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Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen 16 maj, kl 16.00
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64 - 74

Ewa Sallova
Ordförande
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Johan Cord
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Johan Magnusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-09

Sida 2

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 64

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-09

Sida 3

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 65

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde.
Miljö- och byggnadsnämnden medger att Kristoffer Hellqvist, praktikant, får delta på
sammanträdet.
Inga ledamöter meddelar jäv.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 66

2012.Ma0009

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

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 11 april 2012 till handlingarna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 67

2012.Ma0012

Ekonomisk uppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Det ekonomiska utfallet haltar fortfarande i och med att det saknas resultat från debitering
av en del fordringar som Miljö- och byggnadsnämnden har. Bedömningen är dock att budgeten fortfarande vid årets slut kommer att vara i balans.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen över det ekonomiska läget
till handlingarna.
————
Bakgrund

Budgetuppföljningar inom respektive nämnd sker månadsvis d.v.s. vid varje sammanträde
under året.

Aktuellt
Det råder fortfarande oklarhet kring ansvaret för kostnaderna för ersättning till ledamöterna i Gullspångs och i Töreboda kommun. Fakturorna är redan betalda av Miljö- och byggnadsnämnden i avvaktan på att frågan om vem som rätteligen ska betala dem är utredd och
avgjord.
Debiteringen av livsmedelavgifter för år 2012 torde ge en intäkt på 1 175 tkr motsvarande
drygt 1600 kontrolltimmar per år. Debiteringen pågår. Övriga intäkter inom livsmedelsområdet kommer att genereras av inkommande ärenden och av den extra offentliga kontroll
som kommer att behöva utföras. Bedömningen är att budgeterade intäkter stämmer någorlunda med verkligheten.
Debitering av fordringar sker efterhand. Det handlar om kostnader för viss personal och
för visst utfört arbete.
Intäkterna via avgiftsdebiteringen inom olika myndighetsområden i övrigt är beroende av
såväl inkommande ärenden som den omfattning som tillsyns- och kontrollverksamheten
får. Inom såväl miljöbalks- som PBL-området så finns det farhågor om att intäkterna inte
blir som budgeterats.
_____________________________________________________________

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

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 68

2012.Ma0043

Verksamhetsuppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Miljö- och byggnadsförvaltningens redogörelse
Exempel på händelser som förekommit under senaste månaden hos Miljö- och byggnadsförvaltningen, utöver sedvanlig handläggning är följande:










Möten om budgeten för Miljö- och byggnadsnämnden inför år 2013 har genomförts
tillsammans med MTG Styrgrupp samt med Töreboda, Mariestads och Gullspångs
budgetberedningar.
Två vikarier för barnlediga på miljöavdelningen har anställts.
Debitering av årliga avgifter har utförts inom miljöbalkens område och kommer inom
kort att göras för den årliga livsmedelskontrollen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har återupptagit handläggningen tillsammans med
VA-avdelningen om fastställande av vattenskyddsområden i de tre kommunerna.
Länsstyrelsen har utfört revision av tillsynsarbetet enligt tobakslagen när det gäller
främst Gullspångs kommun. Resultatet delges inom kort.
Personal på Miljö- och byggnadsförvaltningen har bland annat fått utbildning i arbetsmiljö (systematiskt arbetsmiljöarbete), som kontrollansvarig i PBL-området, om bullertillsyn och om avfallstillsyn.
Personal har deltagit i Länsstyrelsens tillsynsdagar inom miljöbalksområdet.

_____________________________________________________________

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

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 69

2012.Ma0916

Om miljövårdstipendiat 2011 för Mariestads kommun
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Miljö- och byggnadschefen i uppdrag att hos
Kommunstyrelsen i Mariestad presentera den kandidat till miljövårdsstipendiet för år 2011
som Miljö- och byggnadsnämnden tagit fram förslag på.
————

