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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-05-12

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 13.30 – 15.00

Beslutande

Övriga deltagande

Kjell Lindholm
Björn Fagerlund
Anders Bredelius
Gunnar Carlsson
Marina Smedberg
Leif Udéhn
Lotta Boklund
Johan Cord
Mikael Hannebjörk
Göran Johansson
Roger Wiking
Per Rang
Jan Karlsson

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

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

Peringe Carlsson
Thomas Dynesius
Per-Olof Pettersson
Annika Kjellman
Lars Sylvén
Malin Bengtsson
Per Jernevad
Fredrik Johansson
Åsa Lindblad

(S)
ersättare
(M)
ersättare
(C)
ersättare
sekreterare
miljö- och byggnadschef
enhetschef byggavdelningen
bygglovshandläggare; §§ 53 - 66
miljöinspektör; §§ 53 - 57
miljöinspektör; §§ 53 - 57

Utses att justera

Anders Bredelius

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen onsdagen den 18 maj 2015 kl. 08.00

Sekreterare

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

Paragrafer

53 - 66

Annika Kjellman
Ordförande

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

Kjell Lindholm
Justerande

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

Anders Bredelius
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Sida 1

2015-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 53

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Anders Bredelius till att jämte ordföranden
Kjell Lindholm (C) justera protokollet.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 54

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 55

2015.Ma0009

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

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 7 april 2015 till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Mbn § 56

2007.Gu0450

Gullspång Bråta 2:23 – Beslut om att begära uppstädning av
fastighet på den fastighetsägarens bekostnad
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att hos Kronofogden begära uppstädning av fastighet Bråta 2:23 på fastighetsägarens bekostnad.
Motivet till beslutet är att nedskräpningen utgör en fara för omgivande miljö samt utgör en
förfulande effekt.
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § och 17 § Miljöbalken.
Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och God bebyggd miljö (se information nedan).
————
Bakgrund

2014-10-17 fattade Miljö- och byggnadsförvaltningen beslut om att förelägga Jens Sören
Krister Petersen om att senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha forslat bort
de fordon, bildelar, pallar och skrot m.m. som märkts ut i bifogad fotodokumentation samt
karta. Om föreläggandet inte efterlevdes skulle Miljö- och byggnadsförvaltningen ansöka
hos Kronofogden om rättelse på fastighetsägarens bekostnad.
2014-11-27 delgavs föreläggandet och nådde laga kraft 2014-12-18. 2015-03-18 hade 3 månader passerat sedan föreläggandet trädde i laga kraft och bortforslandet av fordon, bildelar, pallar och skrot m.m. skulle därmed ha genomförts.
Redogörelse för ärendet

2008-11-19 gjorde Miljö- och byggnadsförvaltningen sin första inspektion och miljöinspektör Johanna Björck räknade då ihop ca 30 fordon. Fastighetsägaren var inte närvarande vid
inspektionen.
2008-11-21 kommunicerade Miljö- och byggnadsförvaltningen ett förslag till fastighetsägaren med innebörden att berörd tomt måste städas upp från skrotbilar, bildelar, bilbatterier,
traktorer och övrigt skräp. Fastighetsägaren hörde inte av sig till Miljö- och byggnadsförvaltningen under tiden. Brevet med beslutsförslaget returnerades till förvaltningen oöppnat
med meddelandet att fastighetsägaren inte tömmer brevlådan.
Forts.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 56 (forts.)

2007.Gu0450

2009-03-12 ringde Miljö- och byggnadsförvaltningen till Jens Sören Krister Petersen.
Första gången var det upptaget i telefonen och sen blev det inget svar från honom.
2009-03-16 kommunicerade Miljö- och byggnadsförvaltningen ett förslag till fastighetsägaren igen, med mottagningsbevis. Brevet returnerades till Miljö- och byggnadsförvaltningen
då det inte avhämtats inom föreskriven tid.
2009-04-02 gjorde Miljö- och byggnadsförvaltningen ett nytt tillsynsbesök på fastigheten.
2009-05-12 skrev Miljö- och byggnadsförvaltningen ett föreläggande till fastighetsägaren
och begärde hjälp med delgivning av polisen. Enligt föreläggandet skulle åtgärderna vara
vidtagna senast den 31 juli 2009.
2009-05-15 och 2009-05-26 besökte Miljö- och byggnadsförvaltningen fastigheten och
konstaterade då att fastighetsägaren inte hade städat upp, men att fastigheten var bebodd.
2009-07-23 tog Miljö- och byggnadsförvaltningen emot ett delgivningskvitto från polismyndigheten, där Jens Sören Krister Petersen hade mottagit beslut i ärendet.
2009-08-26 besökte Miljö- och byggnadsförvaltningen fastigheten och mötte Jens Sören
Krister Petersen. Under besöket fördes en dialog om fastighetens skick. Det hade tillkommit fler skrotbilar och antalet fordon hade inte minskat sen första inspektionen. Fastighetsägaren ville inte minska ner på antalet bilar, trots att det var trångt överallt. Han uppgav att
han återvänder och plockar isär bilar samt säljer bildelar. Han ville inte heller flytta om sina
fordon, så det blir bättre ordning på fastigheten.
2009-11-12 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att förelägga Jens Sören Krister Petersen att senast den 1 mars 2010 ha städat upp på fastigheten. Beslutet delgavs efter stort besvär med hjälp av polismyndigheten. Därmed löpte också tid i beslutet ut utan att det vunnit laga kraft.
2010-04-13 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att förelägga Jens Sören Krister Petersen om att forsla bort fordon, traktorer, skräp och skrot, som specificerades med karta och
bilder, vid vite om 100 000 kr.
2011-03 delgavs föreläggandet genom spikning eftersom polisen efter omfattande arbete
inte kunnat delge Jens Sören Krister Petersen beslutet. Föreläggandet efterlevdes inte.
2011-11 ansökte Miljö- och byggnadsförvaltningen om att vitet skulle fällas ut från Markoch miljödomstolen. Ansökan avslogs 2012-04. Miljö- och byggnadsförvaltningen överklagade beslutet 2012-04-30 genom Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Johan Cord.
2013-02-04 beslutade Svea Hovrätt Mark- och Miljööverdomstolen att bifalla överklagan
och förpliktiga Jens Sören Krister Petersen att betala 50 000 kr i vite.
Forts.
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2007.Gu0450

