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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-12-03

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 13.30 – 15.55

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Cord
Bo Hagström
Stellan Kronberg
Göran Hellström
Gunnar Carlsson
Mats Karlsson
Göran Johansson
Gunnar Welin
Per Rang
Roger Wiking
Bert Levefelt
Jan B. Nilsson
Lotta Boklund

(S)
(C)
(M)
(FP)
(C)
(MP)
(C)
(M)
(M)
(S)
(M)
(M)
(S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Gunnila Norrman
Leif Udéhn
Åsa Furustam
Anders Hultén-Olofsson
Per Jernevad
Lars Sylvén

(M)
(S)

ersättare
ersättare
miljöinspektör; §§ 18-139
miljöinspektör; §§ 138-139
bygglovshandläggare; §§ 140-142
miljö- och byggnadschef

Utses att justera

Stellan Kronberg (M)

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen onsdagen den 10 december 2014 kl. 16.00

Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

134 - 149

Lars Sylvén
Ordförande

..........................................................................................................................................

Johan Cord
Justerande

..........................................................................................................................................

Stellan Kronberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 1

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 134

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Stellan Kronberg (M) till att jämte ordföranden Johan Cord (S) justera protokollet.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida 2

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 135

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde.
Inga ledamöter anmäler jäv.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 136

2014.Ma0009

Uppföljning av protokoll från föregående sammanträde i
Miljö- och byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 6 november 2014 till handlingarna.
Nämnden beslutar också att uppdra åt Miljö- och byggnadschefen att sända över överklagan av beslutet under Mbn § 124/2014 till Länsstyrelsen för prövning.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 137

2013.Ma0072

Antagande av riktlinjer för inomhusmiljön i
undervisningslokaler
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta reviderade ”Riktlinjer för kvalitetskrav på
inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar” i enlighet med i ärendet
upprättat förslag.
Dessa ersätter de riktlinjer som tidigare gällt (antagna 2007-10-04).

Aktuella miljömål
Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan, om Giftfri miljö,
samt om God bebyggd miljö (se information nedan).
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har sedan 2013 arbetat med att revidera riktlinjerna för
inomhusmiljön i undervisningslokaler. De nu gällande riktlinjerna skrevs på 90-talet, och
sedan dess har lagstiftning och allmänna råd ändrats.
Det framkom under skolprojektet, som huvudsakligen genomfördes 2011-2012, samt under förskoleprojektet 2013-2014 att riktlinjerna är viktiga eftersom det är svårt för verksamhetsutövaren att hålla reda på allt som gäller för deras verksamhet. Det framkom också
att de gällande riktlinjerna var svårlästa och därför hade de fallit i glömska.
2013-09-05 fattade Miljö- och byggnadsförvaltningen beslut om att skicka ett förslag på
reviderade riktlinjer på remiss till de tre kommunernas olika berörda förvaltningar samt till
övriga berörda skolor etc. Ärendet togs även upp i kommunstyrelsen i Gullspångs kommun.
Remissvar har inkommit från bland annat Tekniska förvaltningen, inklusive Städavdelningen och deras svar har legat i linje med förslaget på riktlinjer. Det har även kommit in en
synpunkt från Dan Hjalmarsson, Tekniska förvaltningen, på att Tekniska nämnden antagit
temperaturintervall som ska gälla i dylika lokaler, och att de nya riktlinjerna bör samköras
med detta.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 137 (forts.)

2013.Ma0072

Strax efter att remissen skickats bildades en ny myndighet, Folkhälsomyndigheten, som ersatte Socialstyrelsen som tillsynsvägledande inom området. Det innebär att den nya versionen av riktlinjerna har anpassats till detta.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att remissvaren ligger i linje med förvaltningens
förslag. Synpunkten om temperatur har tagits under beaktande, men Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det är Folkhälsomyndighetens allmänna råd som ska gälla eftersom dessa används vid bedömning av olägenhet för människors hälsa.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar nu är färdiga att antas.