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestad har den 17 november 1992 (§ 115) beslutat att inrätta ett
kommunalt miljövårdstipenidium för Mariestads kommun. Stipendiet är på 3000 kr och ska
årligen delas ut. Kraven på den som ska få stipendiet är att man utfört betydande insatser i
det lokala miljö- och naturvårdsarbetet eller verkat för en god hushållning med naturresurser i kommunen.
Stipendiet för år 2011 är tänkt att delas ut den 6 juni 2012. Det är Miljö- och byggnadsnämndens uppgift att till Kommunstyrelsen i Mariestad föreslå kandidat.
Tidigare stipendiater
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Mariestads Naturskyddsförening
Mariestads sportfiskeklubb
Flitiga Lisans skola
Mellansvenska Lantmännen ODAL
SCA
Dag Johansson
Håkan och Anders Landenmark
Göta Kanalbolag
Odensåkers Hembygdsförening
Mariestads Fågelklubb
Ingen
Bertil Ström och Jan Anoschkin
Lyrestads skola och Tidavads skola
Ingen
Nimbus
Margret Kållberg
MTEAB
Torsö skola och förskola

_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 70

2011.Ma1649

Mariestad Backebolet 1:29 m.fl. – Förslag till detaljplan
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra följande:
Granskningsförslaget uppfyller nu på ett mycket bättre sätt intentionerna i kommunens
LIS-program och andra styrdokument.
Strandpromenaden och naturområdet norr om den nya fritidshusbebyggelsen har fått en
mycket generösare utformning, exploateringsgrad och utformning av bebyggelsen har förtydligats, byggrätten vid färjeläget har kompletterats med en varsamhetsbestämmelse, möjligheterna att cykla i området har förbättrats, sophantering och trafik med mera har utvecklats.
Planen ger nu förutsättningar för en mycket bra utveckling av Laxhall till en viktig och välbesökt stödjepunkt i Mariestads skärgård. Fler besökare ger möjlighet att bedriva bra verksamheter och kommer att leda till ökad efterfrågan på kollektivtrafik och bättre väg ut till
Brommösund. Bättre kollektivtrafik och bättre väg ökar i sin tur attraktiviteten för åretruntboende på Torsö och hjälper till att hålla landsbygden levande.
Nämnden framhåller dock att Mariestads kommun även bör verka för att en välkomnande
och säker cykelväg anordnas från järnvägskorsningen i Säby och ut till Laxhall.
Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar därför planen för antagning efter att följande kompletteringar gjorts:





Text om att gemensamhetsanläggning/anläggningar ska bildas för avlopp och andra
gemensamma anläggningar som gc-vägar, gångfartsgator, sopstationer mm. ska återinföras i genomförandebeskrivningen.
Huvudmannaskapet i relation till fastighetsgränsen på piren som delar hamnen i norr
och söder måste redas ut med hjälp av Lantmäteriet.
Byggrätten för restaurangen måste ökas till mer än det dubbla eftersom nuvarande
byggnation redan överskrider den i planen föreslagna exploateringen. Av detta följer att
restaurangen behöver ha en separat e-bestämmelse.
Maxhöjd och maxyta för servicebyggnad för rökeri och butik söder om lokalgatan måste ökas så att rökeriet kan hålla sig med en rejäl truck och så att butik och rökeri kan
skötas av en och samma person. Förslag är max 160 kvadratmeter och byggnadshöjd
om 5 meter. Byggnaden ska brytas ned i mindre huskroppar med flerdelat sadeltak.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 70















2011.Ma1649

En bestämmelse om körbarhet måste införas på GC-området söder om de nya fritidsbostäderna vid sjön eftersom bestämmelsen om körbarhet på kajen annars ligger isolerad och då är meningslös. Att nå kajen via körning endast genom den nya fritidshusbebyggelsen är inte acceptabelt.
Gångförbindelsen genom det norra naturområdet ner till badet måste säkras genom att
GC1- området utökas med en länk upp till GÅNGFARTSGATAN och vidare till Pplatsen genom NATUR-området.
Den fastställda höjden för +46,7 för området mellan den västra och östra raden av fritidshus fungerar inte tillsammans med den stipulerade lägsta grundläggningshöjden om
+46,7 utan särskilda grundläggningsåtgärder. Måste justeras.
Bestämmelsen E för tekniskt område måste justeras så att det framgår att gästhamnservicen är kompletterad med teknikutrymme och plats för sophantering.
Ytterligare en plats för sophantering måste anvisas alternativt ska beteckningen E förtydligas både norr och söder om den nya fritidshusbebyggelsen så att det framgår att
sopor ska hanteras på dessa två platser. Plats för pumpstation ska också markeras i planen.
Bestämmelse som reglerar vatten- och avloppsfrågan så att det blir möjligt att ansluta
till eventuella kommunala vatten- och avloppsledningar måste justeras så att också en
lokal gemensam enskild avloppslösning till att börja med kan genomföras utan att strida
mot planen. Likaså bör detaljplanen förberedas så att avloppet kan tas hand om med en
kretsloppslösning (separering av bad- och tvättvatten å ena sidan och toalettvatten å
andra sidan) så att kväve och fosfor kan återföras lokalt).
Någon form av latrintömning för båtar och husbilar måste säkras i gästhamnen och vid
parkeringen.
Avloppslösningen ska verifieras med någon typ av markundersökning som garanterar
att sundet inte används som recipient för avloppsvattnet.
Ledningsrätter ska säkras för vatten- och avloppsledningar.
Bestämmelsen om marklov för trädfällning bör kompletteras med en minsta andel
trädbevuxen areal inom C2-4. Lämplig area är 20 % av respektive byggrätt.

