
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

1 (46) 2020-05-19 
 

Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-05-19 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 19 Maj 2020, kl. 17:00 – 20.05, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 17.01 –17.08, 18.45 – 19.10 
Omfattning §§ 112 – 138 
 
Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1e vice ordförande 
Lena Sänd (S)  2e vice ordförande  
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD) 
 
 
Närvarande ersättare  
Tobias Eng-Strömberg (S)  Sofia Sandänger (M) via Teams 
Jaana ben Maaouia (S) via Teams Helena Schicht (M) via Teams   
Alexander Andersson (C) via Teams Lars Lyborg (KD) 
Harry Kettil (S) via Teams  Lars-Erik Johansson (SD) 
 
 
Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 112- 138 Miljöinspektör Ilse Postma                  §§ 112-115 
Avdelningschef Niclas Björkström*¤ §§ 112- 138 Miljöutredare Pia Aspegren¤               §§ 117 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 112- 123 Kommunbiolog Linnea Åsedahl          §§ 119-122 
Avdelningschef Elin Johnsson¤ §§ 112- 126 Kommunbiolog Matilda Chocron        §§ 118-122 
Avdelningschef Annelie Johansson¤ §§ 112- 126 Nämndsekreterare Anette Bergqvist    §§ 112-138 
Controller Kristina Reinholdsson §§ 112- 124  
*Ej närvarande §§ 130-132  ¤ Via Teams  
 
      
Justering  
Per Månsson (M) utses att justera och Lena Sänd (S) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2020-05-25 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

 
 
Ordförande Karl-Eric Nilsson 

 
 
Justerande Per Månsson 
 
 
Justering tillkännages genom anslag den 2020-05-26 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
 
1. Sammanträdets öppnande  

 
2. Närvaro  

 
3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering  

 
4. Initiativärenden 

 
5. Fastställande av föredragningslista 

 
6.1  Information –Sanering av Viskan 
6.2  Information - Klimatanpassning 
6.3  Information – Aktuell hållbarhets kommunranking 
6.4  Information – Ny rödlista och forskningsrapport, läget för biologisk mångfald    
       globalt 
6.5  Information – Uppföljning av överklagade och överprövade strandskyddsärenden 
6.6  Information – Strandskyddsdispens Lergered 2:28 
6.7  Information – Strandskyddsdispens Komlösa 5:15 
6.8  Information – tematillsyn energieffektivisering – beröm från Länsstyrelsen 
6.9  Information – Tertial 1 2020 
6.10  Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
 
7.1  Strandskyddsdispens Lergered 2:284 
7.2  Strandskyddsdispens Holma 1:142 
 
8.1 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.2 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
8.3 *Yttrande gällande överklagat beslut 
 
9.1 * Åtgärd mot serveringstillstånd 
9.2 *Åtgärd mot serveringstillstånd 
9.3 * Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande av beslut 
 
10.1 Remiss – Förslag till revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i    
        Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
12.1 Tertial 1 2020 
12.2 Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget Tertial 1 2020 
 
13.1 Kurser och konferenser etc. 
 
14.1 Delegeringsbeslut april 2020 
14.2 Inkomna skrivelser 
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§ 112 
 
Val av justerare 
 

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Per Månsson (M) med Lena Sänd (S)som ersättare. 
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§ 113 
 
Initiativärenden 
 
 

Pågående 
 
2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 
2020-05-01. 
 

- 2020-04-28, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2020-10-01 
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§ 114    
 
Godkännande av föredragningslista 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 115 
    
Information – Sanering av Viskan 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektör Ilse Postma redovisar och informerar om Projekt 
Viskan 2020 – 2023 
 

Undersökningar om vatten- kvaliteten görs sedan 1990 
 

Resultat:  
• Viskan är en av Sveriges mest förorenade floder 
• Att åtgärda Viskans förorenade sediment är prioriterat av Länsstyrelsen Västra 

Götaland (riskklass 1) 
• Borås Stad ta på sig huvudmannaskap 
• Ansvarsutredning påbörjas 

 

Ansvarsutredning och bidragsansökan 
• Gässlösa Avloppsreningsverk (Borås Stad tillsammans med Borås Energi och 

Miljö AB) anses vara huvudansvarig för utsläpp av föroreningarna till sediment i 
Viskan. Andel i åtgärdsprojekt = 25%  

• Parker Hannifin Manufacturing Sverige AB anses vara ansvarig för utsläpp av 
föroreningarna från Monsun-Tison. Andel i åtgärdsprojekt = 4,8% 

• Gamla textilföretag som finns kvar bär en gemensam ansvarsandel av 2,5%. 
• Sammanfattande, ansvaret på kvarvarande parter som har bidragit till 

föroreningarna i sedimentet uppnår 32,3%, för resterande budget söks bidrag 
hos Naturvårdsverket. 

