig luftledning. En
maskin lyfter upp och återfyller med jord och sand. Eventuella hjulspår återställs med 
jord. Marken i ledningsgatan är sank. Vid risk för stor skada vid körning av maskin
används skyddsmattor. 

Miljöförvaltningen har den 18 maj 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och
lämnat Vattenfall Eldistribution AB möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget. Vattenfall Eldistribution AB har den 24 maj 2022 meddelat att de inte har
några synpunkter på förslaget och att de kommer att vänta med avverkning tills efter 
31 juli. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Bestämmelser 
Vid Eningen råder strandskydd inom 100 meter från strandlinjen, på land och i 
vatten. 
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte 
1.  nya bygg nader  uppföras,  
2.  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle ha fått    färdas  fritt,  
3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar som avse  s i 1 och 2,      eller  
4.  åtgärder vidt as  som väse ntligt  förändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter. 
(7 kap. 15    §  miljöbalken)  

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

I ett beslut om dispens 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) 

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, 
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan

tillgodoses utanför området. 

Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens då 
åtgärden är ett angeläget allmänt intresse. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Under förutsättning att
avverkning av träd inte sker under fåglars häckningsperiod bedöms livsvillkoren för 
växt- och djurlivet inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet
försämras inte av åtgärden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att förläggning av elkabel med tillhörande kabelskåp och 
rasering av luftledning överensstämmer 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, 2022-03-09 
Komplettering, 2022-04-25 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i
december. 
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Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

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

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 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 en ny byggnad. Även 
ändring av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap MB.
Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte andra bestämmelser 
undantar verksamheten från en sådan skyldighet. I det fall åtgärderna innebär
vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 

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

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   

Bilagor till beslutet 
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta   
3.  Information om hur man överklagar       

Övriga bilagor 
4.  Foto  

Beslutet expedieras   till   
Beslutet delges 
Vattenfall Eldistribution AB, 
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För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län,   vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 
Dnr 2022-1091 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 

Bilaga 1. Översiktskarta 



Bilaga 2. Beslutskarta, dnr 2022-1091
Situationsplan 

Teckenförklaring 

Bef. kabelskåp 

Nytt kabelskåp 

Bef. högspänningskabel 

Bef. lågspänningskabel 

Ny högspänningskabel 

Ny lågspänningskabel 

Ny nätstation 

Bef. nätstation 

Luftledning för rasering 

Stolpe för rasering 

12 

Förläggning av kabel i 

skogsmark, kan 

behöva ta ner träd 

⌀ cm Gran Björk 

8 6 

14 3 

16 1 

22 2 

28 1 

46 1 

Sly uppskattat 50m2 

8 

10 

Förläggning av kabel i 

ledningsgata, kan 

behöva ta ner träd 

Nytt kabelskåp 

Bredd: 350 mm 

Höjd: 1200 mm 

Djup: 220 mm 

⌀ cm Gran Björk 

8-14 41 11 

16-22 3 3 

26 2 

28 1 

36 1 

48 1 

Sly uppskattat till 100m2 

Nedtagning av 

Luftledning 

N 

1 

3 

Nytt kabelskåp 

Bredd: 350 mm 

Höjd: 1200 mm 

Djup: 220 mm 

Förläggning av kabel i 

dike, kan behöva ta ner 

träd 

⌀ cm Gran Björk Löv 

8-14 7 2 

16 1 

20 1 

26 1 2 

32 1 

Sly uppskattat till 30 m2 

Angivna träd befinner sig i 

riskzon för nedtagning men 

kommer inte nödvändigtvis bli 

nedtagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

TeckenförklaringTeckenförklaringTeckenförklaring

Bef. kabelskåp

Nytt kabelskåp

Bef. högspänningskabel

Bef. lågspänningskabel

Ny högspänningskabel

Ny lågspänningskabel

Ny nätstation

Bef. nätstation

Luftledning för rasering

Stolpe för rasering

Bef. kabelskåp

Nytt kabelskåp

Bef. högspänningskabel

Bef. lågspänningskabel

Ny högspänningskabel

Ny lågspänningskabel

Ny nätstation

Bef. nätstation

Luftledning för rasering

Stolpe för rasering

Bef. kabelskåp

Nytt kabelskåp

Bef. högspänningskabel

Bef. lågspänningskabel

Ny högspänningskabel

Ny lågspänningskabel

Ny nätstation

Bef. nätstation

Luftledning för rasering

Stolpe för rasering



 

Foton 

1 2 3 

4 5 6 



Foton 

7 8 9 

10 11 12 
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Datum Dnr 
2022-06-08 2022-1731 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om  strandskyddsdispens  för  bostadshus  och 
garage på  fastigheten Viared 8:79,  Borås  

Förslag  till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage, på fastigheten Viared 8:79, 
Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar  att  ,  ska  
betala 7 506  kronor för handläggning  av ansökan.  

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
uppföra ett nytt bostadshus och garage på fastigheten Viared 8:79. Fastigheten utgörs 
av gräsyta med enstaka träd och rododendronbuskar. Enligt Miljöförvaltningen 
bedömning är fastigheten inte att betrakta som ianspråktagen. Inte heller bedöms 
platsen vara väl avskild från strandlinjen. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de 
omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett nytt bostadshus och garage på fastigheten Viared 8:79. Ansökan om 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se
mailto:miljo@boras.se
mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
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dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 6 april 2022. Situationsplan och 
foto har bifogats ansökan. 

Miljöförvaltningen har den 22 april 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

 har den 5 maj 2022 framfört att ansökt bostadshus syftar till att 
komplettera befintlig bebyggelse i området. Platsen har bebotts av en äldre släkting 
som gått bort. Trädgården runt det äldre huset sköttes omsorgsfullt och betraktades 
som en enhet trots att den bestod av flera olika fastigheter. Bostadshuset på Viared 
8:79 revs 1999 då det var förfallet och man ville  använda marken som grönsaksland. 
Enligt   har  platsen  varit  ianspråktagen  genom  grönsaksodling  fram  
till dess hans släkting avled för cirka tre år sedan.  

Vidare menar  att allmänhetens möjlighet till friluftsliv inte 
påverkas då tomten ligger nära annan bebyggelse och att allmänheten normalt rör sig i 
området längs vägen parallellt med stranden. Även riksväg 40 utgör en barriär. 
Miljöförvaltningen konstaterar att riksväg 40 ligger bakom den aktuella fastigheten 
och stranden och påverkar därför inte allmänhetens möjlighet att ta sig från den 
aktuella platsen till stranden. Att allmänheten inte nyttjar ett område är inte ett särskilt 
skäl för dispens. Strandskyddets syften är långsiktiga och ett område som för tillfället 
verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. 

 anser även att strandskyddsdispens ska beviljas då det på 
grannfastigheten beviljats dispens för nya bostadshus och att han då ska behandlas 
lika. Miljöförvaltningen förtydligar att varje ansökan prövas utifrån Miljöbalkens 
bestämmelser och förutsättningarna på den aktuella platsen, inte utefter vad som sker 
på grannfastigheterna. 

Slutligen menar  att en nekad strandskyddsdispens vore en 
uppenbart oproportionerlig inskränkning i hans rätt att använda sin egendom. 
Tillgängligheten för allmänheten och påverkan på djur- och växtlivet skulle endast 
påverkas i mycket begränsad art i förhållande till storleken på hela det 
strandskyddsområdet runt Viaredssjön. 

Miljöförvaltningen förtydligar att det vid en prövning av dispens från strandskyddet 
göras en intresseavvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken där hänsyn tas till enskilda 
intressen. Utgångspunkten för proportionalitetsbedömning måste dock fortfarande 
vara att det allmänna intresset av att bevara allemansrättslig tillgång till strandområden 
för friluftsliv och områden med goda livsvillkor för djur- och växtliv är mycket starkt. 
Härvid bör det framhållas att den allemansrättsliga tillgången till naturen, precis som 
egendomsskyddet, är grundlagsfäst i 2 kap. 15 § regeringsformen. 

Som nämnts ovan är strandskyddets syften långsiktiga och att områden som för
tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Även om 
en dispens i det enskilda fallet inte förefaller skada syftet med strandskyddet kan 
enskilda dispenser sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan på tillgången 
till stränder för friluftsliv och djur- och växtliv (se prop. 1997/98:45, del 1, s. 321 ff.). 

Det är tydligt att vid intresseavvägningen måste de intressen som bär upp 
strandskyddet tillmätas mycket stor vikt. Av 26 § följer att dispens får ges bara om det 
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är förenligt med strandskyddets syften. Paragrafen ger uttryck för en mycket restriktiv 
syn på möjligheterna till dispens även inom ramen för en intresseavväg. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Bestämmelser 
Vid Viaredssjön råder strandskydd inom 200 meter från strandlinjen, på land och i 
vatten. Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område 
får inte 
1.  nya  byggnader  uppföras,  
2.  byggnader eller byggnaders användning ändras eller  andra anläggningar eller  
anordningar  utföras,  om  det  hindrar  eller  avhåller  allmänheten  från  att  beträda  ett  
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,  
3.  grävningsarbeten  eller  andra  förberedelsearbeten  utföras  för  byggnader,  
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller  
4.  åtgärder  vidtas  som  väsentligt  förändrar  livsvillkoren  för  djur- eller  växtarter.  
(7 kap. 15 §  miljöbalken)  

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 långsiktigt 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, 
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen. 

 har i  sin ansökan uppgett att platsen utgörs av uppvuxen 
trädgårdsmark som tidigare varit bebyggd med äldre  bostadshus  som därefter  
fungerat  som  föreningslokal.   har  till  ansökan bifogat  svartvita  
foton som visar en byggnad. Till ansökan finns även en ansökan om rivningslov  
bifogat från 1998. Utefter inskickad ansökan samt flygfoto konstaterar  
Miljöförvaltningen att platsen inte varit bebyggd de  senaste 20-25 åren.  

Företrädare för Miljöförvaltningen har i tidigare ärenden i närheten besökt fastigheten 
2019. Viared 8:79 består av gräsyta med enstaka äldre träd, rododendronbuskar och 
en gammal berså. I sydväst gränsar fastigheten till en gång- och cykelväg. I 
fastighetsgränsen finns här en häck och en stenmur. I häcken finns en passage som 
möjliggör för allmänheten att passera över fastigheten. I sydost och nordost gränsar 
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fastigheten  till  naturmark,  bokskog  och  kraftledningsgata.  I  nordväst  gränsar  Viared  
8:79 till annan bebyggd fastighet.  

Miljöförvaltningen bedömer att de rester av den tidigare trädgården som idag finns 
kvar, inte har en avhållande verkan på allmänheten. Platsen bedöms därmed som 
allmänt tillgänglig. Till det gamla bostadshuset på Viared 8:80 är det även en 
höjdskillnad och ett avskiljande rhododendronbuskage, vilket stärker intrycket av att 
det är två olika fastigheter. Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen att platsen 
inte är att betrakta som ianspråktagen. 

Mellan fastigheten och Viaredssjön finns en bokskog och en mindre väg. Vägen 
utgörs av en asfalterad 50-väg och är inte att betrakta som avhållande enligt gällande 
praxis. Miljöförvaltningen konstaterar därmed att platsen inte är väl avskild från 
strandlinjen. 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
bostadshus och garage. 

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 byggnaderna inte överensstämmer 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. 

Underlag  till  beslut  
Ansökan om strandskyddsdipsens med tillhörande bilagor, 2022-04-06 
Synpunkter på förslag till beslut, 2022-05-05 
Komplettering med bilagor, 2022-05-23 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

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



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

Sida 
5(5) 

Datum Dnr 
2022-06-08 2022-1731 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
Bilagor till beslutet 

1.  Översiktskarta  
2.  Detaljkarta  
3.  Foton  
4.  Information om hur  man  överklagar  

Beslutet  expedieras  till  
Beslutet  delges  

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1. Översiktskarta 



Aktuell fastighet
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Matilda Chocron 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för carport, altan och 
flytt av  komplementbyggnad  på  fastigheten  Kråkered  2:94, 
Borås  

Förslag  till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
carport, med yttermåtten 6x7 meter, en altan 3x7 meter längs med sidan av huset på 
fastigheten Kråkered 2:94 vid Kråkeredssjön, Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden nekar ansökan om dispens för ny placering av 
komplementbyggnad i efterhand. 

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt. 

 Villkor 
1. Tomtplatsen  ska  enligt  markering  i  bilaga  2,  avgränsas  med  staket,  häck,  mur 

eller motsvarande. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar  att  ,  ska  betala 
7 506  kronor för handläggning av ansökan.  

MB, 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 

, att utföra följande åtgärder på fastigheten 
Kråkered 2:94 i Borås (se även bifogad karta och fotodokumentation): 
1.  Flytta  tillbaka  komplementbyggnaden markerad  med  kryss  i bilaga  2 (beslutskartan)  
till den plats den stod på tidigare eller annan plats inom den i detta beslut bestämda  
tomtplatsen enligt  bilaga  2 (beslutskarta). 

Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. Miljö- 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:matilda.chocron@boras.se
mailto:miljo@boras.se
mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
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och konsumentnämnden beslutar, med  stöd  av  26  kap. 21  § MB,  att   

2.  senast  två veckor efter det att åtgärderna i punkt  nr ska vara färdiga, ska skicka  
bilder till  kommunen som  styrker  att  föreläggandet  utförts  på ett  tillfredställande  sätt. 

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 
- Miljöbalken 26 kap. 26 § 
- Miljöbalken 27 kap. 1 § 
- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 

1998:940) 9 kap. 4 och 5 §§ 
- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 

altan och en carport på fastigheten Kråkered 2:94, Borås. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 25 april. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. 

Altanen och carporten bedöms vara placerade på en plats som är ianspråktagen som 
tomtplats. 

Den lilla komplementbyggnaden som söks för i efterhand flyttades för några år sedan 
och är placerad på en höjd på andra sidan om en kulverterad bäck. Platsen bedöms 
inte vara ianspråktagen på ett lagligt sätt och därför kan inte dispens ges. Den lilla 
byggnaden behöver därför flyttas tillbaka till den plats den stod på tidigare eller annan 
plats inom den i detta beslut bestämda tomtplatsen. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 

altan längs huset på 3x7 meter och en carport med 6x7 meter på fastigheten Kråkered 
2:94, Borås. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 25 
april. Ritning och karta har bifogats ansökan. 