————

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2012 att skicka ut rubricerad detaljplan för
granskning.
Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa förutsättningar för utvecklad parkering för
besökare och fiskare och kompletterande verksamheter till restaurangen. Vidare ska möjligheten för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad
hamnkapacitet och fiskförädling prövas.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-09

Sida 10

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 70 (forts.)

2011.Ma1649

Mariestads kommun har pekat ut det aktuella området som ett möjligt område för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område). Planarbetet utgår från intentionerna i det
tematiska tillägget till översiktsplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller fortfarande att det är mycket viktigt för kommunen att LIS-områdena kan utvecklas. Det aktuella området har stor potential att bli en tilltalande stödpunkt i Vänerskärgården.
Strandpromenaden och naturområdet norr om den nya fritidshusbebyggelsen har givits en
mycket generösare utformning, exploateringsgrad och utformning har förtydligats, byggrätten vid färjeläget har kompletterats med en varsamhetsbestämmelse, möjligheterna att cykla
i området har förbättrats, sophantering och trafik med mera har utvecklats.
Planen ger nu förutsättningar för en mycket bra utveckling av Laxhall till en viktig och välbesökt stödjepunkt i Mariestads skärgård. Fler besökare ger möjlighet att bedriva bra verksamheter och kommer att leda till ökad efterfrågan på kollektivtrafik och bättre väg ut till
Brommösund. Bättre kollektivtrafik och bättre väg ökar i sin tur attraktiviteten för åretruntboende på Torsö och hjälper till att hålla landsbygden levande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig över planförslaget. Nämndens synpunkter har till större delen beaktats:


Planen har fått en mycket bättre utformning med stöd för långsiktig turism och rörligt
friluftsliv i enlighet med intentionerna i antaget LIS-program.



Planens förhållande till miljö- och andra gällande kommunala mål redovisas bättre.



Allmänhetens tillträde till området är bättre säkrat genom gång- och cykelvägar samt
naturområde. Tvärförbindelserna mellan den publika delen av hamnen väster om de
nya stugorna och den östra delen av området är i det ändrade planförslaget säkrad så att
allmänheten kan röra sig fritt. Passagen på norra sidan har gjorts bredare. Den främre
raden stugor har dragits tillbaka från kajkanten så att kajstråket öppnar sig både mot
norr och söder.



Skrivning om att strandskyddet är upphävt är ändrad till att omfatta kvartersmark, vattenområden och allmän platsmark. Måste dock förtydligas så att det stora C:et i bestämmelsen GC inte kan tolkas så att strandskyddet upphävs inom dessa områden.



Exploateringsgraden (e2) för den tomtmark som tidigare vara avsatt för handel och
som nu är omvandlat till bostadsmark är begränsad till 18 stugor om 41 m2 plus öppen
area om 6 m2.



Byggrätten för huvudbyggnaden på den nordligaste befintliga bostadstomten är begränsad till max 150 m2, och en maxgräns om 50 m2 införd för uthus. Gränsen för byggrätten är flyttad österut från vattnet till en linje nästan i liv med nuvarande bostadsbyggnad.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 70 (forts.)

2011.Ma1649



Minskning av byggrätten har gjorts för de sydöstra hotell/stugområdena C3 och C4.
Nuvarande förslag om 20 % av byggrätten motsvarar föreslagna 10-15 % av kvarteret.



Avgränsningsbestämmelse (stängsel/plank) i norr och söder är borttagen.