 

Nästa steg – planering kvartal 2 
• Upphandla Beställarstöd 
• Skicka ut mötesanteckningar, Power Point presentationen, frågor och svar som 

vi har fått in 
• Upphandla Batymetriska undersökningar 
• Utveckla hemsida 
• Utveckla kommunikationsplan 
• Samordna en plattform där vi kan dela dokument 
• Rita in problemområdena på kartorna utifrån olika ämnen 
• Sätta igång utredning om deponering 
• Komma igång med juridik kring förbiledning av Viskan 
• Upphandla Naturinventering 
• Kvartalsrapport, kvartal 2  
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§ 116 
 
Information – Klimatanpassning 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden flyttar informationsärendet till nästa nämndmöte.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens miljöutredare David von Sydow fick förhinder att närvara, 
informationspunkten kommer att redovisas på nästkommande möte. 
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§ 117 
 
Information – Aktuell hållbarhets kommunranking 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens miljöutredare Pia Aspegren  informerar nämnden om 
”Kommunranking 2020, Aktuell hållbarhet” 
 
Kommunenkät och 11 andra källor 
Statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige.  
I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata. 

 
Frågor som gett poäng 
- Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter 
(exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter m.m.) minskar genom att använda 
ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp? 
(Klimatkompensation, bränslekrav, upphandling m.m) 
- Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av 
ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen? 
(Handledning för planarkitekter) 
 
Frågor där vi inte fått poäng 
Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja cirkulär ekonomi i den kommunala 
verksamheten? (Nej) 
Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med 
Agenda 2030? (Nej) 
 
Framgångsfaktorer 

• Koppla ihop kommunal verksamhet med näringsliv och akademin. 
• Engagerade politiker, tjänstepersoner och allmänhet 
• Agenda2030 en ryggrad i budgetarbete 

  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

9 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 118 
 
Information – Ny rödlista och Forskningsrapport, läget för 
biologisk mångfald globalt 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden om  
” Läget för biologisk mångfald i Sverige och Världen” 
 
Rapport från IPBES (2019) International Panel on Biodiversity and Eco system 
Services 
 

1 000 000 växt- och djurarter utrotningshotade och riskerar att försvinna inom ett 
årtionde 

• Förstörda livsmiljöer • Invasiva arter 
• Fiske, jord- och skogsbruk • Föroreningar 
• Klimatförändringar 

 
Störst påverkan 

• Jord- och skogsbruket • Igenväxning 
• Avverkning 

 
Stor påverkan 

• Klimatförändringar • Svampsjukdomar på alm och 
• Fiske-bottentrålning ask 
• Torrläggning av våtmarker • Invasiva arter 
• Vattenreglering 

 
Vad ska vi göra?  
Implementera  

• Internationella och nationella miljömål  
• Konventioner 

 
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-
verksamhet/publikationer/32.-tillstand-och-trender-2020/tillstand-trender.pdf 
 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-
internationellt/Internationellt-miljoarbete/Multilateralt-samarbete/IPBES/ 
  

https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/32.-tillstand-och-trender-2020/tillstand-trender.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/32.-tillstand-och-trender-2020/tillstand-trender.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/32.-tillstand-och-trender-2020/tillstand-trender.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/Multilateralt-samarbete/IPBES/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/Multilateralt-samarbete/IPBES/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/Multilateralt-samarbete/IPBES/
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§ 119 
 
Information – Uppföljning av överklagade och överprövade 
strandskyddsdispenser 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden om  
” Överprövade och överklagade strandskyddsärenden oktober 2019 – maj 2020” 
 

Överklagade, avgjorda 
 

2019-251 Längjum 3:34, Fristads Klockarbol 1:1- vunnit laga kraft 
• Borås fågelklubb och Borås Naturskyddsförening överklagar tidpunkten för 

vasslåtter.  
• Länsstyrelsen ändrar datumen för förbud för vasslåttern till 1 april till 31 juli.  
• Borås fågelgrupp kan inte enskilt överklaga ärenden.  

 

2019-2405 Vatthult 1:10 - ej ianspråktagen mark 
• Länsstyrelsen avslår överklagan 

 

Pågående överklagade ärenden - inväntar laga kraft 
 

2019-2247 Sjögabo 1:6 Ersättningsbyggnad förfallna hus 
2019-3587 Gastås 1:3 Tillbyggnad fritidshus samt båthus 

• Överklagad och överprövad 
2018-3711 Boanäs 1:14  I efterhand sökt för gäststuga, bastu, trädäck brygga (även  
   tillsynsärende) Uppe i MÖD nu.  
2019-3830 Påtorp 1:47 Överklagad med avseende på vad som menas med väl 

avskild.  
 

Överprövade ärenden 
 

2019-2933 Viared 15:2 Dispens för komplementbyggnader i efterhand 
Lst godkänner kommunal dispens 
- Lägger till villkor om staket eller liknande 
 

2019-1930 Viared 8:80(:75) Lst ändrar kommunal dispens 
Lst anser att Viared 8:75 inte är lagligt ianspråktagen 
Otydligt med lusthuset..  

 

Pågående överprövningar 
• Asklanda 1:14 
• Gastås 1:3  
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§ 120 
 
Information – Strandskyddsdispens Lergered 2:28 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens kommunbiolog Matilda Chocron informerar nämnden angående 
strandskyddsärendet och förtydligar skrivelsen angående de olika avstånden till 
strandlinjen samt tillstånd för gallring av skog. 
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§ 121 
 
Information – Strandskyddsdispens Komlösa 5:15 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens kommunbiolog Linnea Åsedahl informerar nämnden angående 
strandskyddsärendet och förtydligar skrivelsen angående påbörjat vägbygge och ansökan 
för ny väg med annan placering. 
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§ 122 
 