Aktuella miljömål
Miljömål 1, Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i
en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Barn- och utbildningsnämnden i Mariestads kommun
Friskolan i Mariestad AB, Carlbecksgatan 4a, 542 32, Mariestad
Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk Förening, Torsö Mellomgården 2, 542 91 Torsö
Fredsbergs Friskola EK förening, Fredsberg kyrkskolan 2, 545 90 Töreboda
Sötåsen Naturbruksgymnasium, Pl 6615, 545 91 Töreboda
Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 138

2013.Ma0288

Yttrande över förslag på vindbruksplan för Mariestads
kommun
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter angående den reviderade vindbruksplanen för Mariestads kommun.
Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan samt om God
bebyggd miljö (se information nedan).
————

Bakgrund
Vindbruksplanen för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner håller på att revideras. Förslaget avser att utgöra ett tematiskt tillägg till respektive kommuns översiktsplan
och kommer att behandlas separat av varje kommun. Planen är nu på utställning i Mariestads och Töreboda kommuner.
Revideringen av den gällande vindbruksplanen görs dels då förnyad kunskap tillkommit,
dels då kommunerna vill prioritera utpekade LIS-områden. Därutöver har den tekniska utvecklingen vad gäller vindkraftverk lett till delvis nya förutsättningar genom att verken blir
högre och kan producera mer energi per verk.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare i samrådsskedet lämnat ett yttrande och anser att dessa synpunkter blev besvarade i samrådsredogörelsen.
Nedan följer en sammanfattning av samrådsredogörelsen för Mariestads kommun, med
Miljö-och byggnadsnämndens synpunkter och bemötandet av dessa:
1. Den föreslagna revideringen tar på ett tydligt och bra sätt upp område för område och
motiverar de ändringar som föreslås. Det är också bra att en metod för viktning av
olika intressen tagits fram.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 138 (forts.)

2013.Ma0288

2. Planförslaget bör innehålla en bedömning hur dessa förändringar kommer att påverka
möjligheterna till energiproduktion. I kommunernas gemensamma energi-och klimatplan från 2009 finns ett mål om att 35 % av den förbrukade elenergin i kommunerna
ska komma från lokalt producerad förnybar energi.
3. Att vindbruksplanen inte stöttar handläggningen av anmälningsärenden enligt Miljöbalken eller bygglov genom att fungera som ett bindande styrdokument betyder inte att
den inte underlättar eller förtydligar MTG-kommunernas intentioner. Det bör dock påpekas att ett tematiskt tillägg till översiktplanerna kan komma att missuppfattas som
styrande för lokalisering även av icke tillståndspliktiga vindkraftverk och -parker, något
som kan resultera i ett större antal yttranden i samband med att grannar och sakägare
ska höras. Det är därför lämpligt att det otvetydigt framgår att inte alla former av vindkrafts etablering påverkas av vindbruksplanen.
4. Planen bör göra ett ställningstagande kring möjligheten att nyttja de vindkraftverk som
byggs i odlingslandskapet för att återskapa småbiotoper. Se ref. Jordbruksverket 2011
”Vindkraft i slättlandskapet - så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska
mångfalden. Avseende vindbruksplanens påverkan på kulturmiljöer kan det minskade
antalet områden och deras i sin tur minskade areal anses indirekt stärka skyddet för
landskapsbilden.
5. Avseende vindbruksplanens påverkan på kulturmiljöer kan det minskade antalet områden och deras i sin tur minskade areal anses indirekt stärka skyddet för landskapsbilden.
6. Det bör påpekas att ett tematiskt tillägg till översiktplanerna kan komma att missuppfattas som styrande för lokalisering även av icke tillståndspliktiga vindkraftverk och parker, något som kan resultera i ett större antal yttranden i samband med att grannar
och sakägare ska höras.
Bemötande

1. Kommunen noterar synpunkten.
2. Miljö- och byggnadsförvaltningen har rätt i att Vindbruksplanen ska vara tydlig mot
medborgarna som undrar över reglerna för vindkraftsetableringar. I miljökonsekvensbeskrivningen för den reviderade vindbruksplanen framgår lagkrav på B- C- och Uanläggningar. Det avgjordes att det borde räcka som information då en ”tunnare” produkt med avseende på sidantal eftersträvas. Kommunstyrelsen har blivit informerad inför beslut om samråd om att de inte kan utnyttja vetorätten (kap 16 §4 miljöbalken) i
samband med C- och U-anläggningar. Samtidigt bör tilläggas att vindbruksplanen är ett
tillägg till översiktsplanen och därmed inte bindande likt en detaljplan.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 138 (forts.)

2013.Ma0288

3. För att vara tydlig mot medborgarna föreslås följande:


Informera tydligt på hemsidan och ajourhåll information om lagkrav (vilken prövningsnivå som gäller beroende på parkens egenskaper).



Hänvisa till Vindbrukskollen (www.vindlov.se) genom länkning via hemsidan så att
allmänheten själva kan förse sig med information om aktuella parker är tillståndseller anmälningspliktiga.