Efter handläggningen påbörjats upptäcktes att en byggnad på fastigheten bytt plats. 
 söker därför dispens i efterhand för den flyttade byggnaden. 

Tjänsteperson från Miljöförvaltningen har den 6 maj besökt platsen. Bostadshuset 
ligger på en höjd ovanför sjön. Huset är ett suterränghus. Det finns en öppen 
gräsmark mellan huset och sjön. Sjön är liten och det finns flertalet hus runt sjön. 
Tomtplatsen är 20 meter från en vik av sjön och ca 50 meter från den egentliga sjön. 

Ett litet utlopp i sjön syns vara kulverterat och komplementbyggnaden på 15 
kvadratmeter står på andra sidan bäcken något upphöjd. Kanske utfylld mark. Enligt 
flygbilder så har komplementbyggnaden flyttats någon gång mellan åren 2012-2014. 
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2022-06-08 2022-1952 

Miljöförvaltningen har den 3 juni kommunicerat ett förslag på beslut och lämnat 
möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. har 

framfört följande: 

- Fel mått för carporten i beslutet 
Svar: Detta ändras i tjänsteskrivelsen 

- Sökanden undrar om han kan bli tvingad att avgränsa sin fastighet med staket 
eller liknande. 

Svar: För att förtydliga för allmänheten var hemfridszonen är och var allemansrätten 
råder så kan ett beslut om dispens förenas med villkor om staket eller liknande. 

- Sökanden undrar hur han ska kunna återställa bäckfåran när kulverteringen 
rör sig över flera fastigheter. 

Svar: Denna fråga stryks ur detta beslut och får utredas vidare. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Bestämmelser 
Vid Kråkeredssjön råder strandskydd inom 100 från strandlinjen, på land och i vatten. 
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte 
1.  nya  byggnader  uppföras,  
2.  byggnader eller byggnaders användning ändras eller  andra anläggningar eller  
anordningar  utföras,  om  det  hindrar  eller  avhåller  allmänheten  från  att  beträda  ett  
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,  
3.  grävningsarbeten  eller  andra  förberedelsearbeten  utföras  för  byggnader,  
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller  
4.  åtgärder  vidtas  som  väsentligt  förändrar  livsvillkoren  för  djur- eller  växtarter.  
(7 kap. 15 §  miljöbalken)  

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 långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 

Mellan strandlinjen och byggnaderna, eller anläggningarna, ska det lämnas en fri 
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

I ett beslut om dispens 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) 

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta 
ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
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en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

Det är också möjligt för tillsynsmyndigheten att rikta ett föreläggande mot en ny 
ägare, även om skadan eller olägenheten uppkommit i samband med en tidigare 
ägares användning av fastigheten. 

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. 

Carport och altan 

Miljöförvaltningen bedömer att carport och altan kommer att uppföras på en plats 
som redan har tagits i anspråk. 

Miljöförvaltningen bedömer att carport och altan kommer att uppföras på en plats 
som redan har tagits i anspråk. Byggnaden bedöms inte utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är tillgänglig för allmänheten 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 carporten eller altanen. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att carport och altan överensstämmer 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 vilket område som får tas i anspråk som tomt och var 
allemansrätten råder ska tomtgränsen markeras enligt anvisning i bilaga 2. 

Föreläggande om att flytta komplementbyggnaden 

På flygfoton från tiden före kulvertering och flytt av byggnad ser det ut som om 
platsen är bevuxen med träd och högt gräs. Det är med andra ord inte en placering 
som bedöms som ianspråktaget som tomtplats i Miljöbalkens mening. Tomtplatsen 
bedöms gå i linje med den naturliga bäckfåran. 

En fastighetsbildning innebär inte i sig att området är ianspråktaget (se MÖD 
2011:35). 

Det är den sökandens ansvar att visa att förutsättningarna för att medge dispens är 
uppfyllda. Byggnaden utökar den privata zonen och kulvertering av bäckstråk 
motverkar syftet med strandskyddet som är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
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allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. 

Underlag  till  beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens inkl. sit. plan. 2022-04-25 och 2022-05-02 
Foton från platsbesök 2022-05-06. 

Avgift  
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

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 det vill säga 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). 

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

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap MB. 
Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte andra bestämmelser 
undantar verksamheten från en sådan skyldighet. I det fall åtgärderna innebär 
vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 
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Hur  man  överklagar  
Detta beslut kan överklagas till 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  

Övriga bilagor 
4.  Fotodokumentation från  platsbesök,  2022-05-06  

Beslutet expedieras till 
Beslutet  delges  

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

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 
Kråkered 2:94 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 

Bilaga 1 översiktskarta 



Röd linje visar tomtplats, gul linje visar villkor om staket eller liknande 
Gula rutor visar beviljade åtgärder 
rött kryss visar föreläggande åtgärd 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 

Bilaga 2 beslutskarta 



 
Blå linje visar kulverterad bäck 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 

Bilaga 2 beslutskarta 
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Foton från platsbesök 
6 maj 202  2, nä rvarande  tjänstemän Ma tilda Ch ocron och Jenn  yann Karlsson   

Husets altan ska breddas så den blir 3 meter bred. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 



 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 meddelas  också förbud att tillhandahålla e-cigaretter och  
påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter under tre månader samt meddelas  
att dessa varor under denna period ej får förvaras i butiken.  
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Datum Diarienr.  

08-2021-00145  2022-06-13 

Eva Forsgren 033-35 81 30 
eva.forsgren@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd  enligt lag  (2018:2088) om tobak och  likande  

produkter  -  

Förslag till beslut  

Miljö- och konsumentnämnden  återkallar tobaksförsäljningstillståndet  för   
,  med  enskilda firman  på  försäljningsställe 49:an Butik, 

 i Borås  
 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- 7 kap. 10 och 13 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 

Sammanfattning  

Vid tillsyn som utfördes den 7 december 2021 på försäljningsställe 49:an Butik på 
 i Borås påträffades ca ett femtiotal omärkta cigarrer samt ett paket 

utlandsmärkt vattenpipstobak. Den 31 maj 2022 konstaterades en försäljning av e-
cigaretter till minderårig. Det är bekräftat att  varken följer 
lagstiftningen eller butikens egna rutiner. Både vid dessa två tillfällen samt vid 
tillsynsbesök längre tillbaka i tiden har det uppdagats stora brister. Den sammantagna 
bedömningen visar att bristerna är ytterst allvarliga och att  är olämplig 
att bedriva försäljning av produkter som omfattas av LTLP. Med hänsyn till 
lagstiftningens intentioner att skydda unga från tobaksbruk och nikotinberoende 
anses återkallelse vara en adekvat åtgärd. 

Bakgrund  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:eva.forsgren@boras.se
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Datum Diarienr 

2022-06-13 08-2021-00145 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström 
Avdelningschef 

Bilaga  

Yttrande daterat till 2022-01-12. 
Yttrande daterat till 2022-05-31. 
Yttrande med bilder daterat till 2022-06-13. 
Dom meddelad 2016-02-09 av Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6120-15. 

Beslutet expedieras till  

Verksamhetsutövare: .  
Polisen: registrator.vast@polisen.se   
Folkhälsomyndigheten: tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se  
Länsstyrelsen: Via e-tjänst.  

mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
mailto:registrator.vast@polisen.se
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Pia Aspegren, 033-35 30 07 
pia.aspegren@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1 med flera        
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden  (BN2019-1486)  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget. 

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   
Detaljplanen möjliggör för en ny mottagningsstation för elkraft. Miljöförvaltningen 
bedömer att detaljplanen har justerats och bearbetats innan samrådet med följande
synpunkter: 

  Natur  
  Geotekning och risk för blo    cknedfall   
  Skyfall   
  Släckvatten  

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen möjliggör för en ny mottagningsstation för elkraft. Projektet ingår som 
en deletapp i Borås Elnäts pågående projekt kallat ”Projekt 2031” som kort innebär
att höja leveranssäkerheten och överföringsförmågan till Borås Elnäts kunder. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:pia.aspegren@boras.se
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Fastigheten för byggnation föreslås att utökas söderut mot Ollonstupet, vilket är ett
naturområde utpekat som klass II i Borås Stads grönområdesplan. Som kompensation 
föreslås användningen NATUR att utökas på den östra delen av den befintliga
kvartersmarken. Planområdet ligger i anslutning till en bergsslänt med höga 
naturvärden, vilken utgör risk för block- och trädnedfall. För att undvika påverkan på
naturvärdena i slänten och samtidigt säkra byggnaden från nedfallna block och träd 
förslås särskilda skyddsåtgärder. 

Miljöförvaltningens tjänstepersoner (Miljöutredare och Biolog) har varit deltagande 
under framtagandet av detaljplaneförslaget. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Miljöförvaltningen bedömer att detaljplanen har justerats och bearbetats innan 
samrådet med följande synpunkter: 

Natur 
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensationsåtgärder tillämpas på 
grund av att delar av planområdet är utpekat i grönområdesplanen. Åtgärderna ska
genomföras för ianspråktagande av mark som i stort tillhör ett område som är utpekat 
med höga natur- och rekreationsvärden. Som kompensation föreslås användningen
NATUR att utökas i den östra delen av den befintliga kvartersmarken. Genom att 
utöka användningen NATUR på denna yta säkerställs det att befintlig natur
tillgängliggörs för allmänheten. Vid byggnation är det viktigt att ta hänsyn till, samt 
skydda, omkringliggande natur. Bland annat växer några enstaka yngre ekar i
anslutning till planområdets sydvästra del där försiktighetsåtgärder ska vidtas för att 
minska risken för en negativ inverkan på bland annat träden. Då ett ledningsstråk
kommer att förläggas väster om mottagningsstationen kommer däremot viss påverkan 
på naturen att förekomma 

Geoteknik och risk för blocknedfall 
För att säkerställa att den planerade mottagningsstationen inom området inte skadas 
av nedfallande block och/eller träd rekommenderas ett dynamiskt stängsel
dimensionerat för en anslagsenergi på 500 kJ. För att säkra den långsiktiga stabiliteten 
av större bergpartier rekommenderas en noggrann bergbesiktning med hjälp av
klätterteknik. Detta syftar till att eventuellt komplettera det dynamiska staketet med 
enstaka bergbult. Om bergbult bedöms nödvändigt skall dessa installeras med
minimal påverkan på slänten, dvs. utan kula, mutter och utskjutande del. 

Skyfall 
Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att lågpunkter och instängda
områden undviks samt att marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut 
ifrån byggnaden. 

Släckvatten 
Området bör därför planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå 
Hultasjön. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa fördröjningsytor såsom
diken inom någon del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids vid eventuell
brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 
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Buller  och luf t  
Den  verksamhet som tillåt  s ge r  inte  upphov  till  buller som bedöms st   öra  
omkringliggande  bostäder. 
Miljökvalitetsnormerna för luft    överskrids inte   på  platsen  och de   kommer  heller  inte  
att  överskridas på   grund av den nya bebyg    gelse som tillåt  s i det  aljplanen.  

Konsekvensbedömning  
Social dimension   
Det är   viktigt  att  tillgodose  behovet  av elf örsörjning och kapa  citet. 
Detaljplanen ämna r ocks å att   bevara  det  befintliga grö nstråk som finns väst   er om   
planområdet,  istället  för att   nyttjas som kv  artersmark. Genom att    behålla grö nstråket 
finns möjlighet   för allmä nheten att   fortsatt  använda det ta som pa  ssage.  Inom  
planområdet ut ökas  även en del    av den befint  liga kv artersmarken  med an vändningen 
NATUR för att    således tillg ängliggöra även denna grö   nyta för allmä  nheten.  

Ekologisk  dimension  
Ollonstupet  kommet  inte  att  påverkas nä mnvärt av pla  nförslaget. Kompensation  
kommer  att  ske för de    ytor  som behöver tas    i an språk.  

Ekonomisk dimension   
Det är   svårbedömt vilka ek  onomiska konsek venser pla nförslaget  har ut över 
exploateringsekonomiska aspekt er.  

Elin Jo hnsson  
Avdelningschef  

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Bilagor  
Handlingar och utredningar  

Beslutet expedieras   till  
Samhällsbyggnadsnämnden:  
Detaljplanering@boras.se  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/hultaplanuppdrag/hultahultabacke1medflera.5.2d58374716d61f9a5cf597b8.html
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-06-07 2022-2289 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7      

Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2020-266) 

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete. 

MB 2 kap 6 paragrafen 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. 

Sammanfattning   
Hänsyn behöver tas till kompletterande planeringsunderlag: skyfallskartering i fortsatt
planarbete. Bildtexten bör förtydliga det som redan står i texten, att ingen 
bullerkartläggning gjorts gällande aktuell fastighet. 

Ärendebeskrivning   
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i Svaneholm. På 
fastigheten finns idag ett bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hus
vilket ger ett bostadstillskott på cirka tre till fyra lägenheter. Det går även att uppföra 
en annan hustyp, exempelvis en villa eller ett parhus. 

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Miljöförvaltningen har deltagit i förekommande planarbete. Efter planarbetet har 
följande planeringsunderlag tillkommit som behöver inkluderas i planhandlingarna.
Området berörs inte enbart av lågpunkter utan hänsyn behöver också tas till skyfall i 
fortsatt planarbete. Åtgärder behöver vidtas för att hantera dagvatten/skyfall inom
planområdet så att inte omgivande fastigheter påverkas. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:johanna.johansson@boras.se


Sida 
2(3) 

Datum 
2022-06-07 

Dnr 
2022-2289 

Utdrag  Intramap: Lage r  Regn- Skyfall  –  200 år s regn   

Det bö r för tydligas  även i te  xt  under bullerkar tan i pla  nhandlingarna att   området inte   
ingick  i st adens övergrip ande  bullerkartläggning då trafikmätningspunkt  er saknades   på 
Bogrydsvägen vid tillf  ället.  Detta framgår   delvis i te  xten me n  inte  vid kartan som då     
blir  tvetydig.   