Bestämmelser om markhöjd har införts, höjden på platån mellan de två husraderna
fungerar dock inte tillsammans med lägsta grundläggningshöjd.



Skydd för träd i de två sydöstra områdena har hanterats genom att krav på bygglov införts. Måste dock kompletteras med hur stor del av tomt som ska vara trädbevuxen.



Bestämmelser om utformning av stugorna införts så den styrs mot traditionellt ”skärgårdsutförande”. Den är dock för generellt utformad.



Avsättning av plats/område för vattenanläggning finns vid nuvarande gästhamnsservice
i område markerat med E på plankartan.



Bestämmelse för nuvarande avloppsanläggning har införts. Saknas dock formell avsättning av nytt område. Måste säkras genom skrivning i planen.



Bestämmelse som reglerar vatten- och avloppsfrågan så att det blir möjligt att ansluta
till eventuella kommunala vatten- och avloppsledningar har införs. Måste dock justeras
så att också en lokal gemensam enskild avloppslösning kan genom föras utan att strida
mot planen.



Avståndet mellan den allmänna och den privata delen av trädäcket i främsta raden av
byggnader är nu reglerat så de privata trädäcken slutar 7-9 meter från den västra kanten
av den utfyllda delen av kajen.

Följande har inte beaktats:


Modell som visar utformningen är inte framtagen.



Dagvattenfrågan på Backebolet 1:33 är inte löst i VA-utredningen. Där förutsätts att
dagvattnet släpps ut via uppsamlingsbrunnar. Plats för fördröjningsmagasin för dagvatten inom området för fritidshus saknas.

_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 71

2012.Ma0732

Mariestad Brommösund 1:90 – Ansökan om bygglov för
nybyggnad av fritidshus och garage
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.
Plushöjd färdigt golv fritidshus ska vara +54,2 och garage +53,5.
Positivt förhandsbesked beviljat 2011-01-27.
Strandskyddsdispens beviljad 2010-10-06.
Fastighetsägarna är medlemmar i den lokala stugföreningen och ska ansluta till den nybildade gemensamhetsanläggningen för avlopp.
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.
Lovet omfattar granskning enligt 9 kap PBL.
Åtgärden är ej av sådant slag att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt
1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 18 058 kronor (16 474 kronor för bygglov,
kontrollplan och startbesked, samt 1 584 kronor för hörande av grannar) enligt gällande
taxa. Faktura kommer att sändas ut separat.
Beslut om kontrollansvarig

Kontrollansvarig ska vara Rolf Andersson. Andersson är certifierad hos SITAC till och
med 2017.
Beslut om startbesked och slutbesked

Startbesked kan inte lämnas innan tekniskt samråd har hållits. Byggarbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats.
För lovet gäller:






Miljö- och byggnadsnämnden kommer snarast att kalla till tekniskt samråd.
Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan senast vid tekniskt samråd.
Utstakning av byggnadens läge ska göras av behörig person före byggstart.
Begäran om slutbesked ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden när byggnadsarbetet färdigställts.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 71 (forts.)




2012.Ma0732

Slutbesked ska vara utfärdat innan byggnaden får tas i bruk.
Miljö- och byggnadsnämnden kallar till slutsamråd snarast efter att begäran om slutbesked har kommit in till nämnden.

Ändringar av bygglov sker genom att begära ändring av bygglov på kommunens blankett
på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
Ange bygglovets diarienummer och fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar
vad ändringen gäller.
Övriga handlingar som ska inges före byggsamråd/tekniskt samråd




Handlingar över VA-installationer.
Redovisning av byggnadskonstruktioners bärighet och stadga.
Redovisning av grundkonstruktioner.

Information

Handläggningen omfattar inte granskning av andra tekniska lösningar och egenskaper på
inlämnade bygglovshandlingar än de som krävs för att uppfylla kraven i 8 kap 1, 3, 6, 7, 9
13, 17 och 18 §§ plan- och bygglagen.
Slutsamråd ska hållas in slutbesked eller interimistiskt slutbesked kan lämnas. Om byggnaden tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut
enligt 9 kap 21 § plan- och byggförordningen.
Senast fyra veckor efter färdigställandet ska anmälan om ny boarea ske till Tekniska förvaltningens kart- och mätavdelning, 542 86 Mariestad.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har fått in en ansökan från Mats och Bodil Lindblom om
bygglov för fritidshus och garage. Bostadshuset har en yta på 139 kvadratmeter. Den aktuella och nyligen avstyckade tomten omfattar 1 785 kvadratmeter.
Positivt förhandsbesked beviljades 2011-01-27, och strandskyddsdispens beviljades 201010-06 i samband med att förhandsbeskedet behandlades.
Utöver att önskad byggyta har ökat, har inga andra förutsättningar förändrats sedan beslutet om förhandsbeskedet togs.
Eftersom förhandsbeskedet gäller ett hus om 90 kvadratmeter måste nämnden på nytt ta
ställning till bygglovet.
Forts.
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2012.Ma0732