4. Kommunstyrelsen var underrättad om riksintresseområden och naturvärden inför beslut (Ks 5§/2014) om att inkludera Område 10 i samrådsförslaget.
5. Precis som Miljö- och byggnadsförvaltningen påtalar så ligger det flera vindkraftverk i
området redan idag (ett i Töreboda kommun). Risker för fågellivet bör utredas av sökande av eventuell nyetablering av vindkraftverk. Tillsynsmyndigheten (numera Miljöoch byggnadsförvaltningen) har även möjlighet att ställa krav beträffande risk för fåglar
inom ramarna för egenkontrollen enl. miljöbalken. Sedan samrådsförslaget arbetats har
länsstyrelsen föreslagit (dnr: 511-37923-2014) att upprätta ett RAMSAR- område inom
det som idag omfattar Natura 2000 kring Östen. Planen tar hänsyn till länsstyrelsens
förslag.
6. Planerna uppmanar nu markägare och projektörer att ta del av informationen. I samband med etablering kring åkermark kan fördelar för den biologiska mångfalden ses
som bidrar till ett mer hållbart jordbruk. Hänvisning enligt Miljö- och byggnadsförvaltningens rekommendation har tillagts planförslaget.
7. Kommunen anser att riksintressen och landskapsbildsskydd inte kan användas metodiskt för att avgöra hur vindkraftverk passar in i landskapet. Det bör vara en bedömningsfråga från fall till fall.
8. Lagkrav införs inledningsvis i den reviderade vindbruksplanen. Töreboda kommun
kommer i mindre utsträckning att beröras av ev. otydligheter kring skyddsavstånd än
Mariestad och Gullspångs kommuner.
Aktuella miljömål
Miljömål 1, Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i
en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.

Forts.
Justerandes signatur
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2013.Ma0288

_____________________________________________________________
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Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 139

2013.Ma0288

Yttrande över förslag på vindbruksplan för Töreboda
kommun
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter angående den reviderade vindbruksplanen för Töreboda kommun.
Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan samt om God
bebyggd miljö (se information nedan).
————

Bakgrund
Vindbruksplanen för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner håller på att revideras. Förslaget avser att utgöra ett tematiskt tillägg till respektive kommuns översiktsplan
och kommer att behandlas separat av varje kommun. Planen är nu på utställning i Mariestads och Töreboda kommuner.
Revideringen av den gällande vindbruksplanen görs dels då förnyad kunskap tillkommit,
dels då kommunerna vill prioritera utpekade LIS-områden. Därutöver har den tekniska utvecklingen vad gäller vindkraftverk lett till delvis nya förutsättningar genom att verken blir
högre och kan producera mer energi per verk.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare i samrådsskedet lämnat ett yttrande och anser att dessa synpunkter blev besvarade i samrådsredogörelsen.
Nedan följer en sammanfattning av samrådsredogörelsen för Töreboda kommun, med
Miljö-och byggnadsnämndens synpunkter och bemötandet av dessa:
1. Den föreslagna revideringen tar på ett tydligt och bra sätt upp område för område och
motiverar de ändringar som föreslås. Det är också bra att en metod för viktning av
olika intressen tagits fram.
Forts.
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2013.Ma0288

2. Planförslaget bör innehålla en bedömning hur dessa förändringar kommer att påverka
möjligheterna till energiproduktion. I kommunernas gemensamma energi-och klimatplan från 2009 finns ett mål om att 35 % av den förbrukade elenergin i kommunerna
ska komma från lokalt producerad förnybar energi.
3. Att vindbruksplanen inte stöttar handläggningen av anmälningsärenden enligt Miljöbalken eller bygglov genom att fungera som ett bindande styrdokument betyder inte att
den inte underlättar eller förtydligar MTG-kommunernas intentioner. Det bör dock påpekas att ett tematiskt tillägg till översiktplanerna kan komma att missuppfattas som
styrande för lokalisering även av icke tillståndspliktiga vindkraftverk och -parker, något
som kan resultera i ett större antal yttranden i samband med att grannar och sakägare
ska höras. Det är därför lämpligt att det otvetydigt framgår att inte alla former av vindkrafts etablering påverkas av vindbruksplanen.
4. Miljö-och byggnadsnämnden anser vidare att område 10 i Töreboda kommun egentligen inte är ett lämpligt område för vindkraft då det inkräktar på riksintressen för naturvård och friluftsliv. I området finns dock ett givet tillstånd för 18 verk vilket inte påverkas av en eventuell ändring av vindbruksplanen.
5. Område 5 i Töreboda kommun ligger i nära anslutning till sjön Östen vilket ingår i Natura 2000 av hänsyn till fågellivet. För åtgärder som kan påverka ett Natura 2000område krävs särskild tillåtlighetsprövning enligt kapitel 7 § 28a Miljöbalken.
6. Planen bör göra ett ställningstagande kring möjligheten att nyttja de vindkraftverk som
byggs i odlingslandskapet för att återskapa småbiotoper. Se ref. Jordbruksverket 2011
”Vindkraft i slättlandskapet - så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska
mångfalden. Avseende vindbruksplanens påverkan på kulturmiljöer kan det minskade
antalet områden och deras i sin tur minskade areal anses indirekt stärka skyddet för
landskapsbilden.
7. Avseende vindbruksplanens påverkan på kulturmiljöer kan det minskade antalet områden och deras i sin tur minskade areal anses indirekt stärka skyddet för landskapsbilden.
8. Det bör påpekas att ett tematiskt tillägg till översiktplanerna kan komma att missuppfattas som styrande för lokalisering även av icke tillståndspliktiga vindkraftverk och parker, något som kan resultera i ett större antal yttranden i samband med att grannar
och sakägare ska höras.
Bemötande