Konsekvensbedömning  
Social dimension   

 Närhet till   kollektivtrafik  och lek plats. 
 En kilomet er till   skola. 

Ekologisk  dimension  
 Exploatering av redan ian   språktagen pla ts. 
 Strandskyddet  upphävs. 

Ekonomisk dimension   
 Klimatanpassning 
 Anslutning till   kommunalt VA.  

Elin Jo hnsson  
Avdelningschef  

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Bilagor  
Planhandlingarna  

 
 

 
 

 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/svaneholmplanuppdrag/svaneholmbogryd47.5.69e0c2b0179129cace133ec0.html


 
 
 

 
 

 
 

 

Sida 
3(3) 

Datum Dnr 
2022-06-07 2022-2289 

Beslutet expedieras till     
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

     
 

  

 
    

       
              

           
          

          

 har beviljat s bidr ag på 82 50   0 kron or ur na  turvårdsfonden för  
arrendekostnader, fårstängse l samt   hyra  av fy rhjuling och grävmaskin på fast    igheten  
Bosnäs 3:1 . Åtgärdern a är   nu ge nomförda och pr  ojektet avslu tat.  Slutbesiktning  av 
åtgärderna ge nomfördes  av Karl- Erik  Nilsson, Börje Fr  itzon och An  na Karlsson den    
7 juni 202  2.   

                
        

         
           

   
 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-06-07 2020-1294 

Sammanfattning   

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Godkännande av naturvårdsprojekt och slututbetalni    ng från  
Borås Stads naturvårdsfond    

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 22 500 kronor betalas ut på angivet konto. 

har beviljats bidrag på 82 500 kronor ur naturvårdsfonden för 
arrendekostnader, fårstängsel samt hyra av fyrhjuling och grävmaskin på fastigheten
Bosnäs 3:1. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 

Ärendebeskrivning   

Miljöförvaltningens bedömnin g   
Fyra hagar har stängslats in och ett 30-tal får betar området. Flera stättor har satts upp 
så allmänheten kan passera genom området. Beredningsgruppen för
naturvårdsfonden är mycket nöjda med resultatet och godkänner slutredovisningen. 

 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johansson 
Avdelningschef 

Bilagor  
1.  Fotodokumentation från   slutbesiktningen,  2020-06-07  

 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2022-06-07 2020-1294 

Beslutet expedieras   till  

Miljöförvaltningen, ek onomiadministrationen 
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Datum Dnr 
2022-06-07 2020-1294 

Bilaga 1. Foto från slutbesiktning 7 juni 2022, Bosnäs 3:1 

Figur 1. Ny  stängslad hage   2022 dä r fåren änn  u inte sl  äppts på. Tekniska förvaltningen har röj     t.  

Figur 2. Möjligh  et till pa  ssage  för allmänhe t och jä  gare.  

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2022-06-07 2020-1294 

Figur 3. E  tt ann at exe mpel på stätta som möj    liggör passage   för allmänhe ten ge nom  området.  

Figur 4. Får på bete    . 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
Datum Dnr 
2022-06-09 2022-2566 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Sommardelegation för strandsky  ddsärenden  

Förslag till   beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att, utöver den redan beslutade 
delegationsordningen, under perioden 21 juni till 21 augusti 2022 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 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-06-10 2022-258 

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning ekonomi  maj 2022  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner miljöförvaltningens 10-dagars uppföljning 
maj 2022. 

Ärendebeskrivning  
Miljöförvaltningen har gjort en 10-dagars uppföljning på sitt verksamhetsområde  
t.o.m. maj 2022, inklusive  en helårsprognos.  

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Gunnel Petersson 
Vik förvaltningscontroller 

Bilagor   
10-dagars maj 2022 

Miljöförvaltningen 
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10-dagars 2022-05 
Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomisk redovisning 
2021 

Nettoutfall 
jan-aktuell

månad 

2022 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 297 912 380 346 34 

Central administration 3 562 10 277 4 317 4 237 80 +250 

Tillstånd- och livsmedelskontroll -1 198 885 310 500 -190 -600 

Miljötillsyn 2 627 3 799 1 583 1 893 -310 -1 600 

Miljöstrategiska 3 691 11 232 4 174 3 409 765 +700 

Konsument Borås 2 132 5 562 2 318 2 545 -227 -250 

Buffert 333 139 139 

Klimatkompensationsfond 250 104 0 104 

Myndighetssamverkan 2 400 1 000 1 035 -35 

Verksamhetens nettokostnader 11 111 35 650 14 325 13 965 360 -1 500 

Kommunbidrag 9 136 35 650 14 325 14 325 

Resultat jfr med kommunbidrag -1 975 0 0 360 -1 500 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 

Godkända "öronmärkta" projekt 

Resultat jfr med tillgängliga medel -1 975 360 -1 500 

Verksamhetsmått 
Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal ärenden 1 909 2 017 2 420 

Antal händelser (Ecos) 12 752 14 898 18 563 

Antal delegationsbeslut. 658 672 836 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 
Verksamhetsmått Utfall Maj 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal livsmedelsverksamheter 800 800 

Antal ärenden inre tillsyn 2 15 36 41 

Antal inspektioner 104 800 168 209 

Antal yttre tillsynsbesök 13 140 59 83 

Antal revisioner 44 100 15 23 

Antal nya tobakstillstånd 34 12 5 5 

Antal stadigvarande serveringstillstånd 109 109 114 116 

Antal ansökningar om tillstånd 30 11 13 

Miljötillsyn 
Verksamhetsmått Utfall Maj 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal delegationsbeslut 393 950 442 553 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 138 400 97 141 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 15 350 41 65 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 137 400 64 114 

Antal kundkontakter miljötillsyn 2 542 7 000 2 569 3 284 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 979 3 200 749 1 041 

Antal kundkontakter hälsoskydd 917 2 700 1 184 1 542 



 
  

  
 
      

      

     

     

  
      

     

      

     

 
  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

    

  

  

   

   

  

  

    

  

  

   

     

   

  

   

  

10-dagars 2022-05 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 4 

Strandskyddsärenden 5 50 6 5 

Deltagare i miljöutbildning 29 600 36 34 

Konsument Borås 
Verksamhetsmått Utfall Maj 2021 Budget 2022 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Rådgivningsärenden, BUS 288 650 242 298 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 442 1 200 386 474 

Föreläsningar och informationstillfällen 21 50 32 38 

Kommentarer 
Prognos för helåret 

Sammanstälning budgetavvikelser på helår 2022 

Verksamhetsstöd 

Personalkostnader, vakant tjänst +250 tkr 

Livsmedelskontroll 

Utfall årsavgifter är lägre än budgeterat -200 tkr 

Tillståndskontroll 

Utfall årsavgifter är lägre än budgeterat -400 tkr 

Miljötillsyn 

Tillsynsintäkter -3 600 tkr 

Personalkostnader, vakanta tjänster och personalomsättning +2 000 tkr 

Miljöstrategiska 

Personalkostnader, nya tjänster tillsätts senare än beräknat i budget +700 tkr 

Konsument Borås 

Försäljning till andra kommuner, förändrat faktureringsintervall -500 tkr 

Personalkostnader, ny tjänst tillsatt senare än i budget +200 tkr 

Material o tjänster +50 tkr 

Netto för nämnden -1 500 tkr 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 
   

  
 

 
 

 

 
 

  

 
  

   
  

  

 

 
 

  

Sida 
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr 
2022-06-07 2021-429 

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdatering av  attestregler 2022  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förslaget till uppdaterade attestregler 
2022. 

Sammanfattning  
Attestregler 2022 uppdateras i och med omorganisation av stödfunktionerna på 
Miljöförvaltningen. 

Förvaltningschefen informerar nämnden att attestantförteckningen är uppdaterad. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Borås Stads Attestregler ansvarar nämnd för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde och har därmed ansvar för att säkerställa att bestämmelser enligt 
dessa attestregler iakttas. 

Nämnden har tagit beslut att omorganisera stödfunktionerna Verksamhetsstöd och 
Stab till HR-avdelning och Ekonomiavdelning. Det ger att två nya ansvar behöver 
läggas upp och de gamla ansvaren kommer att tas bort. Genom att samla Ledning, 
HR-avdelning och Ekonomiavdelning under ansvar 1804xx, kan central 
administration lättare följas upp. 

Förvaltningschefen informerar nämnden att attestantförteckningen är uppdaterad 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  
 

Gunnel Petersson 
Vik förvaltningscontroller 

Miljöförvaltningen 
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2(2) 

Datum Dnr 
2022-06-07 2021-429 

Bilagor  
Bilaga 1 Attestregler 2022, uppdatering juni 
Bilaga 2 Attestantförteckning 2022, uppdatering juni 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 



 
    

 
    

    
    

    

    
  

 

    
   

    

    

    
  

 

    
   

    

    

    

    
  

 

    
    

    

    

    
  

 

    
   

    

     

    
  

 

    
    

    

    

    

    
  

 

    

    
    

Attestregler 2022, uppdatering juni 
Miljö- och konsumentnämndens dokument 
Ansvar 
kodplan Attesttyp Beloppsgräns Attestant 

180000 Miljö- och konsumentnämnd 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

180100 Förvaltningsledning 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Förvaltningschef 

Beslut Obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

180200 Verksamhetsstöd 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Verksamhetsstöd 
Förvaltningschef 

Beslut Obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

180300 Miljöstab 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Förvaltningschef 

Beslut Obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

180410 Förvaltningsledning 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Förvaltningschef 

Beslut Obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

180420 HR-funktion 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef HR-funktion 
Förvaltningschef 

Beslut Obegränsat belopp 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 



    
   

   
   

    

    

    
  

 

    
   

    

    

    

    
  

 

    
   

    

    

    

    
  

 

    
   

    

     

     

    

    
  

 

    
    

    

     

    

    
  

 

    
    

    

     

    

    
  

 

    
    

Ansvar 
Kodplan Attesttyp Attestant 

180430 Ekonomifunktion 
Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 
Beslut 6 basbelopp Avdelningschef Ekonomifunktion 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut Obegränsat belopp kombination* 

183100 Livsmedelskontroll 
Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 
Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Livsmedelskontroll 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp kombination* 

183200 Tillståndskontroll 
Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 
Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Tillståndskontroll 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp kombination* 

184000 Miljötillsyn intäkter 
Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 
Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Miljötillsyn avd 41 
Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Miljötillsyn avd 42 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp kombination* 

184100 Miljötillsyn avdelning 41 
Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 
Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Miljötillsyn avd 41 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp kombination* 

184200 Miljötillsyn avdelning 42 
Godkännande 0 basbelopp Ekonomiadministratör 
Beslut 4 basbelopp Avdelningschef Miljötillsyn avd 42 
Beslut 6 basbelopp Förvaltningschef 

Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
Beslut obegränsat belopp kombination* 



    
    

    
    

    

    

    
  

 

    
   

    

    

    

    
  

 

    
    

    

    

    
  

 

    
    

    

    

    
  

 

    
    

    

    

    
  

 

    
   

     
     

    

    
  

 

    
    

   
 

 

Ansvar 
Kodplan Attesttyp Beloppsgräns 

185000 Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Beslut obegränsat belopp 

186000 Konsument Borås 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Beslut obegränsat belopp 

187100 Godkännande 0 basbelopp 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Beslut obegränsat belopp 

187200 Godkännande 0 basbelopp 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Beslut obegränsat belopp 

188100 Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 4 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Beslut obegränsat belopp 

188900 Myndighetssamverkan 
Godkännande 0 basbelopp 
Godkännande 0 basbelopp 
Beslut 6 basbelopp 

Beslut obegränsat belopp 

Attestant 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Miljöstrategiska 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Konsument Borås 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

Adm av klimatkompensationsfond 
Ekonomiadministratör 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

Adm av naturvårdsfond 
Ekonomiadministratör 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

Ekonomiadministratör 
Avdelningschef Miljöstrategiska 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

Utvecklingsledare 
Ekonomiadministratör 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef o nämndens ordförande i 
kombination* 

* Nämndens ordförande skriver på utskriven handling (ex.faktura), ekonomiadministratören scannar 
in dokumentet i Agresso, förvaltningschef beslutsattesterar med kommentar i Agresso. 