Information – tematillsyn energieffektivisering – Beröm från 
Länsstyrelsen 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens avdelningschef Mirjam Keskifrantti informerar nämnden om  
”Tematillsyn Miljöskydd, fokus - Energitillsyn” 
 

Exempel inom styrd tillsyn/tematillsyn 2020 
• Energitillsyn, 108 st    TT  

     -  uppföljning av dagvatten (2019), 77 st  TT 
• Ventilation i grund– och gymnasieskolor , 55 st  TT 
• - uppföljning av städning (2018), 55 st  TT 
• Hygien (skärande och stickande), 62 st  Styrd tillsyn 
• Fordonsservice och drivmedelshantering  Styrd tillsyn  
• Produktion och tillverkningsindustri  Styrd tillsyn 
• Fler objekt    Styrd tillsyn 

 

Syftet med tematillsynen: 
• bättre kontroll på våra objekt med årlig tillsynsavgift  
• bredda avdelningens kompetens 
• minska sårbarheten  
• skapa samsyn och effektivisera tillsynen  
• nyanställda kollegor snabbare ska komma in i arbetet  
• tydliggöra gemensamt ansvarar  
• Väljer nytt tema för varje år 
• Följer upp föregående tema 

 

Tema energieffektivisering 
• Miljötillsyn inspirerades av Energimyndighetens och Länsstyrelsens projekt 

”Incitament för energieffektivisering av små och medelstora företag” 
• Fokus ligger på att kontrollera lagefterlevnad av energifrågor  
• Efter avslutad inspektion får Energi- och Klimatrådgivarna vår checklista samt 

kontaktuppgifter till företaget. EKR uppdrag är att hjälpa företaget vidare för 
minskad energiförbrukning 

• Ev brister inom området energi kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök 
• Länsstyrelsen imponerade av vår energitillsyn, de kommer sprida vidare vårt 

arbete till andra kommuner 
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§ 123 
 
Information – Tertial 1 2020  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningens förvaltnings-controller Kristina Reinholdsson informerar nämnden 
om ”Resultat jan-april 2020” 
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§ 124         
              
Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
 

Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 
 

Påverkan av Coronapandemin 
• 31 inkomna klagomål; varav 6 butiker, 6 uteservering, 7 lunch, 1 savannen,  

2 kvällsklagomål via polisen, de tre senaste 11, 13, 15 maj 
• oanonnserad trängseltillsyn Livs+MT 

 

• Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, föreslås gälla från 1 
juli – 31 dec 2020 

– Den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet 
– Ersätta kommunen för faktiska kostnader 
– Konkretisera bedömningsgrunder 
– kunna utvidga till fler verksamheter (t ex butiker) 

• Kyllared – huvudmannens ansvar för barnens hälsa enl MB (motsvarar ungefär 
arbetsmiljöansvar) – Kungsgatan… 

 

Personal 
• Rekrytering 

– Avdelningschef miljötillsyn avslutad, Linda Gustavsson, 17 aug 
– Miljöutredare, intervjuer pågår 

• Påbörjas i vår 
– MIFO-handläggare, miljöinspektör, vik miljöinspektör 

• Påbörjas efter kompetensinventering (en del  i Organisationsutredning) på 
Tillstånd och Livsmedelskontroll: 

– Ersättare administratör Verksamhetsstöd 
– Ersättare BUS 

 

• En fledig, en på VÄF, en sjukskrivning, chef sjukskrivning 
 

Personal –  Avdelningen Tillstånd och Livsmedelskontroll 
• Grupputveckling – intervjuer klara med alkohol, tobak och AC, Livsmedel 

pågår. AC sjukskriven till iaf 31 maj. 
• Organisationsutredning, kompetensinventering påbörjad 
• Översyn Tillståndsenheten (MKN)/Effektivitetsutredning alkoholtillsyn (KF)  

avvaktar förnyad upphandling, förarbete påbörjat av handläggarna 
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§ 125    Dnr: 2020-887 
   
Strandskyddsdispens för garage, flytt av hönshus, väg och 
skogsskötsel på fastigheten, Lergered 2:28 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage, med måtten 14,7x8,2 meter samt flytt av hönshuset enligt handling inkommen 
2020-05-04, på fastigheten Lergered 2:28 vid Rammsjön, Borås kommun. Miljö- och 
konsumentnämnden lämnar också dispens för gallring och skogsskötsel på fastigheten 
Lergered 2:28 bakom husraden sett från sjön.  
 

Endast den yta som garaget och hönshuset upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
 

Villkor  
 

1. Garaget och hönshuset samt marken runt får inte utformas eller utsmyckas på 
ett sätt att det upplevs privatiserande av förbipasserande allmänhet.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår flytten av hönshuset enligt förslaget i ansökan 
2020-03-15 men beviljar flytten av hönshuset enligt komplettering 2020-05-04.  
 