1. Kommunen noterar synpunkten.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 12

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 139 (forts.)

2013.Ma0288

2. Potentialen för energiproduktionen i Töreboda kommun förväntas att öka till följd av
den utökade arealen som kan lämpliggöras. Till följd av efterfrågan från flera myndigheter så har en ny uppskattning gjorts och införts i MKB. Därvid jämförs utbyggnadspotentialen i den reviderade vindbruksplanen kontra den ursprungliga vindbruksplanen.
3. Miljö- och byggnadsförvaltningen har rätt i att Vindbruksplanen ska vara tydlig mot
medborgarna som undrar över reglerna för vindkraftsetableringar. I miljökonsekvensbeskrivningen för den reviderade vindbruksplanen framgår lagkrav på B- C- och Uanläggningar. Det avgjordes att det borde räcka som information då en ”tunnare” produkt med avseende på sidantal eftersträvas. Kommunstyrelsen har blivit informerad inför beslut om samråd om att de inte kan utnyttja vetorätten (kap 16 §4 miljöbalken) i
samband med C- och U-anläggningar. Samtidigt bör tilläggas att vindbruksplanen är ett
tillägg till översiktsplanen och därmed inte bindande likt en detaljplan.
För att vara tydlig mot medborgarna föreslås följande:


Informera tydligt på hemsidan och ajourhåll information om lagkrav (vilken prövningsnivå som gäller beroende på parkens egenskaper).



Framhåll där tydligt att Tillståndspliktiga parker omfattas av skyddsavståndet 500
meter. Anmälningspliktiga parker berörs inte av det skyddsavståndet och parken
kan hamna närmare bostadens fasad under förutsättningen att bullernivån inte
överskrider 40 dB(A).



Hänvisa till Vindbrukskollen (www.vindlov.se) genom länkning via hemsidan så att
allmänheten själva kan förse sig med information om aktuella parker är tillståndseller anmälningspliktiga.

4. Kommunstyrelsen var underrättad om riksintresseområden och naturvärden inför beslut (Ks 5§/2014) om att inkludera Område 10 i samrådsförslaget.
5. Precis som Miljö- och byggnadsförvaltningen påtalar så ligger det flera vindkraftverk i
området redan idag (ett i Töreboda kommun). Risker för fågellivet bör utredas av sökande av eventuell nyetablering av vindkraftverk. Tillsynsmyndigheten (numera Miljöoch byggnadsförvaltningen) har även möjlighet att ställa krav beträffande risk för fåglar
inom ramarna för egenkontrollen enl. miljöbalken. Sedan samrådsförslaget arbetats har
länsstyrelsen föreslagit (dnr: 511-37923-2014) att upprätta ett RAMSAR- område inom
det som idag omfattar Natura 2000 kring Östen. Planen tar hänsyn till länsstyrelsens
förslag.
6. Planerna uppmanar nu markägare och projektörer att ta del av informationen. I samband med etablering kring åkermark kan fördelar för den biologiska mångfalden ses
som bidrar till ett mer hållbart jordbruk. Hänvisning enligt Miljö- och byggnadsförvaltningens rekommendation har tillagts planförslaget.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 13

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 139 (forts.)