  
   

  
   

   

   
   

   
    

   
   

   
    
    
   

   
    

   
   

 

Attestantförteckning 2022, 
uppdatering juni 
Förvaltningschefens dokument, rapporterar förändring till nämnden 

Attestant Tjänsteman Ersättare 

Förvaltningschef Agneta Sander Annelie Johansson 
Ekonomiadministratör Anette Bergqvist 
Enhetschef HR-funktion Annelie Johansson Agneta Sander 
Enhetschef Ekonomifunktion Agneta Sander 
Avdelningschef Livsmedelskontroll Anna Ebbesson Johanna Bäckström 
Avdelningschef Tillståndskontroll Johanna Bäckström Anna Ebbesson 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 41 Mirjam Keskifrantti Linda Gustafsson 
Avdelningschef Miljötillsyn avd 42 Linda Gustafsson Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Miljöstrategiska Elin Johnsson Annelie Johansson 
Avdelningschef Konsument Borås Annelie Johansson Elin Johnsson 
Utvecklingsledare Susanne Söderström Johanna Bäckström 
Adm av klimatkompensationsfond 
Adm av natuvårdsfond Anna Karlsson 



Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik BeslDatum Delegnr 
2022-1243 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-02 2022-618 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-833 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-02 2022-619 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-1442 infiltration 2022-05-02 2022-620 

 
2022-1931 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Golfbana 2022-05-02 2022-621 
2020-2306 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-05-02 2022-622 
2021-3075 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-05-02 2022-623 

2022-1466 Händelsestyrd tillsyn - Uppföljning av 2022-747 2022-05-02 2022-624 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-914 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-02 2022-625 

2022-1466 Händelsestyrd tillsyn - Uppföljning av 2022-747 2022-05-02 2022-626 

2022-1431 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Sluten tank och BDT 2022-05-02 2022-627 

2022-1431 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Sluten tank och BDT 2022-05-02 2022-628 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 

2022-1637 infiltration 2022-05-03 2022-629 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Mekanisk bearbetning  

2022-280 och kompostering 2022-05-03 2022-630 
2022-1949 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal 2022-05-03 2022-631 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1460 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-05-04 2022-632 
2022-1639 Avgift för handläggning/tillsyn - Nedlagd verksamhet 2022-05-04 2022-633 



Anmälan av kemisk bekämpning - Anmälan om kemisk  
2022-1667 ogräsbekämpning på järnväg 2022 2022-05-04 2022-634 

Klagomål på inomhusmiljö - klagomål på röklukt inne i 
2021-939 lägenhet. 2022-05-04 2022-635 

 
2022-1403 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-04 2022-636 
2022-1827 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-04 2022-637 

 
2022-205 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-04 2022-638 

 
2022-208 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-04 2022-639 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om  
2022-194 krossanläggning och sorteringsverk för berg- och grusmaterial 2022-05-04 2022-640 

2022-209 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-04 2022-641 
2022-210 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-04 2022-642 
2021-3965 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-04 2022-643 

 
2022-562 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-04 2022-644 

 
2022-1619 Planerad tillsyn 2022-05-05 2022-645 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Dispens  
2022-2032 för borrning inom Ramslätts vattenskyddsområde 2022-05-05 2022-646 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC,  
2021-1709 minireningsverk 2022-05-05 2022-647 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-662 infiltration 2022-05-05 2022-648 



Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-666 infiltration 2022-05-05 2022-649 
2022-1915 Remiss bygglov - Bygglov - Nybyggnad av specialbostäder 2022-05-06 2022-650 

Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Information om brand i 
2020-3102 stall och fråga om sanering 2022-05-06 2022-651 

Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - 
Ansökan om djurhållning inom  

2022-1999 detaljplan/områdesbestämmelser (höns) 2022-05-06 2022-652 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-124 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-06 2022-653 
 

2022-1094 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-05-09 2022-654 
2022-2039 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-09 2022-655 
2022-2038 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-09 2022-656 
2022-989 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Sluten tank 2022-05-09 2022-657 
2022-2017 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-09 2022-658 
2022-2101 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-05-09 2022-659 
2022-2090 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-09 2022-660 
2022-1540 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-05-10 2022-661 

 Information - Miljöskydd - Information om renovering av  
2022-1641 Bogryds ARV 2022-05-10 2022-662 
2022-900 Klagomål på inomhusmiljö 2022-05-10 2022-663 

 
2022-1307 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Tillsyn drivmedelsstation 2022 2022-05-10 2022-664 

 
2022-1837 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-05-10 2022-665 

 
2022-2093 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-05-10 2022-666 



Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-411 infiltration 2022-05-11 2022-667 

 
2022-1336 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-11 2022-668 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1177 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-12 2022-669 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1070 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-12 2022-670 

Rapport om undersökning av förorening - Provtagningsplan  
2022-1249 Asklanda 2:178 2022-05-12 2022-671 
2022-2027 Remiss vattenverksamhet - Schaktning i sandbank 2022-05-12 2022-672 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1135 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-13 2022-673 

2022-615 Händelsestyrd tillsyn - Klagomål - Bristfällig avloppsanläggning 2022-05-13 2022-674 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-1140 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-13 2022-675 
2022-2135 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-13 2022-676 

 
2022-975 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-13 2022-677 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1145 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-13 2022-678 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om  
2021-2235 dagvattenanläggning Bosnäs 2022-05-13 2022-679 

2022-1855 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-13 2022-680 
2022-2180 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-13 2022-681 
2022-976 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-05-13 2022-682 



Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1154 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-683 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1164 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-684 
2022-2181 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-16 2022-685 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1182 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-686 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1192 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-687 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1193 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-688 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1199 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-689 
2022-2026 Remiss vattenverksamhet - Schaktning i diken 2022-05-16 2022-690 
2022-632 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i kattvind/förrådsdel 2022-05-16 2022-691 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1291 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-692 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1294 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-693 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1296 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-694 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1346 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-695 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1351 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-16 2022-696 

2022-615 Händelsestyrd tillsyn - Klagomål - Bristfällig avloppsanläggning 2022-05-16 2022-697 
2022-2161 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-05-16 2022-698 



2022-1549 Klagomål livsmedel - Allergi 2022-05-16 2022-699 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning  

2022-386 av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 2022-05-16 2022-700 
2022-2227 Anmälan  av skrotning  av cistern  - 	19610317-5573 2022-05-17 2022-701 

 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - 
2022-550 Omklassning 2022-05-17 2022-702 

 
2022-549 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-17 2022-703 

2022-2218 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-17 2022-704 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 

2022-1796 infiltration 2022-05-17 2022-705 
2022-2079 Anmälan av skrotning av cistern 2022-05-18 2022-706 

 
2022-864 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-18 2022-708 
2022-2169 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-18 2022-709 

Remiss bygglov - Bygglov - Nybyggnad av flerbostadshus, mur  
2022-1851 och plank 2022-05-18 2022-710 

2022-1026 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-05-19 2022-711 

2022-1026 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-05-19 2022-712 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-1353 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-19 2022-713 
 

2019-1785 Konverterad - Miljötillsyn, Anmälan Om Återvinning Av Avfall 2022-05-19 2022-715 
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  

2022-1375 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-19 2022-716 



Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1498 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-19 2022-717 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1880 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-19 2022-718 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1881 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-19 2022-719 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1875 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-19 2022-720 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1173 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-19 2022-721 
2022-2204 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-20 2022-722 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-1856 infiltration 2022-05-20 2022-723 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1152 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-20 2022-724 
2021-3965 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-20 2022-725 

2021-3877 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-05-20 2022-726 
2022-2310 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-05-20 2022-727 

2022-1026 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-05-23 2022-728 
 

2021-3955 Sanktionsavgift livsmedel 2022-05-23 2022-729 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 

2022-1566 infiltration 2022-05-23 2022-730 
Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Begäran om provtagning av  

2022-1664 utgående vatten 2022-05-23 2022-731 
2020-136 Ansökan om dispens - Dispens för avlopp 2022-05-23 2022-732 
2021-3717 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-05-23 2022-733 



2022-2264 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-23 2022-734 
2022-1526 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-05-23 2022-735 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-2095 infiltration 2022-05-23 2022-736 
2021-2646 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-24 2022-737 
2022-1098 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-05-24 2022-738 

2022-2316 Remiss alkoholservering - Ansökan om utökad serveringstid  2022-05-24 2022-739 
 

2022-562 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-05-24 2022-740 
2022-1634 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-05-25 2022-741 

Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Miljösanktionsavgift,  
2021-3784 enskilt avlopp 2022-05-25 2022-742 

2021-3884 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-05-25 2022-744 
2022-2360 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-05-25 2022-745 
2022-1419 Klagomål på inomhusmiljö - Billdalsgatan 2022-05-25 2022-746 

2021-3889 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-05-25 2022-747 
 Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning - 

2022-173 MMO683 2022-05-27 2022-748 
Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning - CBW  

2022-2078 53J 2022-05-27 2022-749 
 

2022-1306 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Tillsyn drivmedelsstation 2022 2022-05-27 2022-750 
2022-2375 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-05-27 2022-751 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2021-3881 Ändring av adress på verksamhet 2022-05-27 2022-752 
2022-2377 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-05-27 2022-753 



2022-2307 Remiss bygglov - Bygglov - Nybyggnad av idrottshall, ishall 2022-05-27 2022-754 
2022-2314 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-30 2022-755 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om  
mellanlagring av aska från Ryaverkets  

2022-1908 avfallsförbränningsanläggning 2022-05-30 2022-756 
2022-2302 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-30 2022-757 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-512 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-30 2022-758 
2022-1625 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd 2022-05-30 2022-759 
2022-2280 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-30 2022-760 
2022-2178 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Tillsynsbesök 2022-05-30 2022-761 

 
2022-1963 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-30 2022-762 
2022-2217 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-05-30 2022-763 
2022-2342 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2022-05-31 2022-764 

Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud  
2020-2004 från tvättstugan. 2022-05-31 2022-765 
2022-2393 Klagomål livsmedel - Hantering/Rengöring 2022-05-31 2022-766 

Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud  
2020-2004 från tvättstugan. 2022-05-31 2022-767 
2022-2298 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-31 2022-768 
2022-2196 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-05-31 2022-769 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1069 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-05-31 2022-770 
2022-2322 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-05-31 2022-771 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2022-1753 Byte av bolagsform  2022-05-31 2022-772 
2022-2434 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-05-31 2022-773 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Godkännande av lokal för catering 2022-05-06 Anmälan catering - e-tjänst 55-2022-00214 
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2022-05-11 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2022-00153 
Ändrat tillstånd, bifall 2022-05-12 Ändrat tillstånd 34-2022-00248 
Tillf tillstånd slutet sällskap, bifall m villkor 2022-05-16 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2022-00068 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall 2022-05-17 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2022-00140 
Ändrat tillstånd, bifall 2022-05-18 Ändrat tillstånd 34-2022-00252 
Varning 2022-05-19 Tillsyn - inre 72-2021-00364 



 
Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Remissvar 2022-05-04 Tillståndsenheten 42-2022-00093 Remiss 



 
  

 

  
 

   

 
  

  
     

   
 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

   
 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

 
   

 
 

  
  

  
 

  

  

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

Plats Kommunhuset, Växjösalen, 
Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö 

Tid 2022-04-19, klockan 09:00 - 10:58 

Beslutande 
Ledamöter Anders Landin (L), ordförande 

Arijeta Reci (S), vice ordförande 
Christer Wånehed (M) § 41 - 43 
Mattias Bengtsson (M) § 43 - 52 
Karl-Erik Rosén (M) 
Cecilia Birgersson (C) 
Stanley Källner (KD) 
Lena Johansson (MP) 
Laila Stein (S) 
Ola Löfquist (S) 
Anna Bertland (V) 
Romeo Pettersson (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare Marianne Bengtsson (S) 

Mattias Bengtsson (M) § 41-43 
Nader Arjmand (M) 
Edvin Arnby (MP) 
Jonas Danielsson (S) 
Yusuf Isik (S) 

Tjänstepersoner Per Sandberg, förvaltningschef 
Kaisa Sandstedt, avdelningschef 
Cecilia Lindberg, enhetschef 
Rebecca Hallberg, enhetschef 
Louise Ellman Kareld, 
Kronobergs luftvårdsförbund § 43 
Felicia Andersson, 
miljö- och hälsoskyddsinspektör samt 
sekreterare i Kronobergs luftvårdsförbund § 43 
Inger Karlsson, 
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 43 
Nora Fredh, 
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 43 
Karin Eskilson, 
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 51 

Sekreterare Daniel Erikson 



 
  

 

 
 

  

  

    

 
   

 
 

 

   
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
 

 

 
 

 

  

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

Justering 
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför underskrifter. 

Ordförande Anders Landin 

Justerare Arijeta Reci 

Justerade paragrafer § 41 - 52 

Ajournering 
Ajournering 10:12 - 10:19 för bensträckare 

Anmärkning 
Ärende 11 enligt kallelsen, Svar från nämnden på skrivelse om enskilt avlopp 
på fastighet Ormesberga-Hult 3:3, utgår. 

Christer Wånehed (M) lämnade mötet 9:52 under § 43, Mattias Bengtsson (M) 
ersatte som ordinarie ledamot. 

Förteckning över ärenden 
§ 

MHN41 Val av justerare 3 

MHN42 Allmänhetens frågestund 4 

MHN43 Information till nämnden 5 

MHN44 Redovisning av delegationsbeslut 6 

MHN45 Inkomna handlingar för kännedom till nämnd 7 

MHN46 Budgetuppföljning, MHN 2022 8 

MHN47 Beslut om revidering av delegationsordning 9 - 10 

MHN48 Efterskänkning av avgifter för planerad tillsyn 11 

MHN49 Krigsplacering av tillsvidareanställd personal 12 

MHN50 Principer vid bedömning vid förbud av enskilda 13 - 16 
avlopp 

MHN51 Föreläggande om försiktighetsmått för utbyggnad 17 - 19 
av ny deponicell 

MHN52 Övriga frågor 20 



 
  

 

 

  

 
  

     
 

 
  

 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

§ 41 Dnr ALLM.2022.1 

Val av justerare 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Arijeta Reci (S) till justerare av mötets 
protokoll. 

Bakgrund 
Justerare är den nämndledamot som godkänner ett mötesprotokoll. 
Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som 
nämnden beslutade på mötet. 
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§ 42 Dnr ALLM.2022.2 

Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarade vid mötet. 

Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. 
Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor 
till nämndens politiker. 
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§ 43 Dnr ALLM.2022.3 

Information till nämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 
Felicia Andersson och Louise Ellman Kareld presenterade Kronobergs 
luftvårdsförbunds verksamhet och resultat från luftvårdsmätningar. 

Inger Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om förvalt-
ningens arbete med ansvarsutredning efter upptäckt oljeförorening. 

Nora Fredh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om bedömning av 
enskilt avlopp vid anslutning av ytterligare byggnader. 



 
  

 

 

  

 
  

 
   

 
  

   
 

  

 
  

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

§ 44 Dnr ALLM.2022.4 

Redovisning av delegationsbeslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av delegations-
besluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på delega-
tion av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen (2017:725) 
6 kap 37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i 
stället för nämnden i vissa ärenden. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 22 
Delegationslista MHN 2022-04-19 



 
  

 

 

  

   
  

  
 

   
 

  

  

  
  

   

   

   

 
  

  

  

  

  

 
  

 
  

  

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

§ 45 Dnr ALLM.2022.5 

Inkomna handlingar för kännedom till nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen från de inkomna 
handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut. 