Som råd till markägaren att skogen bakom husen ska ställas om till en blandskog med 
större inslag av lövträd. Större aspar ska i möjligaste mån sparas och i andra hand sparas 
som högstubbar om de står nära hus och inte kan stå kvar på grund av risk.   
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 

förbuden i 15 m det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som 
anges i 18 a § 1 och 2  

 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för att bygga ett garage 14,7x8,2 meter samt att flytta ett hönshus på fastigheten 
Lergered 2:28. Dispensansökan innehåller också en ansökan om en liten grusväg genom 
skogen fram till det andra huset på samma fastighet, samt att gallra och sköta skogen på 
fastigheten. Garaget som planeras att byggas ska placeras bakom befintlig 
carport/garage och jämte hönshuset som för tillfället inte används. Befintlig carport 
byggdes runt 1999 och har vid det tillfället ej strandskyddsprövats. Hönshuset, garaget 
och marken utanför den yta som klipps som gräsmatta anses inte vara ianspråktagen 
som tomtplats utan hönshuset och garaget anses endast ianspråkta den yta som den 
upptar för sin funktion. Som särskilt skäl anger sökanden att garaget och hönshuset 
placeras på en plats som är väl avskilt från strandlinjen och att gallringen av skogen är 
ett allmänt angeläget intresse. Miljöförvaltningen bedömer att dessa särskilda skäl är 
tillämpbara och att åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften. Miljöförvaltningen  
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§ 125 forts.  

bedömer att grusvägen inte är en dispenspliktig åtgärd då den inte avsevärt påverkar 
växt och djurlivet eller avhåller allmänheten. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för att bygga ett garage 14,7x8,2 meter samt att flytta ett hönshus på fastigheten 
Lergered 2:28. Ansökan innehåller också en ansökan om liten grusväg på 150 meter 
genom skogen fram till det andra huset på samma fastighet, samt att gallra och sköta 
skogen på fastigheten. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 2020-03-15. Ritning och karta har bifogats ansökan.  
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 30 mars 2020 besökt platsen. Garaget som 
planeras att byggas ska placeras bakom befintlig carport/garage och jämte ett litet 
hönshus som för tillfället inte används. Befintlig carport byggdes runt 1999 och har vid 
det tillfället ej strandskyddsprövats. Hela raden med hus inklusive de två husen på 
Lergered 2:28 upplevs som privat trädgård. Avståndet mellan de båda husen på Lergered 
2:28 är ca 50 meter. Längs med kanten mellan skog och trädgård för tomterna på 
Lergered 2:28 går en liten stenmur. Garaget är placerat 70 meter från stranden. Det är 
från det tänkta garagets placering 150 respektive 180 meter närmsta vägen ner till 
stranden om man inte kan gå igenom trädgården utan behöver runda raden av hus. 
 

Skogen på fastigheten ligger bakom raden med hus. Skogen är stenig och består mest av 
granar som är relativt unga. Där växer även björk och några grövre aspar. På några 
ställen kommer små bokträd i undervegetationen. Fastighetsägaren uppger att skogen 
tidigare betats av getter och att den tidigare varit mer öppen. Det höga staket som 
nyligen vart inhägnad till getterna i skogen har plockats ner och ligger i en rulle vid 
hönshuset. Skötselåtgärder i skogen på fastigheten behöver prövas mot 
strandskyddslagen eftersom mer än ett fåtal träd ska tas ned. Undantaget för 
skogsbruksåtgärder kan inte användas då en betydande del av fastighetsägarens inkomst 
inte kommer från skogsbruk.  

Sökanden anger att vägen som planeras anläggas ska placeras på ett sätt så den gör 
minsta möjliga påverkan på naturen. Marken är idag stenig och mestadels bevuxen med 
granar. Sökanden uppger att vägen kommer att anläggas så att lite större lövträd sparas. 
Tanken är att allmänhet som promenerar runt sjön ska lättare kunna ta sig förbi husen 
på Lergered 2:28 utan att behöva gå över tomtplatserna som hör till husen på Lergered 
2:28. Vägen kommer ansluta till en stig som går längs stranden i nordost och där finns 
även en brygga som är tillgänglig för allmänheten. På flygfoton från 1975 syns en brygga 
eller pir på samma plats. 
 

Den yta som är bedömd att vara ianspråktagen som tomtplats för de båda husen på 
fastigheten är ca 3650 kvadratmeter. Den avgränsas i sydväst av en grannträdgård, mot 
sjön av en trädbevuxen vall och skogsdunge, i nordost av fastighetsgränsen och mot 
skogen av en stenmur och stenig ojämn terräng.  

                  Dnr: 2020-887 
 

 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

18 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 125 forts.                    Dnr: 2020-887 
 
Sökanden har efter ansökan inkommit skickat in tre kompletteringar, en på de ritningar 
som dispensen avser och de andra två på sökandens syn på vilken yta som är 
ianspråktagen som tomtplats.  
2020-04-30 skickades förslag på beslut ut till sökandena som 2020-05-04 inkom med 
synpunkter på tomtplatsavgränsningen samt en ändrad placering av hönshuset. Den nya 
placeringen är endast en flytt på några meter. 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser  
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Rammsjöns strandskyddsområde som är 
100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte  
X nya byggnader uppföras,  
X byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle fått färdas fritt  
X grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar,  
X åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

(7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.  
 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att åtgärderna kommer utföras på en plats 
som är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften samt att platsen är väl avskild från stranden av bebyggelse.  
 

Platsen för garaget och hönshuset ligger utanför det som upplevs som ianspråktagen 
mark. Befintlig carport upplevs idag inte ligga inom hemfridszon och upplevs heller inte 
ha någon privatiserande effekt mer än den yta den upptar. Platsen är väl avskild från 
stranden av bebyggelse. Det är från det tänkta garagets placering 150 respektive 180 
meter närmsta vägen ner till stranden. Då är det räknat att man behöver runda raden av 
hus. Miljöförvaltningen bedömer att platsen är väl avskild från strandlinjen genom 
befintlig bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att bevilja dispens. Garaget 
och hönshuset får endast uppta den yta som behövs för ändamålet. 
 