2014-05-19, 2014-07-21 och 2014-09-10 har Miljö- och byggnadsförvaltningen genomfört
inspektioner på fastigheten Bråta 2:23. Första gången närvarade miljöinspektörerna Robert
Skogh och Fredrik Johansson, andra gången Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén och
Fredrik Johansson, sista gången Fredrik Johansson och Robert Skogh. Syftet med besöken
var dels att få kontakt med fastighetsägaren och dels att dokumentera nedskräpningen. Vid
samtliga tillfällen noterades att det fanns många fordon, bildelar, skrot och pallar på fastigheten. Jens Sören Krister Petersen var inte närvarande vid inspektionerna.
2014-10-17 fattade Miljö- och byggnadsförvaltningen ett beslut om att förelägga Jens Sören
Krister Petersen om uppstädning. Föreläggandet delgavs 2014-11-27.
2015-04-02 besökte Åsa Lindblad och Fredrik Johansson från Miljö- och byggnadsförvaltningen fastigheten för att följa upp föreläggandet. Vid inspektionen kunde det konstateras
att fordon, bildelar, pallar och skrot m.m. inte hade forslats bort. Fastighetsägaren var inte
närvarande vid inspektionen.
Bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har sedan 2007 genomfört flera besök på fastigheten.
Vid samtliga besök har det funnits många fordon, högar med skrot och diverse maskiner
runt om på fastigheten. Fastigheten är tydligt synlig från vägen, och är därmed i ett sådant
skick som föreskrivs i 15 kapitlet 30 § miljöbalken. Vidare finns det överhängande risk att
föroreningar släppts ut och kommer fortsätta släppas ut på fastigheten.
2014-10-17 var det på grund av dessa omständigheter motiverat att åter igen förelägga Jens
Sören Krister Petersen om uppstädning. Eftersom Jens Sören Krister Petersen inte har efterlevt tidigare förelägganden om uppstädning var det även befogat att meddela att uppstädning på hans bekostnad kommer begäras från Kronofogden, i det fall föreläggandet
daterat 2014-10-17 inte efterlevdes.
2015-04 följde Miljö- och byggnadsförvaltningen upp föreläggandet (beslutat 2014-10-17)
var det uppenbart att det inte hade efterlevts. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör därför
bedömningen att en begäran om uppstädning på fastighetsägarens bekostnad ska lämnas till
Kronofogden.
Underlag för beslut

Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-17
Fotodokumentation med karta tillhörande beslut, daterat 2014-10-17
Fotodokumentation med karta tillhörande beslut, daterat 2015-04-30
Forts.
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Aktuella miljömål
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 till:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kronofogden
Protokollsutdrag med REK + MB
Jens Sören Krister Petersen, Bråta Hedbacka, Hova

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.
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Gullspång Bråta 16:1 – Beslut om att begära uppstädning av fastighet på fastighetsägarens bekostnad
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att hos Kronofogden begära uppstädning av fastigheten Bråta 16:1 på fastighetsägarens bekostnad.
Motivet till beslutet är att nedskräpningen utgör en fara för omgivande miljö samt utgör en
förfulande effekt.
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § och 17 § Miljöbalken.
Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och God bebyggd miljö (se information nedan).
————
Bakgrund

2014-10-17 fattade Miljö- och byggnadsförvaltningen beslut om att förelägga Jens Sören
Krister Petersen om att senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha forslat bort
de fordon, bildelar, pallar och skrot m.m. som märkts ut i bifogad fotodokumentation samt
karta. Om föreläggandet inte efterlevdes skulle Miljö- och byggnadsförvaltningen ansöka
hos Kronofogden om uppstädning på fastighetsägarens bekostnad.
2014-11-27 delgavs föreläggandet och nådde laga kraft 2014-12-18. 2015-03-18 hade 3 månader passerat sedan föreläggandet trädde i laga kraft och bortforslandet av fordon, bildelar, pallar och skrot m.m. skulle därmed ha genomförts.
Redogörelse för ärendet