2013.Ma0288

7. Kommunen anser att riksintressen och landskapsbildsskydd inte kan användas metodiskt för att avgöra hur vindkraftverk passar in i landskapet. Det bör vara en bedömningsfråga från fall till fall.
8. Lagkrav införs inledningsvis i den reviderade vindbruksplanen. Töreboda kommun
kommer i mindre utsträckning att beröras av ev. otydligheter kring skyddsavstånd än
Mariestad och Gullspångs kommuner.
Aktuella miljömål
Miljömål 1, Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i
en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 14

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 140

2013.Ma0763

Mariestad Krögaren 2 – Klagomål på bristande underhåll av fastighet som inrymmer bl.a. Stadshotellet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till förvaltningen att kommunicera ägaren till fastigheten Krögaren 2 ett beslut om att utse en sakkunnig för att utreda behovet av
underhållsåtgärder.
————

Bakgrund
Klagomål har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden på underhållet av fastigheten Mariestad Krögaren 2 Stadshotellet Mariestad.
Trots dialog med ägaren till fastigheten har inga åtgärder vidtagits i syfte att förbättra underhållet eller för att presentera en plan för hur underhållet ska utföras.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 15

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 141

2014.Ma1101

Mariestad Hassle-Vallby 6:1 – Ansökan om bygglov för
nybyggnad av tillfällig paviljong för flyktingboende
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Motivet till detta är primärt att den tid som givits för grannar att yttra sig inte gått
ut.
Överläggningar

Ledamoten Stellan Kronberg (M) med instämmande av Gunnar Welin (M) och
Gunnar Carlsson (C) yrkar på återremiss bland annat av rent formella skäl då den
faktiska remisstiden ännu inte löpt ut. Det finns två grannar som skulle kunna
komma in med yttranden under sammanträdesdagen. Även frågan om avloppsdimensioneringen diskuterades, då den tilltänkta byggnaden är dimensionerad för
fler personer än vad den tilltänkta avloppsanläggningen är godkänd för.
Ordförande Johan Cord (S) frågar nämnden om ärendet ska avgöras på dagens möte eller
om det ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
————

Bakgrund
2014-09-03 inkom fastighetsägaren Raili Kosonen med en ansökan om bygglov
för en omfattande anläggning för tillfälliga paviljonger för flyktingboende på
Vallby herrgård. Byggnaden var avsedd att placeras inom skyddsavstånd från Trafikverkets väg E20 samt nära pumpstationen i Vallby. Kontakt togs med Trafikverket och med Räddningstjänst i Östra Skaraborg, RÖS. Det framkom att en
riskanalys krävs för att placera en sådan stor anläggning nära E20.
2014-11-04 reviderades ansökan till en mindre byggnad som kan inrymma 28 personer som mest. Byggnaden är av Vandrarhemskaraktär med gemensamma WC
och dusch, tvätt möjligheter i anslutning till boenderummen. Matservering kommer att ske i fastighetens huvudbyggnad där det också kommer finnas gemensamhetsutrymmen för daglig samvaro och sysselsättning. Transporter kommer att
ske i huvudsak i verksamhetens egen regi.
2014-10-01 togs följande beslut: Miljö- och byggnadsnämnden betraktar aktuell
ansökan om bygglov vara av principiell art och av stor betydelse. Därmed ska beslut om bygglovet fattas av Miljö- och byggnadsnämnden och inte på delegation
av förvaltningen.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 16

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 141 (forts.)

2014.Ma1101

Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser.
Den berörda fastigheten omfattas inte av något strandskydd och åtgärden påverkar inte heller några områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).

Yttranden
Åtgärden är sådan att kända sakägare (minst alla ägare till angränsande fastigheter)
har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap.
25 § plan- och bygglagen.
Sakägare har haft till och med den 3 december på sig att svara. Följande synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheten Hassle-Vallby 5:3 Håkan och
Roland Liljeberg:


”Vi motsätter oss rubricerade bygglov. Det tänkta boendet kommer att vara i
direkt anslutning till vår tomt. Redan det befintliga vårdhemmets klientel har
inneburit otaliga intrång på tomten och polishjälp har krävts för avhysning ett
flertal gånger. Om ovanstående bygglov beviljas kommer ytterligare ett stort
antal personer att finnas på grannfastigheten. Eftersom vår tomt utgör ett naturligt "strövområde" kan vi inte acceptera projektet. Vill att Du besöker oss
för att själv bilda Dig en uppfattning.”

_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom
Raili Kosonen, Vallby Herrgården 1, Mariestad
Kontrollansvarig Mats Pettersson
Håkan Liljeberg, Brännebrona Slåttebråten 2, 533 97 Göten
Roland Liljeberg, Vallby gård 1, 542 92 Mariestad
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 17

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 142

2014.Ma0767

Mariestad Helgåsen 1:29 - Ansökan om bygglov för
nybyggnad av enbostadshus och garage
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet är 22 577 kronor (bygglov, startbesked, slutbesked och
fastställande av kontrollplan, hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Per Larson, Vaktelvägen 38, 542 41 Mariestad. , som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft.