Att gallra i den täta granskogen så att det på sikt bildas en öppnare blandskog med 
större inslag av lövträd är en åtgärd som bedöms ge en högre biologiskt mångfald då det  
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är ont om lövskogar i området och kommer upplevas trevlig för de som passerar förbi 
eller bor i närområdet. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att 
bevilja dispens då åtgärden är ett angeläget allmänt intresse.  
 

Miljö- och konsumentnämnden avslår flytten av hönshuset då dess tänkta placering 
kommer att bidra till att platsen framför garaget upplevs mer inramad och privat för 
förbipasserande allmänhet som kanske inte vågar använda den nya grusvägen förbi. En 
flytt av hönshuset om några meter från nuvarande plats beviljas då det inte ytterligare 
kommer avhålla allmänheten från att beträda platsen.  
 

Vägen som ska gå fram till huset längst i norr på Lergered 2:28 anses vara skälig. Vägen 
kommer inte väsentligen påverka växt och djurlivet på platsen och kommer inte verka 
privatiserande eftersom det kommer vara en skogsremsa emellan husen och vägen. 
Vägen anses inte vara en åtgärd som kräver dispens. 
 

Efter kommunicering av beslut inkom sökandena med synpunkter. Tomtplatsen på 
inritad karta ändras litegrann efter deras foton som visar ianspråktagen mark som 
trädgård. Hönshuset och marken utanför den yta som klipps som gräsmatta anses inte 
vara ianspråktagen som tomtplats utan hönshuset anses endast ianspråkta den yta som 
den upptar för sin funktion.  
 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 
2. Översiktskarta 
3. Situationsplan 
4. Ritning 
5. Fotobilaga 

 

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.  
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En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför 
tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.  

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken).  

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

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

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut med ändring av villkor till; 
Villkor  
1. Garaget och hönshuset samt marken runt får inte utformas eller utsmyckas på ett sätt 
att det upplevs privatiserande av förbipasserande allmänhet.   
Miljö- och konsumentnämnden avslår flytten av hönshuset enligt förslaget i ansökan 
2020-03-15 men beviljar flytten av hönshuset enligt komplettering 2020-05-04.  
  

Som råd till markägaren att skogen bakom husen ska ställas om till en blandskog med 
större inslag av lövträd. Större aspar ska i möjligaste mån sparas och i andra hand sparas 
som högstubbar om de står nära hus och inte kan stå kvar på grund av risk.  
 
 
Alternativt förslag till beslut från M + KD 
Själva förslag till beslut gällande strandskyddsdispens för garage, flytt av hönshus och gallring och 
skogsskötsel på fastigheten Lergered 2:28 har vi ingen avvikande åsikt om.  
 

Det är Villkor 2 som vi anser skall tas bort eller ändras till ett förslag till råd och inriktning av 
skogsskötseln. 
 

Villkor 2: Skogen bakom husen skall på sikt ställas om till en blandskog med större inslag av lövträd. 
Större aspar skall i möjligaste mån sparas och i andra hand sparas som högstubbar om de står nära 
hus och inte kan stå kvar på grund av risk.  
 

Vad innebär på sikt? 
 

I möjligaste mån, vad innebär detta i detta sammanhang? 
 

Ställer man villkor som detta måste man också kunna konkretisera det hela!  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 
 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 
Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-4)  

  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor 
1,2,3) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 126    Dnr: 2020-650 
   
Strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten, Holma 
 
1:14 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus enligt ansökan, med måtten 11,5  x 8,5 meter, på fastigheten Holma 1:14 vid 
Säven, Borås kommun.   
 

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

 
 
 Villkor  

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

 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
     - Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
       förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
       som anges i 18 a § 1 och 2. 
 

Sammanfattning 
 har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt fritidshus med ett nytt, det nya huset ska upprättas på samma plats som det 
gamla. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att ge dispens för 
åtgärden. 
 

Ärendet  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 

befintligt fritidshus med ett nytt på fastigheten Holma 1:14. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 mars 2020. Ritning och karta har bifogats 
ansökan.   
 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 8 april 2020 besökt platsen. Fastigheten 
ligger ca 80 meter från Sävens strandkant. På fastigheten finns idag förutom fritidshus 
två komplementbyggnader. Historiska flygfoton visar att fastigheten har vart bebyggd 
sedan för 1975. Ena komplementbyggnaden är dock nyare än så och upprättades enligt 
fastighetsägaren före strandskyddet blev utvidgat och är placerat ca 110 meter från 
strandlinjen.  
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Majoriteten av fastigheten består av tomtmark, övrig mark är trädbevuxen och hänger 
ihop med skogsmarken som finns öster om fastigheten.  
 

Förslag till beslut kommunicerades 20 april 2020.  inkom 21 april 2020 
med frågor kring tomtplatsen men hade inga synpunkter på att den ska ändras.  
frågor har inte påverkat bedömningen. 
 
 
Miljöförvaltningens bedömning 
 
Bestämmelser  

Platsen för det planerade fritidshuset ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt. Åtgärder 
som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får heller inte vidtas (7 
kap 15 § miljöbalken).  
 