Även berörda sakägare ska höras på nytt och dessa har fått möjlighet att yttra sig. Samtliga
yttranden har kommit in till förvaltningen. Av dessa har ingen motsatt sig att nämnden beviljar bygglov för den önskade åtgärden.
Eftersom inga sakägare är negativt inställda till den utökade byggytan, avloppet är löst genom en gemensamhetsanläggning och tomten är relativt stor, gör miljö- och byggnadsförvaltningen den sammanlagda bedömningen att begäran om utökad yta kan godtas och
bygglov beviljas.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag + ritningar
Mats & Bodil Lindblom, Ladukärrsvägen 18, 542 32 Mariestad

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 Miljö- och
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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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.
_____________________________________________________________
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Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Från Mark- och miljödomstolen beslut om avslag på ansökan om utdömande av vite på
fastigheten Bråta 2:23, Gullspångs kommun.
(Dnr 2007.Gu0450)
2. Från Mark- och miljödomstolen beslut om avslag på ansökan om utdömande av vite på
fastigheten Bråta 16:1, Gullspångs kommun.
(Dnr 2008.Gu0231)
3. Från Mark- och miljööverdomstolen beslut om att inte meddela prövningstillstånd gällande föreläggande att ta bort olovlig byggnad m.m. från strandskyddsområde på fastigheten Storön 1:3 i Gullspångs kommun.
(Dnr 2010.Gu0403)
4. Från Länsstyrelsen om överklagande av beslut om vägrat bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Otterbäcken 9:34 i Gullspångs kommun.
(Dnr 2010.Gu0240)
5. Från Länsrätten om överklagande av beslut om vägrat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Otterbäcken 9:34, Gullspångs kommun.
(Dnr 2010.Gu0240)
6. Från Länsstyrelsen om överklagande av Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2012, dnr
403-19854-2011, om överklagande av beslut om bygglov för utvändig ändring av garage
på fastigheten Guldvingen 11 i Mariestads kommun
(2011.Ma0635)
7. Från Kommunstyrelsen i Mariestads kommun om antagande av detaljplan för Västra
Skogen.
(Dnr 2012.Ma0356)
8. Från Polismyndigheten om begagnade av offentlig platser, offentliga tillställningar
(Dnr 2012.Ma0589, 2012.Ma0611, 2012.Ma0618, 2012.Ma0628, 2012.Ma0655,
2012.Ma0656, 2012.Ma0689, 2012.Ma0757, 2012.Ma0758, 2012.Ma0778, 2012.Ma0834,
2012.Tö0272, 2012.Tö0358)
Forts.
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9. Från Socialnämnden om tillstånd till alkoholservering.
(Dnr 2012.Ma0676)
10. Från Jordbruksverket om hantering av kräftor och hummer.
(Dnr 2012.Ma0807)
11. Från Kommunfullmäktige i Mariestad om kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess.
(Dnr 2012.Ma0822)
12. Från Västra Götalandsregionen om att Västarvet kan bistå med sakkunnig kontrollant
avseende kulturvärden.
(Dnr 2012.Ma0893)
_____________________________________________________________
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Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information lämnades på sammanträdet om bl.a. följande:
1. Informationsträff med Södertälje kommun och LRF Mälardalen om LOVA-projektet
Kretsloppsanpassning av toalettavfall den 28 maj
2. Skötselplan för Tidans mynning och kvillar
3. Yttrande över ansökan om förnyad koncession för brytning av energitorv på fastigheten Ryholm 1:3 m.fl. i Töreboda kommun
4. Loppmarknad på Esplanaden i Mariestad
_____________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-09

Anslagsdatum

2012-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2012-06-08

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

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

Ewa Sallova
___________________________________________________________________________________________________________