2008-11-19 gjorde Miljö- och byggnadsförvaltningen sin första inspektion och miljöinspektör Johanna Björck räknade då ihop ca 10 fordon. Fastighetsägaren var inte närvarande vid
inspektionen.
2008-11-24 kommunicerade Miljö- och byggnadsförvaltningen ett förslag till fastighetsägaren att berörd tomt måste städas upp från skrotbilar, bildelar, bilbatterier, traktorer och övrigt skräp. Fastighetsägaren hörde inte av sig till Miljö- och byggnadsförvaltningen under
tiden. Brevet med beslutsförslaget returnerades till förvaltningen oöppnat med meddelandet att fastighetsägaren inte tömmer brevlådan.
2009-03-12 ringde Miljö- och byggnadsförvaltningen till Jens Sören Krister Petersen.
Första gången var det upptaget i telefonen och sen blev det inget svar från honom.
Forts.
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2009-03-16 kommunicerade Miljö- och byggnadsförvaltningen ett förslag till fastighetsägaren igen, med mottagningsbevis. Brevet returnerades till Miljö- och byggnadsförvaltningen
då det inte avhämtats inom föreskriven tid.
2009-04-02 gjorde Miljö- och byggnadsförvaltningen ånyo tillsyn på fastigheten och då syntes en man vilket tyder på att det finns någon som bor där.
2009-05-12 skrev Miljö- och byggnadsförvaltningen ett föreläggande till fastighetsägaren
och begärde hjälp med delgivning av polisen. Enligt föreläggandet skulle åtgärderna vara
vidtagna senast den 31 juli 2009.
2009-05-15 och 2009-05-26 besökt Miljö- och byggnadsförvaltningen fastigheten och konstaterade då att fastighetsägaren inte har gjort stora förändringar på tomten, men att det
syntes att personen bor på fastigheten och det pågår verksamhet.
2009-07-23 tog Miljö- och byggnadsförvaltningen emot ett delgivningskvitto från polismyndigheten, där Jens Sören Krister Petersen hade mottagit beslut i ärendet.
2009-08-26 besökte Miljö- och byggnadsförvaltningen och mötte Jens Sören Krister Petersen. Under besöket fördes en dialog om fastighetens skick. Det hade tillkommit fler skrotbilar och antalet fordon hade inte minskat sen första inspektionen. Fastighetsägaren ville
inte minska ner på antalet bilar, trots att det var trångt överallt. Han uppgav att han återvänder och plockar isär bilar samt säljer bildelar. Han ville inte heller flytta om sina fordon,
så det blir bättre ordning på fastigheten.
2009-11-12 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att förelägga Jens Sören Krister Petersen att senast den 1 mars 2010 ha städat upp på fastigheten. Beslutet delgavs efter ihärdiga
försök med hjälp av polismyndigheten. Därmed löpte också tid i beslutet ut utan att det
vunnit laga kraft.
2010-04-13 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att förelägga Jens Sören Krister Petersen om att forsla bort fordon, traktorer, skräp och skrot, som specificerades med karta och
bilder, vid vite om 50 000 kr. Föreläggandet delgavs 2011-03 genom spikning eftersom polisen efter omfattande arbete inte kunnat delge Jens Sören Krister Petersen beslutet. Föreläggandet efterlevdes inte.
2011-11-03 ansökte Miljö- och byggnadsförvaltningen om att vitet skulle fällas ut från
Mark- och miljödomstolen. Ansökan avslogs 2012-04-12. Miljö- och byggnadsförvaltningen överklagade beslutet 2012-04-30 genom Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Johan Cord. 2013-02-04 beslutade Svea Hovrätt Mark- och Miljööverdomstolen att bifalla
överklagan och förpliktiga Jens Sören Krister Petersen att betala 50 000 kr i vite.
2014-05-19, 2014-07-21 och 2014-09-12 har Miljö- och byggnadsförvaltningen genomfört
inspektioner på fastigheten Bråta 16:1. Första gången närvarade miljöinspektörerna Robert
Skogh och Fredrik Johansson, andra gången Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén och
Fredrik Johansson. Sista gången närvarade Fredrik Johansson. Vid båda tillfällena noterades
att det fanns flera bilar, maskiner och minst en husvagn på fastigheten. Jens Sören Krister
Petersen var inte närvarande vid inspektionerna.
Forts.
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2014-10-17 fattade Miljö- och byggnadsförvaltningen ett beslut om att förelägga Jens Krister Sören Petersen om uppstädning. Föreläggandet delgavs 2014-11-27.
2015-04-02 besökte Åsa Lindblad och Fredrik Johansson från Miljö- och byggnadsförvaltningen fastigheten för att följa upp föreläggandet. Vid inspektionen kunde det konstateras
att fordon, bildelar, pallar, skrot m.m. inte hade forslats bort.
Bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har sedan 2007 genomfört flera besök på fastigheten.
Vid samtliga besök har det funnits många fordon, högar med skrot och diverse maskiner
runt om på fastigheten. Fastigheten är tydligt synlig från vägen och är därmed i ett sådant
skick som föreskrivs i 15 kapitlet 30 § miljöbalken. Vidare finns det överhängande risk att
föroreningar släppts ut och kommer fortsätta släppas ut på fastigheten.
2014-10-17 var det på grund av dessa omständigheter motiverat att återigen förelägga Jens
Sören Krister Petersen om uppstädning. Eftersom Jens Sören Krister Petersen inte har efterlevt tidigare förelägganden om uppstädning var det även befogat att meddela att uppstädning på dennes bekostnad kommer begäras från Kronofogden, i det fall föreläggandet
daterat 2014-10-17 inte efterlevdes.
2015-04 följde Miljö- och byggnadsförvaltningen upp föreläggandet (beslutat 2014-10-17)
och då var det uppenbart att det inte hade efterlevts. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör
därför bedömningen att en begäran om uppstädning på fastighetsägarens bekostnad ska
lämnas till Kronofogden.
Underlag för beslutet

Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-17
Fotodokumentation med karta tillhörande beslut, daterat 2014-10-17
Fotodokumentation med karta tillhörande beslut, daterat 2015-04-30
Aktuella miljömål
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.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 57 (forts.)

2008.Gu0231

_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kronofogden
Protokollsutdrag med REK + MB
Jens Sören Krister Petersen, Bråta Hedbacka, Hova

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

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 12

2015-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 58

2014.Tö0657

Mariestad Kanaljorden 1:1 - Uppgradering av husbilsställplats i
Hajstorp
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till förvaltningen att besluta
om bygglov för Ställplats på fastigheten Kanaljorden 1:1 i enlighet med inlämnade handlingar.
Motivet till beslutet är att ärendet är komplett och utskickat för hörande av grannar. Svarstiden är tom 2015-05-12 vilket innebär att ärendet inte är färdigberett innan Miljö och
byggnadsnämndens sammanträde 2015-05-12.
————
Bakgrund

Sökande Henrik Pettersson, AB Göta Kanalbolag har inkommit med en ansökan om ställplats i Hajstorp, ställplatsen finns sedan tidigare men har inte prövats i ett bygglov. Avsikten är nu att göra ställplatsen mer anordnad och därför har bygglov sökts. Miljö- och byggnadsförvaltningen har diskuterat frågan med planavdelningen och kommit fram till att den i
nuläget inte kräver detaljplan utan vi har möjlighet att hantera ställplatsen som ett bygglovsärende utanför planlagt område. Åtgärden kräver dock strandskyddsdispens vilket har behandlats i ett separat ärende 2015Tö0666 och beviljats 2015-01-26.
Kulturmiljövärden
Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövård, Göta kanal, samt för
friluftsliv. Göta kanal är utpekad i det kommunala bevarandeprogrammet: Mårbykanaljorden bymiljö.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att området utgör en lämplig
placering för ställplats med avseende på att den placeras intill befintlig gästhamn.
Det finns möjlighet att tömma gråvatten och latrin samt avfall i intilliggande befintliga serviceanläggning. Verksamheten kommer främst att pågå under sommarhalvåret.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden ej har en betydande påverkan för riksintresset.
Ärendet är av sådan art att grannar har underrättas samt att ärendet ska beslutas av Miljöoch byggnadsnämnden.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 13

2015-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 59

2015.Ma0053

Mariestad Kanaljorden 1:2 - Uppgradering av husbilsställplats i
Lyrestad
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till förvaltningen att besluta
om bygglov för Ställplats på fastigheten Kanaljorden 1:2 i enlighet med inlämnade handlingar.
Motivet till beslutet är att ärendet är komplett och utskickat för hörande av grannar. Svarstiden är tom 2015-05-12 vilket innebär att ärendet inte är färdigberett innan Miljö och
byggnadsnämndens sammanträde 2015-05-12.
————
Bakgrund

Sökande Henrik Pettersson, AB Göta Kanalbolag har inkommit med en ansökan om ställplats i Lyrestad, ställplatsen finns sedan tidigare men har inte prövats i ett bygglov. Avsikten är nu att göra ställplatsen mer anordnad och därför har bygglov sökts. Miljö- och byggnadsförvaltningen har diskuterat frågan med planavdelningen och kommit fram till att den i
nuläget inte kräver detaljplaneändring utan vi har möjlighet att hantera ställplatsen som ett
bygglovsärende. Planen anger TH- område får endast användas för hamntrafik och därmed
samhörigt ändamål.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Miljö och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att ärendet kan prövas mot gällande
planbestämmelse. Planen anger TH- område får endast användas för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. I nuläget är det oklart inom vilken planbestämmelse som ställplats
skulle kunna inrymmas, eftersom det är en relativt ny företeelse. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att området utgör en lämplig placering för ställplats med avseende på att den placeras intill befintlig gästhamn, där det finns möjlighet att tömma gråvatten och latrin samt hushållsavfall. I jämförelse med vad som är tillåtet enligt planen, där det
i princip skulle kunna byggas hamnmagasin eller liknande med en byggnadshöjd om 5,6m,
kan inte heller ställplats bedömas att utgöra en mer påtaglig olägenhet. Verksamheten
kommer dessutom främst att pågå under sommarhalvåret.
Ärendet är därför av sådan art att grannar har underrättas samt att ärendet ska beslutas av
Miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 60