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
 

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

Miljöförvaltningen bedömer att fritidshuset kommer att uppföras på en plats som redan 
är ianspråktagen.   
 

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

Motivering till villkor  
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder och 
var allemansrätten gäller så ska tomtplatsens gräns enligt beslutet markeras med staket, 
häck, mur eller annan anordning som är tydlig. 
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Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 

 

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 byggnaderna påbörjas. 
 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför 
tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.  
 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 
2. Översiktskarta  
3. Situationsplan med tomtplatsavgränsning  
4. Fotobilaga  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Bilaga 
Information om hur beslutet överklagas  
 

Beslutet skickas till  
Sökanden (inkl. bilagor 1-4)  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor1-3) 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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S
 

anktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Mouris gatukök och grill 
(Pölsemannen), ska betala livsmedelssanktionsavgift på 24 990 kr, vilket är 1 % av 
företagets årsomsättning.   

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen.  

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.   
 

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
-Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 
april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 
-13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan om 
registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 
-30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) en sanktions-
avgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan om 
registrering har gjorts. 
-11§ LIVSFS 2005:20, mobila anläggningar ska registreras hos den kommun där 
verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. 
 

Ärendet  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 
 

Miljöförvaltningen fick den 25 oktober 2019 in ett klagomål om misstänkt 
matförgiftning på verksamheten Pølsemannen på Sandlidsgatan 1. Det fanns ingen 
verksamhet registrerad på denna adress hos Miljöförvaltningen. Vid inspektion bad 
Miljöförvaltningen om att få titta på ett kvitto från kassan för att kontrollera 
organisationsnumret och konstaterade att verksamheten inte var registrerad.  
 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.   



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

27 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 127 forts.                    Dnr: 2020-689 
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 2020-03-12 om sanktions-avgift 
där Pölsemannen fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med uppgifter om 
årsomsättning.   
Pölsemannen  har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller andra 
synpunkter.   
 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Vid en kontroll på verksamheten Pölsemannen den 25 oktober 2019 uppmärksammades 
att verksamheten var igång utan att ha anmält detta till Miljöförvaltningen.   

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  

Pölsemannen  har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer nämnden 
att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.  

 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden saknar exakta uppgifter om verksamhetens föregående 
års omsättning. Utdrag från Creditsafe anges företagets omsättnings-intervall till mellan 
1 000 000 - 2 499 000 kr. Den totala årsomsättningen bestäms därför till 2 499 000 vilket 
ger en sanktionsavgift på 24 990 kr.     

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 

 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

28 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 127 forts.                    Dnr: 2020-689 
 

Beslutet skickas till  
  

   
   

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

29 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 128             Dnr: 2020-718 
  
S
 

anktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Verona Pizzeria Jq, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 12 495 kr, vilket är 0,5 % av företagets årsomsättning.  

Avgiften tas ut för att Miljöförvaltningen inte underrättats om att en ny fysisk eller 
juridisk person tagit över verksamheten  

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.   
 

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
-Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29  
april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 
-13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan om 
registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 
-30a § Livsmedelslagen (2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (2006:813) en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. 
 

Ärendet  
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla 
sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som 
registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar.  
 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 13 november 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkom.    
 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta om 
sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för vissa 
överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 c § i 
livsmedelsförordningen.   
 

Förslag till beslut om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad 12 mars 
2020, där Verona Pizzeria Jq fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med 
uppgifter om årsomsättning.   

 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

30 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 128 forts.                    Dnr: 2020-718 
 
Verona Pizzeria Jq har varken inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning 
eller några andra synpunkter.   
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 13 november 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan 
inkommit.    
 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till att 
sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 

Verona Pizzeria Jq har inte inkommit med några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.   
 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden saknar exakta uppgifter om verksamhetens föregående 
års omsättning. Utdrag från Creditsafe anges företagets omsättnings-intervall till mellan 
1 000 000 - 2 499 000 kr. Den totala årsomsättningen bestäms därför till 2 499 000 vilket 
ger en sanktionsavgift på 12 495kr. 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 

 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 

 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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§ 126 forts.                    Dnr: 2020-650 
 

Beslutet skickas till  
  

 
 

 

Kopia till  
Miljöförvaltningens diarium 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

32 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 129             Dnr: 2020-247 
  
Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagande av 
be
 

slut om livsmedelssanktionsavgift 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att stå fast vid sitt beslut angående 
sanktionsavgift (§69 från 2020-03-31).  
 
 

Ärendet  
Zebeda chocolate AB, organisationsnummer har överklagat Miljö-och 
konsumentnämndens beslut från 31 mars 2020, dnr 2020-247, avseende beslut om 
livsmedelssanktionsavgift. Överklagan har kommit in i rätt tid. 
 
Överklagan i original och kopia av samtliga handlingar i ärendet överlämnas till 
Förvaltningsrätten. 
 
 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 13 november 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan 
inkommit.    
 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen vill förtydliga att vid inspektionsärendet med diarienummer 2019- 
2318 informerade inspektören om att en ny anmälan om registrering ska lämnas in vid 
eventuell flytt av verksamhet. Miljöförvaltningen hade även i september haft 
telefonkontakt med  om att registrera verksamheten hos 
Miljöförvaltningen. Anmälningsblankett om registrering skickades via e-post till 
Zebeda chocolate den 10 september 2019. 
 