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat ett startbesked.
————

Bakgrund
Ansökan avser bygglov av nybyggnation av enbostadshus och garage med carport
utanför planlagt område.
Den berörda fastigheten omfattas av strandskydd, strandskyddsdipsens finns. Åtgärden påverkar inte några övriga områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).

Yttranden
Åtgärden är sådan att kända sakägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Inga negativa yttranden har inkommit.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 142 (forts.)

2014.Ma0767

Skäl till beslut
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus som byggs samman med garage
och carport. Huvudbyggnad med garage ska inrymma både bostad och hemmakontor för taxiverksamhet varför trafiken till fastigheten kommer att öka något.
Garage, carport och huvudbyggnad avses byggas ihop. Karaktären på de enskilda
byggnadskropparna är olikartade, därför är förslaget inte helt självklart lämpligt ur
utformningssynpunkt. På tomten finns ett större antal skjul och uthus samt ett
välvt lagertält som är mindre estetiskt tilltalande och dess utomformning är olikartad, behov av uppstädning på tomten finns. Den aktuella byggnaden ansökan
avser ska placeras relativt avskilt från vägen sett och den kommer därav inte ha
betydande omgivningspåverkan. Dialog har förts med sökanden om att garaget ej
ska vara så dominerande mot huset. Sökanden har därför omarbetat takkuporna
på garaget för att få bostadshus och garage att harmonisera bättre.
Trots byggnadens icke traditionella utförande gör Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att bygglov ska beviljas, då byggnaden kommer att placeras
avskilt och att platsen som sådan kommer att förskönas om också uppstädning av
äldre uthus runt nybyggnationen kommer att genomföras.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL.

Upplysningar
Strandskyddsdispens meddelades 2014-09-30.
Fastigheten kommer att koppla på sitt vatten och avlopp till Sjöängens samfällighet.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 §
PBL, om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljöoch byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Aktuellt miljömål

Informationen är i linje med följande nationella miljömål.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag och ritningar + MB
Anders Gustafsson, Hästskovägen 23, Mariestad
Protokollsutdrag för kännedom
Kontrollansvarig Per Larsson

Information om hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 143

2014.Ma0012

Ekonomisk uppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa det ekonomiska utfallet.

Ekonomisk uppföljning
Prognosen pekar på att budgetens nettokostnadsram torde räcka för den verksamhet som
nu planeras ska genomföras under resten året.

Kommentarer
Mariestads kommun kommer att internfaktureras de kostnader som nämnden har haft under året för dels politikerförrättningar och arvoden, dels för de tjänster som nämnden låtit
Miljö- och byggnadsförvaltningen utföra åt Mariestads kommun. Det har bland annat
handlat om utvecklingsarbete (vindbruksplanering och landbygdsutvecklingsplanering) och
ersättning för fackligt arbete.
Troligtvis kommer en kostnad nu uppkomma på drygt 200 tkr för att överföra bygglovsritningar från de tre kommunerna från ett föråldrat arkivsystem till ett system som redan
finns i Mariestads kommun. Programmet används idag främst av Tekniska förvaltningens
olika enheter. Det ska även inom en snar framtid finnas möjlighet att publicera ritningarna
på nätet för medborgarnas åtkomst.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillskrivit referensgruppen inom MTG (kommuncheferna) i syfte att reglera hanteringen av årets lönepott och även rutinerna i fortsättning för
de ökade medel som lönerevisionen orsakar.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 144

2014.Ma0019

Verksamhetsuppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen tillhandlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde göra en uppföljning av sin verksamhet och vid behov korrigera sin Tillsyns- och kontrollplan.

Miljö- och byggnadsförvaltningens redogörelse
Följande är exempel på vad som planeras. pågår eller har utförts sedan förra sammanträdet
i Miljö- och byggnadsnämnden:
Övergripande

Revisorerna kommer på besök den 9 december 2014.
Det pågår en hel del mer eller mindre väldefinierade projekt som förvaltningen förutses
delta i. I och med att det inte finns tillgång på all den tid som dessa projekt genererar behov
av, så måste förvaltningen många gånger säga nej till deltagande eller åtminstone endast
strövis medverka. Förvaltningen har påbörjat en diskussion med ansvariga för dessa projekt
för att lösa problemet eller åtminstone skapa en förståelse för det.
Uppdraget om att se över reglementet och samverkansavtalet kommer att tas upp med den
nya nämnden på januarisammanträdet. Detsamma gäller frågan om kundgarantier och
kopplingen de kvalitetsmål som brukar fastställas av nämnden årligen på första sammanträdet.
Personal