2014.Ma1488

Mariestad Kanaljorden 1:2 - Uppgradering av husbilsställplats i
Sjötorp
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till förvaltningen att besluta
om bygglov för Ställplats på fastigheten Kanaljorden 1:2 i enlighet med inlämnade handlingar.
Motivet till beslutet är att ärendet är komplett och utskickat för hörande av grannar. Svarstiden är tom 2015-05-13 vilket innebär att ärendet inte är färdigberett innan Miljö och
byggnadsnämndens sammanträde 2015-05-12.
————
Bakgrund

Sökande Henrik Pettersson, AB Göta Kanalbolag har inkommit med en ansökan om ställplats i Sjötorp, ställplatsen finns sedan tidigare men har inte prövats i ett bygglov. Avsikten
är nu att göra ställplatsen mer anordnad och därför har bygglov sökts. Miljö- och byggnadsförvaltningen har diskuterat frågan med planavdelningen och kommit fram till att den i nuläget inte kräver detaljplaneändring utan vi har möjlighet att hantera ställplatsen som ett
bygglovsärende. Fastigheten omfattas av detaljplan för Slussområde i Sjötorp upprättad
2000, planen anger T- parkering, samt naturområde.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att ärendet kan prövas mot gällande
planbestämmelse. Planen anger parkering och naturområde. I nuläget är det oklart inom
vilken planbestämmelse som ställplats skulle kunna inrymmas eftersom det är en relativt ny
företeelse. På aktuellt område skulle dock ställplats på parkering kunna bedömas som en
planenlig åtgärd men ställplatsen placeras också delvis på parkmark vilket inte kan betraktas
som planenligt. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att området utgör en
lämplig placering för ställplats med avseende på att den placeras intill befintlig gästhamn. I
nuläget finns ingen möjlighet att tömma latrin eller gråvatten men sökanden planerar att
anlägga det i anslutning till ställplatsen. Hushållsavfall kan slängas i befintliga avfallskärl
som finns i anslutning till ställplatsen. Verksamheten kommer främst att pågå under sommarhalvåret.
Ärendet är av sådan art att grannar har underrättas samt att ärendet ska beslutas av Miljöoch byggnadsnämnden.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 15

2015-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 61

2013.Ma0763

Mariestad Krögaren 2 - Beslut om föreläggande om underhållsutredning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder, gällande Stadshotellet, Krögaren 2, Mariestads kommun. Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap 8 § 2 Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)
Utredningen bekostas i sin helhet av fastighetsägaren.
Motivet till beslutet är att byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull och att den
är i betydande behov av utvändigt underhåll. Underhåll ska ske för att en byggnads utformning och de tekniska egenskapskraven (bärförmåga, stadga och beständighet samt säkerhet vid användning) i huvudsak ska kunna ses som bevarade. Då byggnaden även är utpekad som värdefull miljö ur kulturhistorisk synpunkt ska byggnaden dessutom underhållas
så att de särskilda värdena bevaras.
Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap 18§ PBL, till bakgrund av följande skyldigheter
avseende att en byggnad ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning
och de tekniska egenskapskraven i huvudsak bevaras, enligt
8 kap 4§ och 14§ PBL. Vidare ska även underhåll ske så att byggnadens särskilda värden
utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt bevaras, enligt 8 kap
14§ PBL.
Aktuella miljömål

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

Anmälan om klagomål på bristande underhåll inkom 2013-05-10. I juni 2014 togs kontakt
med fastighetsägaren via ett utskick där kommunen efterfrågade en kontaktperson gällande
förvaltningen av stadshotellet och kommunen redogjorde även för ärendet och byggnadens
skydd i gällande detaljplan samt dess betydelse i stadsbilden och för riksintresset för kulturmiljövården.
Vidare ägde ett möte rum 2014-08-19 med fastighetsägaren, Per Bengtsson Vd för Hospitium AB, där kommunen presenterade ärendet och gällande förutsättningar avseende gällande detaljplan, riksintresset - Mariestad [R17], allmänhet och politikers angelägenhet och
byggnadens betydelse för stadsbilden genom sin framträdande placering.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 16

2015-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 61 (forts.)