Livsmedelsavdelningen har varit bemannad under hela sommaren för att kunna svara 
på allmänna frågor om bland annat anmälan om registrering. Att få kontakt med 
enstaka inspektörer under sommaren kan Miljöförvaltningen inte garantera. 
 
Miljö- och konsumentnämnden står fast vid sitt beslut. 
 
 

 



 

PROTOKOLL 
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§ 129 forts.                    Dnr: 2020-718 
 

Beslutsunderlag 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-15 

 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 
 

Bilaga 
Överklagande, datum 24 april 2020 
 
 

Beslutet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Box 2201 
550 02 Jönköping 
 

  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

34 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 130         Dnr: 72-2020-00059 
   
Åtgärd mot serveringstillstånd 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar Grill&Gryta 7harad AB  
varning.   

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

Lagstöd: 9 kap 17 § 1 p. alkohollagen (2010:1622) 
 

Sammanfattning  
Grill&Gryta 7harad AB,  har sedan 2015 stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten i Grill & Gryta, Bäckegränd 5, Borås.  
 

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en 
varning om denne inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag 
eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.   
 

Bolaget har under det senaste halvåret vid två tillfällen underlåtit att anmäla förändringar 
i styrelsen och därmed personer med betydande inflytande, enligt 9 kap. 11 § 
alkohollagen, vilket Tillståndsmyndigheten ser allvarligt på. Sådan underlåtenhet 
försvårar möjligheten att utöva tillsyn och att göra lämplighetsprövningar utifrån lagens 
krav. Vidare har bolaget under de tre senaste åren brustit i ekonomiskt hänseende, vid 
upprepade tillfällen. Sammantaget gör detta att tillståndshavarens lämplighet enligt 8 
kap. 12 § alkohollagen kan ifrågasättas. 
 

Tillståndshavaren är ansvarig för att alkohollagens bestämmelser, men också annan 
lagstiftning, efterlevs. Bristerna kan inte anses uppenbart enstaka eller endast tillfälliga 
och därmed ursäktliga. En åtgärd mot bolagets serveringstillstånd är därför motiverat. 
Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i dagsläget. 
Mot bakgrund av att brister kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten samt att bolaget har brustit i ekonomiskt hänseende kan dock 
en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga.  
 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 130 forts.                      Dnr: 72-2020-00059 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslutet skickas till  
Tillståndshavaren  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

36 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 131         Dnr: 15-2020-00127 
   
Åtgärd mot serveringstillstånd 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden återkallar 

, serveringstillstånd i Borås Arena, Ålgårdsvägen 32, Borås. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

9 kap. 18 § första stycket tredje punkten alkohollagen (2010:1622). 
 
 

Sammanfattning  
, har stadigvarande serveringstillstånd till slutet 

sällskap i Borås Arena, Ålgårdsvägen 32, Borås, sedan 2012.  
 
Bolaget var fram till nyligen också tillståndshavare av ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten i Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås.  
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2020-03-31 att från och med 2020-04-04 
återkalla bolagets serveringstillstånd i Quality Hotel Grand. Anledningen var att bolaget 
inte kommit tillrätta med flera av de brister som de tidigare meddelats en varning för, 
främst rörande ordning och nykterhet, samt att brottslig verksamhet förekommit på 
serveringsstället, med tillståndshavarens vetskap och utan att denne ingripit på ett sätt 
som alkohollagen kräver. Sammantaget visade utredningen att bolaget inte längre 
uppfyller alkohollagens lämplighetskrav. Enbart det faktum att en chef tillika 
serveringsansvarig personal varit narkotikapåverkad under arbetstid vid två tillfällen 
utgjorde så pass allvarliga brister att någon annan åtgärd än återkallelse inte bedömdes 
aktuell.  
 
I dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2011 ref 44, och som är prejudicerande 
framgår att det inte finns några hinder mot att återkalla serveringstillståndet för ett 
serveringsställe på grundval av samma omständigheter som tidigare föranlett återkallelse 
för ett annat serveringsställe. Det är tillståndshavaren, i detta fall bolaget, som ska 
uppfylla lämplighetskraven i 8 kap. 12 § alkohollagen. Detta innebär att 
missförhållanden som förekommit på ett av tillståndshavarens serveringsställen kan 
läggas till grund för prövning av andra serveringstillstånd som innehas av 
tillståndshavaren. Frågan om tillståndet ska återkallas eller om andra åtgärder ska vidtas 
avgörs efter en helhetsbedömning av hur missförhållandena påverkar tillståndshavarens 
lämplighet.   
 
 
 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

37 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 131 forts.                      Dnr: 15-2020-00127 
 