Handlingar registrerade 2022-03-05 - 2022-04-01 
Länsstyrelsen 

 Beslut 2022-03-22 AVL.2021.5075 

 Beslut 2022-03-23 HÄLSO.2017.482 

Mark- och miljödomstolen 
 Dom 2022-03-16 AVL.2021.2521 

 Protokoll 2022-03-30 Mål 5897-21 MIL.2019.4412 

 Protokoll 2022-03-30 Mål 5899-21 MIL.2019.4412 

 Protokoll 2022-03-30 Mål 5902-21 MIL.2019.4412 

Överklagande 
 Överklagande 2022-03-08 HÄLSO.2021.3685 

 Överklagande 2022-03-13 HÄLSO.2020.5361 

 Överklagande 2022-03-14 MIL.2019.3325 

 Överklagande 2022-03-25 MIL.2022.1257 

 Överklagande 2022-03-27 HÄLSO.2021.2038 

Skrivelse 
 Skrivelse till politikerna i MHN 2022-03-14 AVL.2019.1696 

Kommunstyrelsen 
 Beslut 2022-03-01 § 96 

 Beslut 2022-03-01 § 107 

Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in 
till nämnden för kännedom. 
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§ 46 Dnr ALLM.2022.6 

Budgetuppföljning, MHN 2022 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en ekonomisk helårsprognos för 
mars månad. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk helårsprognos SBF mars 



 
  

 

 

  

 
  

  
 

  
  

 
   

 

 
 

 
  

   
 

   

  
  

   
 

 

 
  

  

 

 
  

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

§ 47 Dnr ALLM.2022.1725 

Beslut om revidering av delegationsordning 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till ny delegations-
ordning enligt till ärendet i bilagt dokument, daterad 2022-03-28. 

2. Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning 
gäller från och med den 4 maj 2022. 

Bakgrund 
Efter sammanslagningen till en samhällsbyggnadsförvaltning vid årsskiftet 
2021/2022 har arbetssätt för interna remisser gällande förhandsbesked, 
bygglov, marklov och rivningslov setts över. 

Idag skickas formella remisser. Det är vidaredelegerat från nämnd till 
förvaltningschef och sedan vidare till enhetschef eller handläggare. 

I och med att yttranden för förhandsbesked, bygglov, marklov och rivningslov 
finns med i delegationsordningen behöver yttranden hanteras som ett beslut 
i stället för att hanteras som verkställighet inom ramen för anställning. För 
att kunna arbeta samordnat med interna remisser där tjänstepersonerna ges 
förtroendet att bereda synpunkter behöver delegationsordningen förändras. 

Syftet med revideringen av delegationsordningen är att möjliggöra en sam-
ordning av svaren och därmed en enlighet och effektivare process för att 
kunna jobba som en förvaltning med interna remisser. 

I plan- och bygglagen finns inga formkrav på hur kommunen internt ska 
samråda gällande förhandsbesked, bygglov, marklov eller rivningslov. 
Däremot finns det reglerat att samråd med grannar och sakägare ska ske. 
Detta lämnar utrymme för att ersätta formella samrådsremisser internt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen och arbeta med interna avstämningar och 
samordning till ett remissvar. 

Samordningen innebär att sökande från samhällsbyggnadsförvaltningen får 
ett samlat remissvar i stället för fyra som idag bifogas med beslutet. Internt 
skapas även förutsättningar för avstämningar innan fastställt remissvar för 
ökad förståelse och därmed säkerställd kvalité på underlaget för byggnads-
nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 23 
Avdelningschefens förslag till beslut 2022-04-03 
Förslag 2022-03-28 till ny delegationsordning 



 
  

 

 

 
 

  
 

 
  

    

 

 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

Yrkanden 
Anders Landin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändring av punkt 
2 till; Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning 
gäller från och med den 4 maj 2022. 

Beslutsordning 
Ordförande Anders Landin (L) frågar om yrkandet kan antas och konstaterat 
att nämnden beslutar enligt det egna yrkandet. 

Beslutet skickas till 

För åtgärd 
Förvaltningschef 



 
  

 

 

   

   
  

 
 

  
  
  

 

 

  

  
 

  
 

 
 

  
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

§ 48 Dnr ALLM.2022.1744 

Efterskänkning av avgifter för planerad tillsyn 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att efterskänka 2022 års tillsyns-
avgifter för den planerade tillsynen hos följande näringsverksamheter: 

 Lantbruk, 450 000kronor 
 Åkerier (F-gasrapporter 9 st), 45 000kronor 
 Åkerier (livsmedelsavgift 18 st), 11 000 kronor 

De verksamheter som nämns ovan vars faktura redan betalats, skall 
återbetalas. 

Den planerade tillsynen kommer att genomföras enligt plan, men inte 
debiteras. Om det vid tillsynen står klart att brister finns hos närings-
verksamheten och att uppföljning behövs, skall tiden för uppföljningen 
debiteras enligt rådande timtaxa. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar att kommunstyrelsen tar ställning till 
om nämnden får använda eget kapital för att täcka det eventuella budget-
underskott som beslutet kan leda till. Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar 
svar vid kommunstyrelsens första sammanträde efter semesteruppehållet. 

Bakgrund 
Som en konsekvens av kriget i Ukraina har bränslepriserna i Sverige rusat, 
samtidigt som Sverige i jämförelse med andra länder har höga skatter på just 
drivmedel. De näringsverksamheter som är beroende av stora mängder driv-
medel har sett sina kostnader öka markant. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
utför avgiftsbelagd tillsyn på en del av de näringsverksamheter som är 
särskilt drabbade av de höga bränslekostnaderna. För att kunna bidra till ett 
växande och välmående näringsliv anser nämnden att det nu är motiverat att 
efterskänka tillsynsavgifterna för år 2022. Förra året tog nämnden ett 
liknande beslut kring krognäringen då den var särskilt drabbad av de 
restriktioner som motiverades av Covid-19 pandemin. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ordförandes förslag till beslut 2022-04-01 

Beslutet skickas till 

För åtgärd 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 



 
  

 

 

   

 
  

 
 

 
 

 

 
 

  
  

  

   
 

   

 
 

 
 

 

  
 

 

   

 
 

 
  

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

§ 49 Dnr ALLM.2022.1814 

Krigsplacering av tillsvidareanställd personal 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att krigsplacera all tillsvidare-
anställd personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bakgrund 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 
beslutade regeringen 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter ska 
återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Totalförsvar 
består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt 
försvar). 

Genom överenskommelse mellan staten (genom MSB) och kommunerna 
(genom SKR) har sedan bland annat överenskommits om att kommuner och 
regioner ska påbörja arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. 

Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida 
inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på 
uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs 
andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid, bland 
annat träder andra författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och 
nationella prioriteringar måste kunna göras. 

Arbetsgivare har med stöd av anställningsavtalet rätten att krigsplacera den 
personal som krigsorganisationen behöver. Krigsplacering är ett planerings-
instrument för att säkra tillgång till personal samt att ingen person tas i 
anspråk hos mer än en aktör inom totalförsvaret. 

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en organi-
sation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra 
inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och om allmän 
tjänsteplikt. 

Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning samt att 
vissa anställningar senare kan komma att krigsplaceras i annan befattning 
beroende på Växjö kommuns krigsorganisation. Denna organisation är i 
dagsläget inte fastställd. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 25 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-04-01 

Beslutet skickas till 

För åtgärd 
Säkerhetschefen 
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§ 50 Dnr ALLM.2022.2033 

Principer vid bedömning vid förbud av enskilda 

avlopp 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar följande principer vid beslut om 
förbud att släppa ut avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar. 

1. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs endast på de 
avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstateras 
som påverkar människors hälsa och/eller den lokala miljön. 

2. Vattenprov skall tas vid anläggningens utsläppspunkt där det är 
möjligt när man vid tillsyn har tvivel om anläggningens funktion. På 
vilket sätt fastighetsägaren kan bevisa att anläggningen fungerar ska 
anges enligt fastställda krav. Finns enskild brunn som skulle kunna 
påverkas av avloppsanläggningen skall vattenprov tas för att: 

1. Bekräfta eller utesluta förorening från avloppet. 
2. Bidra till god vattenstatus i de enskilda brunnar som finns i 

kommunen. 

3. Resultaten av de tagna proverna sammanställs och blir en del av 
kommunens arbete med hållbar god vattenstatus i kommunens 
samtliga recipienter. Årligen skall denna redovisning ges till ansvarig 
nämnd. 

Principer enligt punkt 1 och punkt 2 blir gällande från och med att beslutet 
tagits av nämnden. 

Kostnaden för tillsyn ligger idag på ägaren till den enskilda avloppsanlägg-
ningen. Vattenprover som utförs på en anläggnings utsläppspunkt eller 
dricksvattenbrunn skall täckas av nuvarande taxa och inte leda till en ökad 
kostnad för ägaren av avloppsanläggningen eller dricksvattenbrunnen. 
Framtida budgetbeslut behöver ta hänsyn till den högre kostnaden som 
vattenprover kan komma att innebära. 

För innevarande år, 2022, kan de eventuella vattenprover som tas bidra till en 
kostnadsökning. Därför avser nämnden att söka täckning för ökade kostnader 
på grund av vattenprovtagning hos kommunstyrelsen om nämndens budget 
som helhet riskerar att gå med underskott. 

Bakgrund 
Växjö kommun anammade sin slogan ”Europas grönaste stad” år 2007. 
Kommunen ville vara en av de kommuner som låg i framkant då det gällde 
miljösatsningar och minska vår klimatpåverkan. På ett antal punkter sattes 
målsättningar. Fanns det nationella miljömål ville Växjö kommun sätta målen 
något högre för att leva upp till vår slogan. 
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Som en del i kommunens ambitiösa miljöarbete lades stort fokus på kommu-
nens vattenmiljöer. Det har bland annat gjorts framgångsrika satsningar kring 
sjöarna i Växjö stad. 

Ett annat område kring ”rent vatten” var att år 2006 inventera antal och 
status på de enskilda avlopp som fanns i kommunen. Miljö- och hälsoskydds-
nämnden fick uppdraget att inventera de enskilda avlopp som fanns i kom-
munen och därefter åka ut på plats för att se vilken typ av anläggning som 
fanns vid varje fastighet om uppgifter inte skickades in. Detta arbete har 
fortgått i stadig takt och år 2020 var kartläggningen klar. De avlopps-
anläggningar utan rening, stenkista och direktutsläpp, hade fått förbud på 
anläggningen eller så hade anläggningen åtgärdats. 

Den nuvarande tillsynen är löpande. Varje år inspekteras 250 enskilda 
avloppsanläggningar. Idag utförs inspektioner på anläggningar som har eller 
har haft rening. Dessa avloppsanläggningar bedöms efter funktion och inte 
resultat. Handläggarna ser om vissa komponenter finns och hur området 
kring infiltrationen ser ur för att komma fram till en bedömning om anlägg-
ningen renar avloppsvatten eller ej. Det läggs förbud på ca 60 - 70 % av de 
inspekterade anläggningarna, alltså ca 130-140 beslut om förbud för att 
släppa ut avloppsvatten varje år. 

Bedömning 
Nuvarande arbetssätt med de enskilda avloppen är inte inriktade på resultat 
av rening. I det tidigare stadiet av arbetet med enskilda avlopp inventerades 
anläggningarna i kommunen och upptäcktes då att det inte fanns någon 
anläggning alls kunde förbud fattas utan större efterforskningar. 

Nu inspekteras anläggningar som har eller har haft godkänd rening och vi 
bedömer dem efter funktion, inte effekt eller resultat av rening. Rening i en 
anläggning kan finnas och miljöpåverkan kan vara liten eller obefintlig, men vi 
beslutar ändå om förbud på dessa anläggningar eftersom vi saknar delar i 
funktionen. 

Att investera i en ny anläggning är kostsamt för den som skall göra det. 
70 000 – 100 000 kr enligt avloppsguiden.se. Kostnaden är dock beroende av 
de naturliga förutsättningar som finns vid platsen för anläggandet och kan 
därför öka. Men problemet med nuvarande hantering är att vi kräver åtgärder 
utan att veta om de verkligen behövs. Fungerar en anläggning trots avsaknad 
av viss funktion är anläggandet av nytt avlopp onödigt och dessutom dyrt för 
den enskilde. Att byta ut en äldre men fungerande anläggning är inte vad en 
kommun med starkt miljötänk brukar förknippas med. 

Miljöbalken tillåter omvänd bevisbörda och enligt flertalet domar kan den 
användas vid ärenden som berör enskilda avlopp. Det sätt som vi hittills 
hanterat enskilda avlopp är inte olagligt. Flertalet domar bekräftar att 
nämndens nuvarande hantering är rättsligt gångbar. Nämnden behöver dock 
inte använda denna rättsliga fördel som omvänd bevisbörda innebär 

https://avloppsguiden.se


 
  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
  

  
 

   
  

 

  

 

  
 

 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19 

gentemot kommunens invånare. Vi kan ställa högre krav på rättssäkerhet 
liksom vi valt att ha högre miljömål. 

Växjö kommun vill värna landsbygden och dess invånare. Att i samband med 
en avloppsinspektion bidra med ett vattenprov på den enskilda brunnens 
vatten om det finns någon risk att dricksvattnet förorenats av avloppsanlägg-
ningens utsläpp vore en rimlig service från kommunens sida. På så sätt 
bevisas förekomsten av eventuell förorening eller bekräftas en god vatten-
status av dricksvattnet. Vi bidrar därmed till god vattenstatus i enskilda 
dricksvattenbrunnar och även god vattenstatus i våra vattendrag. Allt i form 
av faktiska resultat, inte bedömningar av funktion. 

Beslutsunderlag 
Ordförandes förslag till beslut 2022-04-13 

Yrkanden 
Anders Landin (L): Bifall till det egna förslaget. 

Lena Johansson (MP) med instämmande av Arijeta Reci (S), Laila Stein (S) och 
Anna Bertland (V): 

Ordförandes förslag avslås. Miljö och hälsoskyddsnämnden och dess förvalt-
ning skall fortsätta att arbeta efter miljöbalken och Havs- och vattenmyndig-
hetens ”Vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp ”som bygger på 
den rättspraxis som vuxit fram genom domar i Mark- och miljööverdom-
stolen. Där och i ”Avloppsguiden” finns inget stöd för att ett vattenprov är en 
beprövad metod som kan användas för att avgöra funktionen på ett enskilt 
avlopp. Där framhålls svårigheten med att i vissa anläggningar, till exempel 
infiltrationer, som inte har ett definierat utlopp, ta ett tillförlitligt prov och är 
därför inte möjligt. Det är den samlade bedömningen av det enskilda avloppet 
som skall ligga till grund för beslut om förbud. 