Personalsituationen är inte god. Sjukfrånvaron ökar. För att klara att leverera de tjänster
som medborgarna efterfrågar och detta i någorlunda rimlig tid, så söker Miljö- och byggnadsförvaltningen nu efter förstärkning. Primärt är det inom byggavdelningen för att kunna
hantera bygglov men också för att kunna utöva tillsyn och avsluta gamla ärenden. På miljösidan kommer det att behöva sättas in vikarier under våren 2015.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
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2014.Ma0019

Det råder fortfarande en oklarhet i om tillgången på kontorsutrymmen för förvaltningens
personal i Stadshuset i Mariestad. Detta påverkar också möjligheterna att få plats med ordinarie personal, vikarier, praktikanter och projektanställda.
Parallellt sker en omdisponering av arbetsuppgifterna inom förvaltningen inte minst på miljöavdelningen i syfte att renodla tjänsterna. Uppdaterade arbetsbeskrivningar ska tas fram
för personalen.
Miljöavdelningen

Nämndens nuvarande mest miljöstrategiska insats sker inom projektet för att tillskapa en
hygieniseringsanläggning för utsorterat toalettavloppsvatten. Ett studiebesök har gjorts i
Uddevalla som har en pilotanläggning i drift. Ett erfarenhetsutbyte med Uddevalla kommun och främst Töreboda kommun är värdefullt nu när en anläggning förprojekteras i
närheten av Sötåsen och Halna-Åsen-området.
En informationskampanj om vattenförvaltning håller på att tas fram inom ramen för samverkan mellan miljöcheferna i f.d. Skaraborg. Där deltar Miljö- och byggnadsförvaltningen
med två handläggare. Syftet är att informera politiker och tjänstemän om vad som krävs av
kommunen inom ramen för vad som krävs av Sverige utifrån vad bland annat vattendirektivet kräver. Samtidigt har ett internt projekt inom MTG påbörjats i syfte att ta fram förslag
på yttranden från de tre kommunerna över ett remissförslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljö-konsekvensbeskrivning
för perioden 2015-2021 för bland annat Västerhavets vattendistrikt.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 145

2014.Ma1390

Information om Handlingsplan folkhälsostrategi, tillgänglighets- och miljömålsarbete i Mariestad
Information
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerade om pågående arbete i Mariestads kommun
med att ta fram handlingsplaner med tillhörande uppföljning av för folkhälsstrategi, tillgänglighets- och miljömål.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 146

2014.Ma1379

Förslag på attestanter för Miljö- och byggnadsnämnden
för år 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse attestanter för år 2015 i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Detta beslut är fattat i enlighet med gällande "Attestreglemente och kontroll av ekonomiska
transaktioner" fastställt av Kommunfullmäktige i Mariestads kommun (Kf §20/2009).
Noterbart är att de politiska företrädarna i Miljö- och byggnadsnämnden ännu inte är utsedda varför namnen på de ledamöter som nu utses som attestanter inte är namngivna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden ska inför varje verksamhetsår utse ansvariga för attestering
före registrering av transaktioner. Det är obligatoriskt för Miljö- och byggnadsnämnden att
utse beslutsattestanter för kontroll av underlag, beställning, beslut och villkor. En mottagningsattestant intygar att vid köp av varor och tjänster att nämnden tillgodogjort sig det
som beställts. Detta och övriga attestmoment (granskning och behörighet) är ej obligatoriska attestmoment. Beslutsattesten utgör kärnan i Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska kontroll. I uppgiften ingår att kontrollera att en faktisk beställning har skett, att ett
beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som överenskommits. I beslutsattesten
ligger också ansvaret för konteringen. Mariestads kommuns regler kring attestering återfinns i ett reglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Förslag på attestanter
Ordinarie beslutsattestanter
Lars Sylvén
Miljö- och byggnadschef

Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 146 (forts.)