2013.Ma0763

Fastighetsägaren redogjorde för företaget och koncernen, som ansvarar för byggnaden, och
hur de arbetat med förvaltning av byggnaden hittills samt de svårigheter de ser med att
åstadkomma ett underhåll till en kostnad som är rimlig i förhållande till fastighetsbilden i
Mariestad.
Under mötet i augusti 2014 gjordes en överenskommelse om att fastighetsägaren skulle
söka bidrag för att ta fram ett åtgärdsprogram, främst via länsstyrelsen Västra Götaland och
deras kulturmiljövårdsbidrag, men även kolla upp andra möjligheter till bidrag avseende
andra fonder och stiftelser i regionen.
Ansökan till Länsstyrelsen har inte inkommit och ingen övrig information om andra ansökningar eller planerade framtida åtgärder gällande Krögaren 2 har redovisats.
Förslag till beslut om föreläggande om underhållsutredning kommunicerades till fastighetsägaren 2015-03-19. Svar på förslag till beslut inkom via e-post 2015-04-20. VD Per Bengtsson framför att de godkänner att en sakkunnig tillsätts för att gå igenom eventuella behov,
men han förbehåller sig rätten att komma överens med den här personen om hur och på
vilket sätt detta ska ske, plus att kostnaderna korresponderar mot den nivå som de kan
tänka sig. Miljö- och byggnadsnämnden meddelar per e-post 2015-04-29 att nämnden avser
gå vidare med beslut om föreläggande om underhållsutredning. Vidare framförs hur och på
vilket sätt utredningen ska göras, och till vilken kostnad, kommer att ske i dialog med fastighetsägaren samtidigt som Miljö- och byggnadsnämnden gör den slutliga bedömningen
och hanterar den direkta upphandlingen av utredningen.
Gällande detaljplan

Detaljplanen för kv. Krögaren, Mariestad, Mariestads kommun innebär att byggnaden är
försedd med beteckningen q1- vilket innebär att byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt
värdefull miljö, byggnaden får inte rivas och ändring får inte förvanska dess karaktär eller
anpassning till omgivningen.
Riksintresse för kulturmiljövård – Mariestad [R17]

Stadshotellet i Mariestad ingår i riksintresset Mariestad [R17] som en viktig del i de fysiska
uttryck som nämns som viktiga för att kunna bibehålla riksintressets kulturhistoriska värden.
Motivering:
Förvaltningsstad med välbevarad trädstadsbebyggelse som speglar hertig Karls stadsgrundningspolitik och strävanden inom kyrkans och handelns områden, 1600-talets stadsregleringsambitioner samt det sena 1800-talets stadsbyggande och den välbevarade trästadsbebyggelsen.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2015-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 61 (forts.)

2013.Ma0763

Uttryck för riksintresset:
Domkyrkan och de oregelbundna kvarteren norr om denna från 1500-talsstaden. Den i övrigt rätvinkliga rutnätsplanen som tillkom vid regleringen 1693. Småskalig träbebyggelse
med välbevarade bakgårdar från främst 1700- och 1800-talen. Stadspartier som uttrycker
det sena 1800-talets esplanadstadsideal, med sluten stenhusbebyggelse uppförd
kring sekelskiftet 1900.
Residensstadens institutionsbyggnader med bl. a residenset – d.v.s. kungsgården Marieholm
som utgör stadens ursprung - och fängelset.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att byggnadens befintliga skick är sådant
att det strider mot plan- och bygglagens krav på att en byggnad ska hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskapskraven i huvudsak bevaras.
Då byggnaden även är utpekad som kulturhistoriskt värdefull miljö ska den dessutom underhållas så att de särskilda värdena bevaras, vilket sammantaget ger motiv till kommunens
ställningstagande.
Byggnadens fysiska status ska även ställas till bakgrund av att fastigheten ingår som en del i
riksintresse för kulturmiljövården - Mariestad. Stadshotellet är placerat som fondmotiv i
den framträdande esplanadens mittaxel, och utgör därför ett viktigt inslag i stadsmiljön och
riksintresset. Tillsammans med esplanaden visar miljön tydligt på 1800-talets esplanadstadsideal som ett av riksintressets utpekade fysiska uttryck av betydelse för att fortsatt kunna
bibehålla miljöns kulturhistoriska värde.
Till följd av byggnadens betydelse i stadsbilden har byggnaden tilldelats planbestämmelsen
q, som innebär rivningsförbud, att miljön är utpekad som kulturhistoriskt värdefull miljö
och att byggnadens karaktärsdrag inte får förvanskas.
Gällande de tekniska egenskapskraven anser miljö- och byggförvaltningen att byggnadens
skick är sådant att risk föreligger att fasadens puts och delar av murverket, som t ex bruk
och tegelstenar faller ner på förbipasserande.
Med anledning av ovanstående gör miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att en
underhållsutredning ska tas fram, för att klargöra vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga de kommande åren.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 61 (forts.)