Som framgår av rättsfallet i Högsta Förvaltningsdomstolen ska frågan om tillståndet ska 
återkallas eller andra åtgärder vidtas avgöras efter en helhetsbedömning av hur 
missförhållandena påverkar tillståndshavarens lämplighet. Ansvarig tillståndshavare i 
Borås Arena är precis densamma som bedömts olämplig enligt alkohollagen för 
serveringstillstånd i Quality Hotel Grand. Utifrån detta kan annan bedömning inte göras 
än att de brister som lagts Quality Hotel Grand till last även ska läggas till grund för 
prövning av bolagets lämplighet gällande serveringstillståndet i Borås Arena. Frågan som 
därefter uppkommer är om dessa brister även påverkar lämpligheten så till vida att 
serveringstillståndet i Borås Arena ska återkallas. Bolaget har vad gäller Quality Hotel 
Grand inte visat insikt kring sitt ansvar och därmed förmåga att seriöst sköta den 
tillståndspliktiga rörelsen. Som tillståndshavare åvilas ett stort ansvar och ett agerande 
som uppfyller alkohollagens krav, oavsett serveringsställe. Då bolaget visat att de i den 
huvudsakliga verksamheten brustit i detta är det något som påverkar lämpligheten att 
inneha serveringstillstånd i stort, inte enbart kopplat till det serveringsställe där brister 
visat sig. Någon annan bedömning kan därför inte göras än att bolaget inte heller är 
lämpligt att inneha serveringstillstånd i annat serveringsställe. Serveringstillståndet i 
Borås Arena ska därför återkallas.    
 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-04 
 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Tillståndshavaren  
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

38 (46) 2020-05-19 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 132         Dnr: 16-2020-00138 
   
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 2026-20 gällande  
överklagande av beslut om åtgärd mot serveringstillstånd 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 

yttrande och översänder det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i 
Jönköping i mål 2026-20. 

 
 

Sammanfattning 
Yrkande  
Miljö- och konsumentnämnden (hädanefter nämnden) yrkar i första hand att 
Förvaltningsrätten avslår , överklagande. I andra 
hand yrkar nämnden att  (hädanefter bolaget) meddelas varning. 
  
Grunder  
Nämnden hänvisar till de handlingar som skickats in till Förvaltningsrätten 2020-04-06 . 
Nämnden vill därutöver anföra följande.   
 
Frågan i målet är om nämnden haft skäl att återkalla bolagets serveringstillstånd i 
Quality Hotel Grand. 
 
Vad bolaget anför förändrar på intet sätt vare sig den bedömning kring lämpligheten 
som nämnden gjort eller nämndens yttrande till Förvaltningsrätten 2020-04-06. Bolaget 
har vad gäller Quality Hotel Grand inte visat insikt kring sitt ansvar och därmed 
förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen. Som tillståndshavare åvilas ett 
stort ansvar och ett agerande som uppfyller alkohollagens krav. Då bolaget visat att de 
brustit i detta kan någon annan bedömning inte göras än att bolaget inte är lämpligt att 
inneha serveringstillstånd. Bolagets överklagande ska därför avslås. 
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-15 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
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§ 132 forts.                      Dnr: 16-2020-00138 
 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Yttrandet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

40 (46) 2020-05-19 
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§ 133    Dnr: 2020-926 
   
Remiss – förslag till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
M
 

iljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel och har inga tillägg till förslaget 
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel och har inga tillägg till förslaget 

 

Ärendet 
Borås stad har reviderat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt 
tillhörande bilaga lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Revidering innebär i 
huvudsak:  
 

- språkliga ändringar och korrigeringar av berörda nämnders benämning 
- borttagande av hänvisningar till lagar för att undvika merarbete vid uppdateringar 
- uppdatering av vilka frilufts- och rekreationsområden som ordningsföreskrifterna ska 
   gälla för 
- mindre justeringar av datum för påbud gällande hundar och hästar 
- uppdatering av paragrafer men inga ändringar i huvudsak av lagtexten 
- tillkommit en paragraf om nedskräpning 
 

Föreskriften om nedskräpning förs in för att förtydliga förbudet mot nedskräpning som 
stadgas i Miljöbalken och som gäller på offentlig plats. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget och har inga tillägg till förslaget. 
Miljö- och konsumentnämnden anser att det är positivt att det tillkommit en paragraf 
om nedskräpning för att förtydliga att förbudet mot nedskräpning gäller på offentlig 
plats. Miljö- och konsumentnämnden har inga fler synpunkter. 
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§ 133 forts.     Dnr: 2020-926 
 
 
Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-08 
 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
 

Beslutet skickas till  
ks.diarium@boras.se  
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§ 134                   Dnr: 2020-769 
 
 
Tertial 1 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 1 2020 med helårsprognos och 
översänder den till Kommunstyrelsen.   
 

 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för 
perioden januari – april 2020 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och 
följer den kommungemensamma strukturen.  
 
Denna rapport ersätter den ordinarie månadsrapporten som förvaltningen lämnar till 
nämnden.  
 
 

Be
 

slutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 135                 Dnr: 2020-1647 
 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
 Tertial 1 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag som 
inte ingår i budget för tertial 1 2020. 
 

Ärendet 
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga 
nämnder och bolag skulle rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget som Kommunfullmäktige fattat. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget för 
tertial 1 2020. Uppdragen som redovisas är hur nämnden:  
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06 
 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 136 
 
Kurser och konferenser 
 

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

Ärendet 
 
Viskans Vattenråd håller sin Föreningsstämma online, torsdag 28 maj 2020. 
Jan-Åke Carlsson (S) kommer att deltaga. 
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§ 137    
 
Delegeringsbeslut april 2020 
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

 

Ärende 
 

Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegeringsordning 
 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegeringsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut april 2020. 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
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§ 138    
 
Inkomna skrivelser 
 

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

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   
 
*Beslut från Kommunstyrelsen gällande SCB:s medborgarundersökning 2019.  
*Beslut från Kommunstyrelsen, Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt    
  inflytande. 
*Kommunstyrelsens beslut, Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 
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