Beslutsordning 
Ordförande Anders Landin (L) frågar vilket av yrkandena som ska antas coh 
konstaterar att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner följande beslutsordning: 
Ja för att rösta på Anders Landins (L) yrkande 
Nej för att rösta på Lena Johanssons (MP) yrkande 
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Omröstningsresultat 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande med sex 
röster mot fem röster för Lena Johanssons yrkande 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Anders Landin (L) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej 
Mattias Bengtsson (M) Ja 
Karl-Erik Rosén (M) Ja 
Cecilia Birgersson (C) Ja 
Stanley Källner (KD) Ja 
Lena Johansson (MP) Nej 
Laila Stein (S) Nej 
Ola Löfquist (S) Nej 
Anna Bertland (V) Nej 
Romeo Pettersson (SD) Ja 
Omröstningsresultat 6 5 0 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Dnr MIL.2022.1174 

Föreläggande om försiktighetsmått för utbyggnad 

av ny deponicell 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Södra Smålands avfall och miljö 
org.nr. 559077-5853 samt tekniska nämnden Växjö kommun org.nr. 212000-
0662 om följande vid anläggande av ny deponicell vid Häringetorps 
avfallsanlläggning, Häringetorp 1:2: 

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska arbetet utföras i huvudsaklig 
överenskommelse med den plan samt de kompletteringar som inkommit 
i ärendet. 

2. Innan arbetet med den nya deponicellen startar ska ni till miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen komma in med ritning som visar hur ni säker-
ställer att den geologiska barriären kommer att ligga minst en meter över 
den högsta grundvattenytan. Se villkor 7 i länsstyrelsens beslut 2008-04-
29. Arbetet får inte påbörjas innan miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
har gett klartecken. 

3. Ni ska innan arbetet startar, till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, 
redovisa kontrollplan, egenkontroll och vem som ska vara kontrollant 
under byggtiden. 

4. Ni ska i god tid informera miljö- och hälsoskyddsavdelningen om när 
arbetet med den nya deponicellen planeras starta samt när det beräknas 
vara avslutat. 

5. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontrollera den nya deponicellen, 
inklusive dokumentation över hur kvaliteten har säkrats, innan 
deponering får påbörjas. 

6. Ni ska senast i samband med att den nya deponicellen tas i bruk 
inkomma med: 

 Översiktskarta som visar den tidigare och den nya deponicellens 
placering på anläggningens deponiområde. 

 Översiktlig ritning över ledningsdragning och brunnar inom anlägg-
ningens deponiområde. Ritningen ska omfatta lakvattenledningarna 
samt dag-,yt- och grundvattenledningar. Ritningen ska även omfatta 
ledningarnas eventuella sträckning utanför själva deponiområdet. 

Bakgrund 
Södra Smålands avfall och miljö, SSAM och Växjö kommun, tekniska 
nämnden, har den 4 mars 2022 inkommit med en plan för utförande av ny 
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deponicell på Häringetorps avfallsanläggning. Handlingarna har därefter 
kompletterats i omgångar. 

Deponicellen ska innehålla en del för deponering av icke farligt avfall och en 
del för deponering av farligt avfall. SSAM planerar att, jämfört med idag, öka 
mottagandet av icke farligt och farligt avfall för deponering. Den nya deponi-
cellen beräknas räcka i ca 10 år. 

Motivering 
I inkomna ritningar eller andra handlingar finns inga uppgifter som visar att 
en höjdskillnad på en meter mellan den geologiska barriären och högsta 
grundvattennivån kommer att säkerställas. Därför måste handlingarna 
kompletteras med dessa uppgifter innan byggandet kan påbörjas. 

Verksamhetsutövarens kontrollplan och egenkontroll är avgörande för att 
kvaliteten ska säkras, kraven på funktion uppnås och för att miljö- och hälso-
skyddsavdelningen ska kunna bedöma om villkoren i tillståndet uppfylls. För 
att upptäcka brister och klargöra eventuella frågetecken är det viktigt att de 
planerade kontrollerna redovisas innan byggarbetet påbörjas. Det är lämpligt 
att redovisning sker vid ett möte. 

För att kunna planera tillsynen behöver vi veta när arbetet ska starta och när 
det bedöms vara klart. 

Korrekta ritningar över deponin och ledningssystemet bedöms som grund-
läggande och nödvändig information för att kunna göra rätt bedömningar 
både som tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare. 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 19 och 21 §, förordningen 
(2001:512)  om deponering av avfall, 37 § samt villkor 7 i länsstyrelsens beslut 
2008-04-29 om tillstånd för deponering och avfallshantering på Häringetorp 
1:2. 

Enligt miljöbalken 26 kap 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 
påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar. 

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också 
genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 
verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram 
eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten 
begär det. 

Enligt 26 kap 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verk-
samhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk 
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller 
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också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 
verksamhet. 

Enligt 37 § i förordningen om deponering av avfall ska en verksamhetsutövare 
se till att deponering inte påbörjas innan tillsynsmyndigheten har 
kontrollerat att deponin uppfyller villkoren i tillståndet. 

Enligt villkor 7 i länsstyrelsens tillståndsbeslut ska för de nya deponierna 
konstgjorda geologiska barriärer som motsvarar kraven för en deponi för 
icke-farligt avfall respektive en deponi för farligt avfall enligt 20 § förord-
ningen om deponering av avfall anläggas. Barriären ska ligga minst en meter 
över högsta grundvattenytan. 

Beslutsunderlag 
Avdelningschefens förslag till beslut 2022-04-13 

Beslutet skickas till 

För åtgärd: 
SSAM 
Tekniska nämnden, Växjö kommun 
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§ 52 Dnr ALLM.2022.7 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor som föranledde några beslut. 
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Plats Kommunhuset, Växjösalen,  
Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö 


Tid 2022-04-19, klockan 09:00 - 10:58 


Beslutande 
Ledamöter Anders Landin (L), ordförande 


Arijeta Reci (S), vice ordförande 
Christer Wånehed (M) § 41 - 43 
Mattias Bengtsson (M) § 43 - 52 
Karl-Erik Rosén (M) 
Cecilia Birgersson (C) 
Stanley Källner (KD) 
Lena Johansson (MP) 
Laila Stein (S) 
Ola Löfquist (S) 
Anna Bertland (V) 
Romeo Pettersson (SD) 


Övriga närvarande 
Ersättare Marianne Bengtsson (S) 


Mattias Bengtsson (M) § 41-43 
Nader Arjmand (M) 
Edvin Arnby (MP) 
Jonas Danielsson (S) 
Yusuf Isik (S) 


Tjänstepersoner Per Sandberg, förvaltningschef 
Kaisa Sandstedt, avdelningschef 
Cecilia Lindberg, enhetschef 
Rebecca Hallberg, enhetschef 
Louise Ellman Kareld,  
Kronobergs luftvårdsförbund § 43 
Felicia Andersson,  
miljö- och hälsoskyddsinspektör samt  
sekreterare i Kronobergs luftvårdsförbund § 43 
Inger Karlsson,  
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 43 
Nora Fredh,  
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 43 
Karin Eskilson,  
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 51 


Sekreterare Daniel Erikson 
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Justering 
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför underskrifter. 


Ordförande Anders Landin 


Justerare Arijeta Reci 


Justerade paragrafer § 41 - 52 


Ajournering 
Ajournering 10:12 - 10:19 för bensträckare 


Anmärkning 
Ärende 11 enligt kallelsen, Svar från nämnden på skrivelse om enskilt avlopp 
på fastighet Ormesberga-Hult 3:3, utgår. 


Christer Wånehed (M) lämnade mötet 9:52 under § 43, Mattias Bengtsson (M) 
ersatte som ordinarie ledamot. 


 


Förteckning över ärenden 
§ 


MHN41 Val av justerare 3 


MHN42 Allmänhetens frågestund 4 


MHN43 Information till nämnden 5 


MHN44 Redovisning av delegationsbeslut 6 


MHN45 Inkomna handlingar för kännedom till nämnd 7 


MHN46 Budgetuppföljning, MHN 2022 8 


MHN47 Beslut om revidering av delegationsordning 9 - 10 


MHN48 Efterskänkning av avgifter för planerad tillsyn 11 


MHN49 Krigsplacering av tillsvidareanställd personal 12 


MHN50 Principer vid bedömning vid förbud av enskilda 
avlopp 


13 - 16 


MHN51 Föreläggande om försiktighetsmått för utbyggnad 
av ny deponicell 


17 - 19 


MHN52 Övriga frågor 20 
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§ 41 Dnr ALLM.2022.1  


Val av justerare 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Arijeta Reci (S) till justerare av mötets 
protokoll. 


Bakgrund 
Justerare är den nämndledamot som godkänner ett mötesprotokoll. 
Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som 
nämnden beslutade på mötet.
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§ 42 Dnr ALLM.2022.2  


Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarade vid mötet. 


Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. 
Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor 
till nämndens politiker.
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§ 43 Dnr ALLM.2022.3  


Information till nämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen. 


Bakgrund 
Felicia Andersson och Louise Ellman Kareld presenterade Kronobergs 
luftvårdsförbunds verksamhet och resultat från luftvårdsmätningar. 


Inger Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om förvalt-
ningens arbete med ansvarsutredning efter upptäckt oljeförorening. 


Nora Fredh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om bedömning av 
enskilt avlopp vid anslutning av ytterligare byggnader.
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§ 44 Dnr ALLM.2022.4  


Redovisning av delegationsbeslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av delegations-
besluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. 


Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på delega-
tion av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen (2017:725) 
6 kap 37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i 
stället för nämnden i vissa ärenden. 


Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 22 
Delegationslista MHN 2022-04-19
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§ 45 Dnr ALLM.2022.5  


Inkomna handlingar för kännedom till nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen från de inkomna 
handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut. 


Handlingar registrerade 2022-03-05 - 2022-04-01 
Länsstyrelsen 


 Beslut 2022-03-22 AVL.2021.5075 


 Beslut 2022-03-23 HÄLSO.2017.482 


Mark- och miljödomstolen 
 Dom 2022-03-16 AVL.2021.2521 


 Protokoll 2022-03-30 Mål 5897-21 MIL.2019.4412 


 Protokoll 2022-03-30 Mål 5899-21 MIL.2019.4412 


 Protokoll 2022-03-30 Mål 5902-21 MIL.2019.4412 


Överklagande 
 Överklagande 2022-03-08 HÄLSO.2021.3685 


 Överklagande 2022-03-13 HÄLSO.2020.5361 


 Överklagande 2022-03-14 MIL.2019.3325 


 Överklagande 2022-03-25 MIL.2022.1257 


 Överklagande 2022-03-27 HÄLSO.2021.2038 


Skrivelse 
 Skrivelse till politikerna i MHN 2022-03-14 AVL.2019.1696 


Kommunstyrelsen 
 Beslut 2022-03-01 § 96 


 Beslut 2022-03-01 § 107 


Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in 
till nämnden för kännedom.
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§ 46 Dnr ALLM.2022.6  


Budgetuppföljning, MHN 2022 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen. 


Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en ekonomisk helårsprognos för 
mars månad. 


Beslutsunderlag 
Ekonomisk helårsprognos SBF mars
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§ 47 Dnr ALLM.2022.1725  


Beslut om revidering av delegationsordning 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 


1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till ny delegations-
ordning enligt till ärendet i bilagt dokument, daterad 2022-03-28. 


2. Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning 
gäller från och med den 4 maj 2022. 


Bakgrund 
Efter sammanslagningen till en samhällsbyggnadsförvaltning vid årsskiftet 
2021/2022 har arbetssätt för interna remisser gällande förhandsbesked, 
bygglov, marklov och rivningslov setts över. 


Idag skickas formella remisser. Det är vidaredelegerat från nämnd till 
förvaltningschef och sedan vidare till enhetschef eller handläggare. 


I och med att yttranden för förhandsbesked, bygglov, marklov och rivningslov 
finns med i delegationsordningen behöver yttranden hanteras som ett beslut 
i stället för att hanteras som verkställighet inom ramen för anställning. För 
att kunna arbeta samordnat med interna remisser där tjänstepersonerna ges 
förtroendet att bereda synpunkter behöver delegationsordningen förändras. 


Syftet med revideringen av delegationsordningen är att möjliggöra en sam-
ordning av svaren och därmed en enlighet och effektivare process för att 
kunna jobba som en förvaltning med interna remisser. 


I plan- och bygglagen finns inga formkrav på hur kommunen internt ska 
samråda gällande förhandsbesked, bygglov, marklov eller rivningslov. 
Däremot finns det reglerat att samråd med grannar och sakägare ska ske. 
Detta lämnar utrymme för att ersätta formella samrådsremisser internt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen och arbeta med interna avstämningar och 
samordning till ett remissvar. 


Samordningen innebär att sökande från samhällsbyggnadsförvaltningen får 
ett samlat remissvar i stället för fyra som idag bifogas med beslutet. Internt 
skapas även förutsättningar för avstämningar innan fastställt remissvar för 
ökad förståelse och därmed säkerställd kvalité på underlaget för byggnads-
nämndens beslut. 


Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 23 
Avdelningschefens förslag till beslut 2022-04-03 
Förslag 2022-03-28 till ny delegationsordning 
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Yrkanden 
Anders Landin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändring av punkt 
2 till; Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning 
gäller från och med den 4 maj 2022. 


Beslutsordning 
Ordförande Anders Landin (L) frågar om yrkandet kan antas och konstaterat 
att nämnden beslutar enligt det egna yrkandet. 


Beslutet skickas till 


För åtgärd 
Förvaltningschef







Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2022-04-19  


 


§ 48 Dnr ALLM.2022.1744  


Efterskänkning av avgifter för planerad tillsyn 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att efterskänka 2022 års tillsyns-
avgifter för den planerade tillsynen hos följande näringsverksamheter: 


 Lantbruk, 450 000kronor 
 Åkerier (F-gasrapporter 9 st), 45 000kronor 
 Åkerier (livsmedelsavgift 18 st), 11 000 kronor 


De verksamheter som nämns ovan vars faktura redan betalats, skall 
återbetalas. 


Den planerade tillsynen kommer att genomföras enligt plan, men inte 
debiteras. Om det vid tillsynen står klart att brister finns hos närings-
verksamheten och att uppföljning behövs, skall tiden för uppföljningen 
debiteras enligt rådande timtaxa. 


Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar att kommunstyrelsen tar ställning till 
om nämnden får använda eget kapital för att täcka det eventuella budget-
underskott som beslutet kan leda till. Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar 
svar vid kommunstyrelsens första sammanträde efter semesteruppehållet. 


Bakgrund 
Som en konsekvens av kriget i Ukraina har bränslepriserna i Sverige rusat, 
samtidigt som Sverige i jämförelse med andra länder har höga skatter på just 
drivmedel. De näringsverksamheter som är beroende av stora mängder driv-
medel har sett sina kostnader öka markant. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
utför avgiftsbelagd tillsyn på en del av de näringsverksamheter som är 
särskilt drabbade av de höga bränslekostnaderna. För att kunna bidra till ett 
växande och välmående näringsliv anser nämnden att det nu är motiverat att 
efterskänka tillsynsavgifterna för år 2022. Förra året tog nämnden ett 
liknande beslut kring krognäringen då den var särskilt drabbad av de 
restriktioner som motiverades av Covid-19 pandemin. 


Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ordförandes förslag till beslut 2022-04-01 


Beslutet skickas till 


För åtgärd 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen
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§ 49 Dnr ALLM.2022.1814  


Krigsplacering av tillsvidareanställd personal 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att krigsplacera all tillsvidare-
anställd personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 


Bakgrund 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 
beslutade regeringen 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter ska 
återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Totalförsvar 
består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt 
försvar). 


Genom överenskommelse mellan staten (genom MSB) och kommunerna 
(genom SKR) har sedan bland annat överenskommits om att kommuner och 
regioner ska påbörja arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. 


Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida 
inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på 
uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs 
andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid, bland 
annat träder andra författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och 
nationella prioriteringar måste kunna göras. 


Arbetsgivare har med stöd av anställningsavtalet rätten att krigsplacera den 
personal som krigsorganisationen behöver. Krigsplacering är ett planerings-
instrument för att säkra tillgång till personal samt att ingen person tas i 
anspråk hos mer än en aktör inom totalförsvaret. 


Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en organi-
sation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra 
inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och om allmän 
tjänsteplikt. 


Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning samt att 
vissa anställningar senare kan komma att krigsplaceras i annan befattning 
beroende på Växjö kommuns krigsorganisation. Denna organisation är i 
dagsläget inte fastställd. 


Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 25 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-04-01 


Beslutet skickas till 


För åtgärd 
Säkerhetschefen
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§ 50 Dnr ALLM.2022.2033  


Principer vid bedömning vid förbud av enskilda 


avlopp 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar följande principer vid beslut om 
förbud att släppa ut avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar. 


1. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs endast på de 
avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstateras 
som påverkar människors hälsa och/eller den lokala miljön. 


2. Vattenprov skall tas vid anläggningens utsläppspunkt där det är 
möjligt när man vid tillsyn har tvivel om anläggningens funktion. På 
vilket sätt fastighetsägaren kan bevisa att anläggningen fungerar ska 
anges enligt fastställda krav. Finns enskild brunn som skulle kunna 
påverkas av avloppsanläggningen skall vattenprov tas för att: 


1. Bekräfta eller utesluta förorening från avloppet. 
2. Bidra till god vattenstatus i de enskilda brunnar som finns i 


kommunen. 


3. Resultaten av de tagna proverna sammanställs och blir en del av 
kommunens arbete med hållbar god vattenstatus i kommunens 
samtliga recipienter. Årligen skall denna redovisning ges till ansvarig 
nämnd. 


Principer enligt punkt 1 och punkt 2 blir gällande från och med att beslutet 
tagits av nämnden. 


Kostnaden för tillsyn ligger idag på ägaren till den enskilda avloppsanlägg-
ningen. Vattenprover som utförs på en anläggnings utsläppspunkt eller 
dricksvattenbrunn skall täckas av nuvarande taxa och inte leda till en ökad 
kostnad för ägaren av avloppsanläggningen eller dricksvattenbrunnen. 
Framtida budgetbeslut behöver ta hänsyn till den högre kostnaden som 
vattenprover kan komma att innebära. 


För innevarande år, 2022, kan de eventuella vattenprover som tas bidra till en 
kostnadsökning. Därför avser nämnden att söka täckning för ökade kostnader 
på grund av vattenprovtagning hos kommunstyrelsen om nämndens budget 
som helhet riskerar att gå med underskott. 


Bakgrund 
Växjö kommun anammade sin slogan ”Europas grönaste stad” år 2007. 
Kommunen ville vara en av de kommuner som låg i framkant då det gällde 
miljösatsningar och minska vår klimatpåverkan. På ett antal punkter sattes 
målsättningar. Fanns det nationella miljömål ville Växjö kommun sätta målen 
något högre för att leva upp till vår slogan. 
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Som en del i kommunens ambitiösa miljöarbete lades stort fokus på kommu-
nens vattenmiljöer. Det har bland annat gjorts framgångsrika satsningar kring 
sjöarna i Växjö stad. 


Ett annat område kring ”rent vatten” var att år 2006 inventera antal och 
status på de enskilda avlopp som fanns i kommunen. Miljö- och hälsoskydds-
nämnden fick uppdraget att inventera de enskilda avlopp som fanns i kom-
munen och därefter åka ut på plats för att se vilken typ av anläggning som 
fanns vid varje fastighet om uppgifter inte skickades in. Detta arbete har 
fortgått i stadig takt och år 2020 var kartläggningen klar. De avlopps-
anläggningar utan rening, stenkista och direktutsläpp, hade fått förbud på 
anläggningen eller så hade anläggningen åtgärdats. 


Den nuvarande tillsynen är löpande. Varje år inspekteras 250 enskilda 
avloppsanläggningar. Idag utförs inspektioner på anläggningar som har eller 
har haft rening. Dessa avloppsanläggningar bedöms efter funktion och inte 
resultat. Handläggarna ser om vissa komponenter finns och hur området 
kring infiltrationen ser ur för att komma fram till en bedömning om anlägg-
ningen renar avloppsvatten eller ej. Det läggs förbud på ca 60 - 70 % av de 
inspekterade anläggningarna, alltså ca 130-140 beslut om förbud för att 
släppa ut avloppsvatten varje år. 


Bedömning 
Nuvarande arbetssätt med de enskilda avloppen är inte inriktade på resultat 
av rening. I det tidigare stadiet av arbetet med enskilda avlopp inventerades 
anläggningarna i kommunen och upptäcktes då att det inte fanns någon 
anläggning alls kunde förbud fattas utan större efterforskningar. 


Nu inspekteras anläggningar som har eller har haft godkänd rening och vi 
bedömer dem efter funktion, inte effekt eller resultat av rening. Rening i en 
anläggning kan finnas och miljöpåverkan kan vara liten eller obefintlig, men vi 
beslutar ändå om förbud på dessa anläggningar eftersom vi saknar delar i 
funktionen. 


Att investera i en ny anläggning är kostsamt för den som skall göra det. 
70 000 – 100 000 kr enligt avloppsguiden.se. Kostnaden är dock beroende av 
de naturliga förutsättningar som finns vid platsen för anläggandet och kan 
därför öka. Men problemet med nuvarande hantering är att vi kräver åtgärder 
utan att veta om de verkligen behövs. Fungerar en anläggning trots avsaknad 
av viss funktion är anläggandet av nytt avlopp onödigt och dessutom dyrt för 
den enskilde. Att byta ut en äldre men fungerande anläggning är inte vad en 
kommun med starkt miljötänk brukar förknippas med. 


Miljöbalken tillåter omvänd bevisbörda och enligt flertalet domar kan den 
användas vid ärenden som berör enskilda avlopp. Det sätt som vi hittills 
hanterat enskilda avlopp är inte olagligt. Flertalet domar bekräftar att 
nämndens nuvarande hantering är rättsligt gångbar. Nämnden behöver dock 
inte använda denna rättsliga fördel som omvänd bevisbörda innebär 
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gentemot kommunens invånare. Vi kan ställa högre krav på rättssäkerhet 
liksom vi valt att ha högre miljömål. 


Växjö kommun vill värna landsbygden och dess invånare. Att i samband med 
en avloppsinspektion bidra med ett vattenprov på den enskilda brunnens 
vatten om det finns någon risk att dricksvattnet förorenats av avloppsanlägg-
ningens utsläpp vore en rimlig service från kommunens sida. På så sätt 
bevisas förekomsten av eventuell förorening eller bekräftas en god vatten-
status av dricksvattnet. Vi bidrar därmed till god vattenstatus i enskilda 
dricksvattenbrunnar och även god vattenstatus i våra vattendrag. Allt i form 
av faktiska resultat, inte bedömningar av funktion. 


Beslutsunderlag 
Ordförandes förslag till beslut 2022-04-13 


Yrkanden 
Anders Landin (L): Bifall till det egna förslaget. 


Lena Johansson (MP) med instämmande av Arijeta Reci (S), Laila Stein (S) och 
Anna Bertland (V): 


Ordförandes förslag avslås. Miljö och hälsoskyddsnämnden och dess förvalt-
ning skall fortsätta att arbeta efter miljöbalken och Havs- och vattenmyndig-
hetens ”Vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp ”som bygger på 
den rättspraxis som vuxit fram genom domar i Mark- och miljööverdom-
stolen. Där och i ”Avloppsguiden” finns inget stöd för att ett vattenprov är en 
beprövad metod som kan användas för att avgöra funktionen på ett enskilt 
avlopp. Där framhålls svårigheten med att i vissa anläggningar, till exempel 
infiltrationer, som inte har ett definierat utlopp, ta ett tillförlitligt prov och är 
därför inte möjligt. Det är den samlade bedömningen av det enskilda avloppet 
som skall ligga till grund för beslut om förbud. 


Beslutsordning 
Ordförande Anders Landin (L) frågar vilket av yrkandena som ska antas coh 
konstaterar att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt eget yrkande. 


Omröstning begärs. 


Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner följande beslutsordning: 
Ja för att rösta på Anders Landins (L) yrkande 
Nej för att rösta på Lena Johanssons (MP) yrkande 
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Omröstningsresultat 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande med sex 
röster mot fem röster för Lena Johanssons yrkande 


Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Anders Landin (L) Ja 
Arijeta Reci (S)  Nej 
Mattias Bengtsson (M) Ja 
Karl-Erik Rosén (M) Ja 
Cecilia Birgersson (C) Ja 
Stanley Källner (KD) Ja 
Lena Johansson (MP)  Nej 
Laila Stein (S)  Nej 
Ola Löfquist (S)  Nej 
Anna Bertland (V)  Nej 
Romeo Pettersson (SD) Ja 
Omröstningsresultat 6 5 0 


Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen
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§ 51 Dnr MIL.2022.1174  


Föreläggande om försiktighetsmått för utbyggnad 


av ny deponicell 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Södra Smålands avfall och miljö 
org.nr. 559077-5853 samt tekniska nämnden Växjö kommun org.nr. 212000-
0662 om följande vid anläggande av ny deponicell vid Häringetorps 
avfallsanlläggning, Häringetorp 1:2: 


1. Om inget annat framgår av detta beslut ska arbetet utföras i huvudsaklig 
överenskommelse med den plan samt de kompletteringar som inkommit 
i ärendet. 


2. Innan arbetet med den nya deponicellen startar ska ni till miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen komma in med ritning som visar hur ni säker-
ställer att den geologiska barriären kommer att ligga minst en meter över 
den högsta grundvattenytan. Se villkor 7 i länsstyrelsens beslut 2008-04-
29. Arbetet får inte påbörjas innan miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
har gett klartecken. 


3. Ni ska innan arbetet startar, till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, 
redovisa kontrollplan, egenkontroll och vem som ska vara kontrollant 
under byggtiden. 


4. Ni ska i god tid informera miljö- och hälsoskyddsavdelningen om när 
arbetet med den nya deponicellen planeras starta samt när det beräknas 
vara avslutat. 


5. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontrollera den nya deponicellen, 
inklusive dokumentation över hur kvaliteten har säkrats, innan 
deponering får påbörjas. 


6. Ni ska senast i samband med att den nya deponicellen tas i bruk 
inkomma med: 


 Översiktskarta som visar den tidigare och den nya deponicellens 
placering på anläggningens deponiområde. 


 Översiktlig ritning över ledningsdragning och brunnar inom anlägg-
ningens deponiområde. Ritningen ska omfatta lakvattenledningarna 
samt dag-,yt- och grundvattenledningar. Ritningen ska även omfatta 
ledningarnas eventuella sträckning utanför själva deponiområdet. 


Bakgrund 
Södra Smålands avfall och miljö, SSAM och Växjö kommun, tekniska 
nämnden, har den 4 mars 2022 inkommit med en plan för utförande av ny 
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deponicell på Häringetorps avfallsanläggning. Handlingarna har därefter 
kompletterats i omgångar. 


Deponicellen ska innehålla en del för deponering av icke farligt avfall och en 
del för deponering av farligt avfall. SSAM planerar att, jämfört med idag, öka 
mottagandet av icke farligt och farligt avfall för deponering. Den nya deponi-
cellen beräknas räcka i ca 10 år. 


Motivering 
I inkomna ritningar eller andra handlingar finns inga uppgifter som visar att 
en höjdskillnad på en meter mellan den geologiska barriären och högsta 
grundvattennivån kommer att säkerställas. Därför måste handlingarna 
kompletteras med dessa uppgifter innan byggandet kan påbörjas. 


Verksamhetsutövarens kontrollplan och egenkontroll är avgörande för att 
kvaliteten ska säkras, kraven på funktion uppnås och för att miljö- och hälso-
skyddsavdelningen ska kunna bedöma om villkoren i tillståndet uppfylls. För 
att upptäcka brister och klargöra eventuella frågetecken är det viktigt att de 
planerade kontrollerna redovisas innan byggarbetet påbörjas. Det är lämpligt 
att redovisning sker vid ett möte. 


För att kunna planera tillsynen behöver vi veta när arbetet ska starta och när 
det bedöms vara klart. 


Korrekta ritningar över deponin och ledningssystemet bedöms som grund-
läggande och nödvändig information för att kunna göra rätt bedömningar 
både som tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare. 


Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 19 och 21 §, förordningen 
(2001:512)  om deponering av avfall, 37 § samt villkor 7 i länsstyrelsens beslut 
2008-04-29 om tillstånd för deponering och avfallshantering på Häringetorp 
1:2. 


Enligt miljöbalken 26 kap 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 
påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar. 


Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också 
genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 
verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 


Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram 
eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten 
begär det. 


Enligt 26 kap 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verk-
samhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk 
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller 
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också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 
verksamhet. 


Enligt 37 § i förordningen om deponering av avfall ska en verksamhetsutövare 
se till att deponering inte påbörjas innan tillsynsmyndigheten har 
kontrollerat att deponin uppfyller villkoren i tillståndet. 


Enligt villkor 7 i länsstyrelsens tillståndsbeslut ska för de nya deponierna 
konstgjorda geologiska barriärer som motsvarar kraven för en deponi för 
icke-farligt avfall respektive en deponi för farligt avfall enligt 20 § förord-
ningen om deponering av avfall anläggas. Barriären ska ligga minst en meter 
över högsta grundvattenytan. 


Beslutsunderlag 
Avdelningschefens förslag till beslut 2022-04-13 


Beslutet skickas till 


För åtgärd: 
SSAM 
Tekniska nämnden, Växjö kommun
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§ 52 Dnr ALLM.2022.7  


Övriga frågor 
Inga övriga frågor som föranledde några beslut. 
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Regeln med omvänd bevisföring i (2kap. §1 MB), infördes 1 jan 1999 genom den då nya 
miljöbalken. 
Syftet var att stärka de lokala miljönämnderna i förhållande till de stora företagen – som 
pappersbruk, raffinaderier, kemikalieföretag etc. Det ansågs inte möjligt för små 
kommuner att ha den miljökompetens, som det krävdes för att granska ett komplext 
kemitekniskt företag. Ansvaret lades på företagen, som blev skyldiga att skaffa sig 
erforderlig expertis för den produktion som bedrevs. De skulle således undersöka 
eventuella miljö-och hälsorisker med såväl sina produkter som eventuella risker med själva 
tillverkningsprocessen. Under denna period växte annan liknade lagstiftning fram i form av 
t.ex. produktansvarslagen. Allt detta blev senare underlag för frivilliga kontrollsystem som 
ISO 9000, ISO 14000 osv. 

Att tillämpa den omvända bevisföringen enligt Miljöbalken mot enskilda fastighetsägare, 
infördes av Havs-och vattenmyndigheten, som bildades först 2011. Miljöbalken hade ersatt 
en mängd tidigare miljöregler och då även hälsoskyddslagen 1982:1080, som gällde för 
enskilda avlopp. Vi vill dock hävda att tillämpningen av den omvända bevisbördan mot 
enskilda fastighetsägare är att övertolka lagen. Kunskapsmässigt har de kommunala 
miljöinspektörerna i allmänhet övertag gentemot de fastighetsägare de ska kontrollera. Om 
således inte miljöinspektören kan bevisa att anläggningen orsakar miljö-eller 
hälsoproblem, så är det helt omöjligt för fastighetsägaren att bevisa att den inte gör det, dvs 
vi har en moment 22 situation. 

Avloppsinspektörerna har haft några standardmodeller för att underkänna avlopp, 
utan att behöva påvisa några olägenheter: 
Det vanligaste är underkännande på grund av ålder. Här har olika miljöinspektörer haft 
varierande tidsperspektiv, men har ofta satt 15- 20 år som en gräns för hur länge man 
menar att ett avlopp fungerar. Detta är helt fel. Det finns ingen rekommendation från HaV 
och inte heller någon lagregel kring ålder på avlopp. Trots alla nya miljö-och säkerhetskrav 
på våra bilar är det fortfarande tillåtet att köra med en gammal bil från 1950-talet. 

En vanlig avloppslösning förr var trekammarbrunn och efterföljande stenkista. Ett system 
som fungerat klanderfritt, men som miljöinspektörerna i princip alltid dömer ut, trots att 
det inte finns någon lagstiftning, som förbjuder denna lösning. Anledningen är att man inte 
litar på naturens egen rening genom markretention, samt att man inte förstår att reningen 
främst sker i marken runt stenkistan, alltså inte i själva stenkistan. 

Miljöinspektörerna vet inte riktigt var reningen börjar- och slutar. Det går inte att fastställa 
någon punkt där provtagning kan göras för att fastställa reningseffekten. Helst vill man ha 
tekniska lösningar med pumpar och avancerade fosforfällor, där man kan föreskriva att 
prov ska tas på såväl ingående som utgående avloppsvatten. 

Även lite nyare avlopp vill miljöinspektörerna döma ut, om det saknas luftningsrör. Detta 
är ett krav som tillkommit under senare år, men är inte något skäl för att döma ut en 
anläggning, som utförts enligt tidigare rekommendationer. 

Som vi skrev inledningsvis börjar allt fler myndigheterna ifrågasätta de nuvarande 
bedömningsgrunderna. 

Det började med en dom i mark-och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, dom 2020-12-21 
Mål nr 4660-20. Domstolen skriver följande: 

” För att ett föreläggande eller ett förbud enligt denna paragraf ska kunna ges krävs att en 
skada eller en olägenhet har konstaterats. Föreläggandet ska också grundas på en 
individuell bedömning . Den i målet aktuella avloppsanläggningen består av 



 

  

slamavskiljare i form av trekammarbrunn med infiltration som efterföljande rening. 

Även om anläggningen – som byggdes 1973-uppnått en hög ålder så har nämnden inte 
pekat på några konkreta omständigheter som tyder på att reningsgraden i densamma 
skulle vara otillräcklig. Att markens reningsförmåga riskerar att avta med tiden, och att 
mer eller mindre omfattande ombyggnation eller upprustning av anläggningen kan behöva 
vidtas, innebär dock inte att tillsynsmyndigheten kan avstå från kravet att i varje enskilt 
fall göra en individuell bedömning av den aktuella anläggningen. 

Av den utredning som legat till grund för nämndens beslut att förbjuda utsläpp till den 
befintliga avloppsanläggningen finns inget, utöver hög ålder som tyder på att 
anläggningen är bristfällig på ett sådant sätt att den förorsakar skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Det finns därför enligt mark-och miljödomstolens mening 
inte skäl att på befintligt underlag förbjuda utsläpp av avloppsvatten till anläggningen.” 

2021-04-15 avkunnade mark-och miljööverdomstolen dom M 4447-20 

Domstolen skriver bl.a: ” Även om det är verksamhetsutövaren som ska visa att hans 
anläggning fungerar tillfredsställande så måste tillsynsmyndigheten kunna ange vilka 
brister anläggningen har och ange i vart fall tecken på olägenhet som sammantaget kan 
medföra att anläggning inte uppfyller dagens krav och därför inte ska få användas.” 

Enligt ett riksdagsbeslut 2021-04-29 ska en fastighetsägare med enskilt avlopp inte kunna 
tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten-och avloppsnätet. Detta under 
förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö-och hälsokraven. 
(Civilutskottets betänkande 2020/2021:CU14) 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Växjö fattade 2022-04-19 ett beslut att nämnden inte 
längre ska döma ut avloppsanläggningar, såvida inte nämndens inspektörer kan påvisa 
olägenheter. Det kompletta protokollet framgår av bilaga 1. Läs § 50. 
Protokollsutdrag: ”Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs endast på de 
avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstateras som påverkar 
människors hälsa och/eller den lokala miljön” 

”Att investera i en ny anläggning är kostsamt för den som ska göra det. 70 000 – 100 000 
kr enligt avloppsguiden. Kostnaden är dock beroende av de naturliga förutsättningar som 
finns vid platsen för anläggandet och kan därför öka. Men problemet med nuvarande 
hantering är att vi kräver åtgärder utan att vi vet om de verkligen behövs. Fungerar en 
anläggning trots avsaknad av viss funktion är anläggandet av nytt avlopp onödigt och 
dessutom dyrt för den enskilde. Att byta ut en äldre men fungerande anläggning är inte vad 
en kommun med starkt miljötänk brukar förknippas med”. 

Beslutet gav rubriker i Smålandsposten enligt bilaga 2. Tjänstemannen protesterade och 
menade att det inte var möjligt att göra provtagningar och påvisa olägenheter på det sätt 
som nämnden beslutat. 

Vi vill i detta sammanhang påminna om att det faktiskt är den politiskt sammansatta 
nämnden, som har ansvaret och bestämmer enligt kommunallagen. Tjänstemännen är till 
för att vara den politiska nämnden behjälplig – det är inte tvärt om. Många invånare i 
Sverige ser med oro på det utbredda tjänstemannaväldet. Det är därför med 
tillfredsställelse vi ser när en nämnd vågar återta det ansvar, som vår demokrati bygger på. 
Olämpliga politiker kan vi byta ut vart fjärde år, men olämpliga tjänstemän, som driver en 
egen – eller kollektiv agenda – är med hänsyn till anställningsskyddslagen nästintill 



  
  

 

omöjliga att byta ut. 

VA-guiden. De har gjort en intervju med Peter Ridderstolpe, som tillsammans med Lars 
Hylander och Björn Eriksson har författat utredningen om markretention i VA-guiden 
2018. 
https://vaguiden.se/2017/11/oppet-inlagg-om-markretention-sjalvrening-av-fosfor-och-
smittamnen/ 

I texten finns rapporten: Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av 
små avlopp-smittskydd och fosfor, 180507(slutgiltig version). 
Själva intervjun hittar du här: https://www.youtube.com/watch?v=Cd-rBKLPINk 
alternativt https://youtu.be/Cd-rBKLPlNk 

Lyssna gärna på den ! 
Peter Ridderstolpe beskriver utförligt hur fel hanteringen av de enskilda avloppen har 
blivit. 

Om krisen eller kriget kommer. Myndigheten för samhällsberedskap skickade ut en 
broschyr med detta namn 2018. I broschyren betonas vikten av tillgång till vatten. Kriget i 
Ukraina och risken för att även Sverige skulle bli anfallet, har gjort att vattenfrågan har 
lyfts. Vi har bidragit till debatten genom en insändare, som publicerats i en mängd 
tidningar och fått berättigad uppmärksamhet. Se bilaga 3. 

Vi ber Dig i egenskap av ordförande att vidarebefordra detta mail till övriga ledamöter i 
nämnden. Vi ber er också att ta en seriös diskussion i nämnden om ni är beredda att följa 
initiativet från Växjö kommun. 

Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och 
även har ett kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta 
ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. Det innebär 
ett ansvar för de förtroendevalda från beredning av ärendet till beslut och genomförande. 

Rätten att delegera beslut enligt kommunallagen till enskilda tjänstemän får inte 
missbrukas. Det får inte bli ett bekvämt sätt för nämnderna att själva slippa ta besvärliga 
beslut. Det får inte heller bli ett sätt för enskilda tjänstemän att visa makt och bedriva en 
egen agenda. 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens i Växjö kommuns beslut 2022-04-19 har nu av en 
nämndsledamot från miljöpartiet överklagats till förvaltningsrätten. 

Anders Landin, ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden vid Växjö kommun kan 
kontaktas via e-post: Anders.Landin@vaxjo.se 

För att fördela arbetet med detta utskick till Sveriges samtliga 290 kommuner skickas detta 
mail på mitt uppdrag av Arne Gunnarsson, styrelseledamot. 

För den nationella föreningen VA-i-tiden (VA-i-tiden.se) 

Lars-Göran Carlsson 
Ordförande 
lcg.hilmer@gmail.com 

https://urldefense.com/v3/__https:/vaguiden.se/2017/11/oppet-inlagg-om-markretention-sjalvrening-av-fosfor-och-smittamnen/__;!!DCP8XqSIQEM!MCSffZIr60OHyAzlvsj0p0sSrsVKExBq2d3XD0p0qIffDg8JJrtvZKL7Wd91ADItWip_Rn9HTVix3EkcT5HOq0exiA$
https://urldefense.com/v3/__https:/vaguiden.se/2017/11/oppet-inlagg-om-markretention-sjalvrening-av-fosfor-och-smittamnen/__;!!DCP8XqSIQEM!MCSffZIr60OHyAzlvsj0p0sSrsVKExBq2d3XD0p0qIffDg8JJrtvZKL7Wd91ADItWip_Rn9HTVix3EkcT5HOq0exiA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.youtube.com/watch?v=Cd-rBKLPINk__;!!DCP8XqSIQEM!MCSffZIr60OHyAzlvsj0p0sSrsVKExBq2d3XD0p0qIffDg8JJrtvZKL7Wd91ADItWip_Rn9HTVix3EkcT5Ha_kr44A$
https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/Cd-rBKLPlNk__;!!DCP8XqSIQEM!MCSffZIr60OHyAzlvsj0p0sSrsVKExBq2d3XD0p0qIffDg8JJrtvZKL7Wd91ADItWip_Rn9HTVix3EkcT5HLPi1IUg$
mailto:Anders.Landin@vaxjo.se
mailto:lcg.hilmer@gmail.com
https://VA-i-tiden.se


  

 

 

 

 

 

 

 

  

      

    

   

 

 

   

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

        

PM 1 (1) 

Datum 2022-01-19 

Informationsklass 

Ej klassad 

Diarienr (åberopas) 

Polismyndigheten 

Nationella operativa avdelningen 

Nationella kontaktenheten 

Nummer för kontakt med Polismyndigheten i ärenden 
som avser polisananmälningar för förtroendevalda inom 

kommuner och regioner. 

I syfte att underlätta för förtroendevalda att upprätta polisanmälan för 

händelser som sker i den förtroendevaldas tjänsteutövning finns ett särskilt 

nummer som kan användas. 

När du ringer detta nummer får du knappa in en särskild kod som gäller 

för din organisation och sedan använda dig av knappval. 

Du hamnar då i kö till rätt verksamhet i Polismyndigheten som ska hantera 

ditt ärende. 

Kontaktnummer: 0771-41 41 00 

Kod: 334# 

Vid frågor kontakta 

Sandra Forsberg 

Verksamhetsexpert, Nationella kontaktenheten/NOA 

010-56 377 82 

sandra-v.forsberg@polisen.se 

Telefonnummer_PM_Regionochkommun_20220119 

mailto:sandra-v.forsberg@polisen.se
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