2013.Ma0763

Aktuella 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 till:
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
Åke Lantz, Västra Grevilligatan 4, Mariestad
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

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 § 62

2015.Ma0012

Ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnden inför
majsammanträdet 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje ordinarie sammanträde erhålla en redovisning
av den aktuella ekonomiska situationen i jämförelse med gällande budget.
Aktuell ekonomisk rapport

Kostnaderna för Mariestads kommuns ledamöter i nämnden belastar fortfarande nämndens budget vilket inte är korrekt. I och med att dessa kostnader fortfarande bokförs på
nämndens budget, så genererar det en kostnad som måste internfaktureras på Mariestads
kommun vid årets slut.
Debiteringen av kommunbidragen har utförts en andra gång för året. Effekterna av lönerevisionen har ännu inte fördelats kommunerna emellan.
Fortfarande har inte lokalkostnaderna blivit bokförda
Övrigt

Resultatet av vad MTG Styrgrupp kommit fram till när det gäller budget 2016 är i skrivandestund oklart.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen som miljö- och byggnadschefen tagit fram.
Ekonomisk redovisning 2015-05-08.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 63

2015.Ma0019

Verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 12 maj 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde följa upp hur verksamheten bedrivits och vid behov ändra sin Tillsyns- och kontrollplan för året.
Kommentarer
Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande att rapportera:
Övergripande
Kommunernas revisorer gör just nu en granskning av hur väl förvaltningen sköts hos
Miljö- och byggnadsnämnden.
En träff mellan miljöcheferna i Västra Götaland och Hallands län har ägt rum.
Administrationen
Arbetsrutinerna ses över för att kunna möjliggöra att sekreterarskapet ska kunna skötas av
kanslipersonalen.
Personal
Personalen ska på samma sätt som många andra i Mariestads kommun delta i en hälsokontroll anordnad av företagshälsovården (Avonova). Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför samtidigt en granskning av arbetsmiljön.
Byggavdelningen
Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) för fastigheter som förvaltas av de tre
kommunerna är eftersatt. Nu följs den upp med påminnelser om att lämna in kontrollrapporterna. Även en andra påminnelse har skickats ut. De rapporter som inte lämnas in
kommer att föranleda beslut med vite.
Nästa skede när det gäller att följa upp ej inrapporterade ventilationskontroller är att påminna övriga fastighetsägare i de tre kommunerna.
Forts.
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Miljöavdelningen
Miljörapporterna från de tillståndspliktiga verksamheterna har lämnats in och har granskats.
Nu ska uppföljande besök göras med anledning av rapporteringen.
Köldmedierapporter har skickats in i tid. Nu granskas dessa och de flesta föranleder inga
krav på åtgärder.
Lantbrukstillsynen genomförs med inriktning på de större lantbruksverksamheterna.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen som miljö- och byggnadschefen tagit fram.
Tillsyns- och kontrollplan aktualiserad t.o.m. 2015-05-12.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
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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.
Underlag för beslut