2014.Ma1379

Ersättande beslutsattestanter
Malin Bengtsson
Enhetschef byggavdelningen

1:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Per Jernevad
Bygglovshandläggare

2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Ordinarie mottagningsattestant
Eva Haggerty
Miljö- och byggadministratör
Ersättande mottagningsattestanter
Lena Granath
Miljö- och byggadministratör

Annika Kjellman
Miljö- och byggadministratör

_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 26

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 147

2014.Ma0010

Redovisning av delegationsbeslut
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa de beslut som är fattade på delegation.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 27

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 148

2014.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljööverdomstolen Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut den 18 oktober 2013 i ärende nr 50539688-2012 och fastställer Miljö- och byggnadsnämndens för Törebodas, Mariestads
och Gullspångs kommuner beslut den 8 november 2012, Mbn § 147
D nr 2012.Gu0292
2. Länsstyrelsens beslut att avslå klagan över nämndens beslut om förbud mot drift av
vindkraftverk på fastigheten Sanden 2:1 i Gullspångs kommun
Dnr 2014.Gu0148
3. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens för komplementbyggnad på fastigheten Gullspång Gårdsjö 1:4
Dnr 2014.Gu 0397
4. Länsstyrelsens bekräftelse på anmälan om transport av farligt avfall
Dnr 2014.Gu0457
5. Länsstyrelsen i Västra Götaland har i samråd med Fortum utarbetat anvisning gällande
klunkning av vatten vid Gullspångs kraftverk under hösten 2014
Dnr 2014.Gu0467
6. Tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av häst
Dnr 2014.Gu0490
7. Tillståndsbevis från Polisen för hotell- och pensionatsrörelse, allmän sammankomst
Dnr 2014.Gu0503
8. Länsstyrelsens beslut om icke betydande miljöpåverkan för den planerade avfallslagringsverksamheten på Anderstorp 7:1 i Gullspångs kommun
Dnr 2014.Gu0504
9. Kommunstyrelsen i Törebodas beslut om remiss om Regionala miljömål för Västra
Götaland
Dnr 2014.Ma0898
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 148 (forts.)

2014.Ma0011

10. Länsstyrelsens beslut att inte pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens Dillö
9:27 i Mariestads kommun
Dnr 2014.Ma1015
11. Länsstyrelsens beslut att inte pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens Klippingsberg 1:11 i Mariestads kommun
Dnr 2014.Ma1037
12. Beslut i ärende om tillstånd enligt 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) för servering av
alkoholdrycker
Dnr 2014,Ma1233, Ma 1290
13. Beslut från Länsstyrelsen om anmälan om skogavverkning på fastigheten Rambotorp
9:1 i Mariestads kommun
Dnr 2014.Ma1285
14. Länsstyrelsens beslut om bidrag enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder
mot radon i egnahem
Dnr 2014.Ma1288
15. Beslut från Länsstyrelsen om anmälan om skogavverkning på fastigheten Fagerhult 2:1
i Mariestads kommun
Dnr 2014.Ma1292
16. Kommunfullmäktige i Mariestads beslut om turordning för ersättares tjänstgöring vid
sammanträden med nämnder och styrelser
Dnr 2014.Ma1307
17. Kommunfullmäktige i Mariestads beslut att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden d.v.s. att underlagen inte längre skickas i pappersformat. Övergången ska
ske så snart beställda iPad har levererats
Dnr 2014.Ma1308
18. Information från Vänerns Vattenvårdsförbund
Dnr 2014.Ma1321
19. Tillstånd från Länsstyrelsen till körning med motorfordon för att utföra och sondera
markförhållandena geotekniskt inför Vindpark Lyrestad i Mariestads och Töreboda
kommuner
Dnr 2014.Ma1346
20. Länsstyrelsen beslut om tillstånd till transport av avfall
Dnr 2014.Ma1389
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
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2014.Ma0011

21. Beslut från Länsstyrelsen om efterbehandlad täkt på fastigheten Töreboda Närlunda 1:2
(tidigare Bällefors-Kyrketorp 2:20) i Töreboda kommun
Dnr 2014.Tö0237
22. Töreboda utvecklingsutskotts beslut i ärendet om förslag till bildande av naturreservatet
Näsaviken i Töreboda kommun
dnr 2014.Tö0514
23. Töreboda kommunstyrelses beslut om tillfällig förskoleverksamhet s.k. sluss i Töreboda
och Moholm
Dnr 2014.Tö0529
24. Kommunfullmäktige i Törebodas beslut om delårsrapport med delårsbokslut
Dnr 2014.Tö0587
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 30

2014-12-03

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 149

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information lämnas på sammanträdet om följande:


Gullspång Mörtestad 9:2 – Dom från Mark- och miljööverdomstolen



Beslut från Länsstyrelsen om förordnande om utvidgat strandskydd i Mariestads, Gullspångs och Töreboda kommuner

_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Anslagsdatum

2014-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2015-01-01

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Mariestad.
Protokollet finns också på www.mariestad.se , www.toreboda.se och
www.gullspang.se

...............................................................................................................

Lars Sylvén
___________________________________________________________________________________________________________