Lista över de delegationsbeslut som är fattade sedan förra sammanträdet i Miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________________________________________________
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Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott, noterar information om återrapportering
miljökonsekvenser av f.d. industrimark vid Sundet 3:26, Torsö sågverk i Mariestads
kommun.
Dnr 2013.Ma0845.9
2. Uppdaterad vägledning för stora förbränningsanläggningar och/eller avfallsförbränning
från Naturvårdsverket.
Dnr 2014.Ma0854.2
3. Beslut från Länsstyrelsen att inte överpröva MBN beslut om att bevilja strandskyddsdispens, nybyggnad carport/förråd, Brommösund 1:88 i Mariestads kommun.
Dnr 2014.Ma1232.3
4. Tillstånd från Polismyndigheten – skjutbana, pistol 50 m, Västeräng 1:24 i Mariestads
kommun.
Dnr 2014.Ma1446.3
5. Tillstånd från Polismyndigheten – skjutbana, pistol 25 m, Västeräng 1:24 i Mariestads
kommun.
Dnr 2014.Ma1450.3
6. Beslut från Länsstyrelsen att pröva kommunalt beslut om strandsskyddsdispens för pir
och brygga, kantskoning och bro på Fagersand 1:2 i Gullspångs kommun.
Dnr 2015.Gu0052.6
Dnr 2015.Gu0052.7
7. Tillstånd från Polismyndigheten av MX-träning och tävling på Lökstabanan på fastighet
Lökstad 1:21 i Gullspångs kommun.
Dnr 2015.Gu0108.3
8. Beslut från Kommunstyrelsen i Mariestad att ombudgetera investeringsmedel för Mariestads kommun från år 2014 till år 2015.
Dnr 2015.Ma0012.11
9. Beslut från Kommunstyrelsen i Mariestad att återremittera Miljö- och Byggnadsnämndens beslut om 2015 Kvalitetsmål och tjänstegarantier.
Dnr 2015.Ma0040.3
Forts.
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10. Länsstyrelsen meddelar att de övergår till digital handläggning.
Dnr 2015.Ma0079.2
11. Alkoholtillstånd till Pizzeria Milano fastighet Lyrestads Klockarbol 5:10 i Mariestads
kommun.
Dnr 2015.Ma0252.4
12. Tillstånd från Polismyndigheten till konserter på Jubileumsteatern, Karlsholme i Mariestads kommun den 23-24/4 och 17/5.
Dnr 2015.Ma0267.3
13. Alkoholtillstånd till Hamnrestaurangen fastighet Gamla Staden 6:1 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0271.3
14. Tillstånd från Polismyndigheten till Candy Bistros uteservering fastighet Uttern 1 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0311.3
15. Tillstånd från Polismyndigheten till Café Nya Torgets uteservering fastighet Hunden 3 i
Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0312.3
16. Tillstånd från Polismyndigheten för maritim dag i hamnområdet 29-30/5 i Mariestads
kommun.
Dnr 2015.Ma0319.3
17. Beslut från Länsstyrelsen att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens för carport/förråd på fastighet Brommösund 1:89 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0324.3
18. Tillstånd från Polismyndigheten till restaurang China Towns uteservering fastighet Lejonet 5 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0332.3
19. Tillstånd från Polismyndigheten till restaurang Medelhavsgrillens uteservering fastighet
Uttern 1 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0384.3
20. Tillstånd från Polismyndigheten till restaurang Luna Pizzeria uteservering fastighet
Korpen 3 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0391.3
Forts.
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21. Tillstånd från Polismyndigheten till Mariestads Enduroclub för Endurotävling Oxjakten på fastighet Muggebo 1:18 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0392.3
22. Alkoholtillstånd till Restaurang Karlsholme AB på fastighet Gamla staden 5:1 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0404.3
23. Tillstånd från Polismyndigheten till restaurang Kingfishers uteservering på fastighet
Korpen 3 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0420.3
24. Tillstånd från Polismyndigheten för konsert 27/3 på Karlsholme Folkparken på fastighet Gamla Staden 5:1 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0421.3
25. Tillstånd från Polismyndigheten till speedwaytävlingar 2015 vid Canvac arena fastighet
Greby 1:3 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0428.3
26. Rapport 2015:12 från Länsstyrelsen Skåne om energieffektivisering av lantbruk.
Dnr 2015.Ma0454.1
27. Rapport 2014:13 från Sveriges Lantbruksuniversitet om ”Livsmedelsinspektörernas arbetssituation”.
Dnr 2015.Ma0457.1
28. Tillstånd från Polismyndigheten till 2015 Folkracetävlingar vid Greby motorbana på
fastighet Greby 1:3 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0473.3
29. Tillstånd från Polismyndigheten till restaurang Smasch Pizzerias uteservering på fastighet Landshövdingen 22 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0474.3
30. Beslut från Länsstyrelsen om bidrag till renovering av fyrvaktarbostad på fastigheten
Börstorp 2:5 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0506.1
31. Tillstånd från Polismyndigheten till Danskvällar 2015 på Karlsholme fastighet Gamla
staden 5:1 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0521.3
Forts.
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32. Tillstånd från Polismyndigheten till Lindhs Café och Konditori uteservering på fastighet Uttern 3 i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0522.3
33. Information från Livsmedelsverket om ändring av riktvärde för uran i ”Råd om enskild
dricksvattenförsörjning”.
Dnr 2015.Ma0543.1
34. Information från Länsstyrelsen om projekt – tillsynsvägledning – verkstadsindustri med
triavfettning och galvanisk ytbehandling.
Dnr 2015.Ma0564.1
35. Alkoholtillstånd till Canvac arena VIP-restaurang på fastighet Greby 1:3 i Mariestads
kommun.
Dnr 2015.Ma0575.3
36. Tillstånd från Polismyndigheten för restaurang Sands uteservering på fastighet Örnen 5
i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0589.3
37. Begäran om information ang. översvämningskartering utmed Tidan, från myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap.
Dnr 2015.Ma0633.1
38. Beslut från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun om ”Jämställdhet- och mångfaldsplan”.
Dnr 2015.Ma0636.1
39. Information från Livsmedelsverket ”Livstecknet och PIK-rapporter” tillgängliga på
Livsmedelsverkets hemsida.
40. Rapport U2014:14 – Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel
och biogas från Avfall Sverige.
Dnr 2015.Ma0649.1
41. Cirkulär 15:14 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2015 från Svenska
Kommunförbundet.
Dnr 2015.Ma0655.1
42. Beslut från Länsstyrelsen att godkänna att ca 200 m3 rödfyr från tennisbannor används
som konstruktionsmassor under tätskikt vid Bångahagens deponi i Mariestads kommun.
Dnr 2015.Ma0675.1
Forts.
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43. Cirkulär 15:13 – Ny lag om sprängämnesprekursorer från Sveriges Kommuner och
Landsting.
Dnr 2015.Ma0675.1
44. Polisanmälan om hot mot tjänstman.
Dnr 2015.Ma0683.1
45. Avtal om G4S Personlarm.
Dnr 2015.Ma0684.1
_____________________________________________________________
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Information lämnas på sammanträdet om:


Presidiemöte i Stockholm den 21-22 april



Möten med MTG Styrgrupp
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Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Mariestad.
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