
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 25 februari 2020 kl 13:00-15:50 
 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Marina Smedberg (S) Ledamot 
Håkan Fernström (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Tommy Thelin (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Mikael Ericksson (RV) Ledamot 
Daniel Lång (M) Tjänstgörande ersättare 
Mats Stamby (V) Tjänstgörande ersättare 
Albert Eriksson (C) Tjänstgörande ersättare  
 

Övriga deltagare Pernilla Nielsen (M) Ersättare 
Mattias Rydin (S) Ersättare 
Inger Farken (MP) Ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Roger Wiking (S) Ersättare 
Malin Bengtsson Tf miljö- och byggnadschef 
Åsa Furustam Miljöinspektör 
Ingemar Lindsköld Miljöinspektör §§ 10-12 
Emelie Ekroos Bygglovshandläggare §§ 13,14 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§ 15-17 
Ritva Rådefalk Miljöinspektör §19 
Rickard Andersson Miljöinspektör § 25 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Håkan Fernström 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 9-25 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Håkan Fernström  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-25 

Anslagsdatum 2020-02-28 Anslaget tas ner 2020-03-23 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 9                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning 
för dagens sammanträde.      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 10                                                   Dnr 2020/00017  

Töreboda Kroksjöhult 1:20 - Beslut om överlämnande av 
föreläggande om att åtgärda nedskräpning av tomtmark (plan- och 
bygglagen) till Kronofogdemyndigheten  
Dnr: 2018.MBN927 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om 
verkställighet av nämndens beslut 2019-08 01 med stöd av plan- och bygglagen. 
Beslutet avser ett föreläggande om att XX XX ska vidta de åtgärder som plan- och 
bygglagen kräver för att en tomt inte ska betraktas som ovårdad. 

Nämndens föreläggande är taget med stöd av 11 kap 19§, 11 kap. 27 § tredje stycket 
plan- och bygglagen samt 29 § samma kapitel plan- och bygglagen. Samt med 
hänvisning till 8 kapitlet 15 § plan- och bygglagen.   

Bakgrund 

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2019-08-01 efter klagomål avseende 
nedskräpning på fastigheten Töreboda Kroksjöhult 1:20 förelägga XX XX XX XX 
Älgarås att senast 60 dagar efter delgivning av nämndens beslut vidta de av nämnden 
beslutade åtgärderna. Beslutet delgavs XX XX 2019-08-07 och vann laga kraft 2019-
08-28. Åtgärderna skulle därför ha varit vidtagna senast 2019-10-06. I samma beslut 
anger nämnden att om erforderliga åtgärder inte vidtagits efter utsatt tid ska en 
ansökan om verkställighet överlämnas till Kronofogdemyndigheten.  

Verksamhet miljö och bygg har vidtagit flera uppföljande besök vid fastigheten. Vid 
dessa inspektionstillfällen konstaterades att ingen godtagbar uppstädning utförts på 
fastigheten. Förhållandena var i stort sett oförändrade med den situation som låg till 
grund för nämndens beslut 2019-08-01. En uppföljande inspektion kommer att 
utföras veckan före miljö- och byggnadsnämndens sammanträde för att nämnden ska 
ha tillgång till helt aktuell information om tomtstatus.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektörerna Ingemar Lindsköld och Robert 
Skogh 2020-02-11, Töreboda Kroksjöhult 1:20 - Beslut om överlämnande av 
föreläggande om att åtgärda nedskräpning av tomtmark (plan- och bygglagen) till 
Kronofogdemyndigheten 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
13, Töreboda Kroksjöhult 1:20 - Beslut om överlämnande av föreläggande om att 
åtgärda nedskräpning av tomtmark (plan- och bygglagen) till 
Kronofogdemyndigheten 

Ordförandebeslut 2019-08-01 
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Bild nr 1-23, från 2019-04-30 

Kartbilaga med markerade platser där bilderna är tagna. 

Bilder från uppföljande inspektion 2020     

Expedierats till:  
kontakt@kronofogden.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 11                                                   Dnr 2020/00016  

Töreboda Kroksjöhult 1:20 - Beslut om överlämnande av 
föreläggande om att åtgärda nedskräpning av tomtmark 
(miljöbalken) till Kronofogdemyndigheten  
Dnr: 2017 Tö 282 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om 
verkställighet av nämndens beslut 2019-08-01 med stöd av miljöbalken. Beslutet 
avser ett föreläggande om att XX XX ska vidta de åtgärder som miljöbalken kräver 
för att en tomt som allmänheten har tillträde eller insyn till inte ska betraktas som 
nedskräpad. 
 
Nämndens föreläggande är taget med stöd av 26 kap. 9 § och 26 kap. 17 § 
miljöbalken samt med hänvisning till 15 kap. 26 § miljöbalken.   

Bakgrund 

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2019-08-01 efter klagomål avseende 
nedskräpning på fastigheten Töreboda Kroksjöhult 1:20 förelägga XX XX XX XX 
Älgarås att senast 60 dagar efter delgivning av nämndens beslut vidta de av nämnden 
beslutade åtgärderna. Beslutet delgavs XX XX 2019-08-07 och vann laga kraft 2019-
08-28. Åtgärderna skulle därför ha varit vidtagna senast 2019-10-06. I samma beslut 
anger nämnden att om erforderliga åtgärder inte vidtagits efter utsatt tid ska en 
ansökan om verkställighet överlämnas till Kronofogdemyndigheten.  

Verksamhet miljö och bygg har vidtagit flera uppföljande besök vid fastigheten. Vid 
dessa inspektionstillfällen konstaterades att ingen godtagbar uppstädning utförts på 
fastigheten. Förhållandena var i stort sett oförändrade med den situation som låg till 
grund för nämndens beslut 2019-08-01. En uppföljande inspektion kommer att 
utföras veckan före miljö- och byggnadsnämndens sammanträde för att nämnden ska 
ha tillgång till helt aktuell information om tomtstatus.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektörerna Ingemar Lindsköld och Robert 
Skogh 2020-02-11, Töreboda Kroksjöhult 1:20 - Beslut om överlämnande av 
föreläggande om att åtgärda nedskräpning av tomtmark (miljöbalken) till 
Kronofogdemyndigheten 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
13, Töreboda Kroksjöhult 1:20 - Beslut om överlämnande av föreläggande om att 
åtgärda nedskräpning av tomtmark (miljöbalken) till Kronofogdemyndigheten 

Ordförandebeslut 2019-08-01 
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Bild nr 1-23, från 2019-04-30 

Kartbilaga med markerade platser där bilderna är tagna. 

Bilder från uppföljande inspektion 2020     

Expedierats till:  
kontakt@kronofogden.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 12                                                   Dnr 2020/00018  

Information angående kostnader som kan uppstå vid verkställande 
av beslut genom kronofogdemyndigheten  
Dnr: 2020.MBN268 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt verksamhet miljö och bygg 
att informera respektive kommunledning om de oförutsedda kostnader som kan 
uppkomma i samband med verkställande av nämndens beslut via 
Kronofogdemyndigheten samt ta upp frågan om hur dessa kostnader ska 
hanteras. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att åtgärderna kan bli kostsamma och 
att medel för åtgärder för detta inte finns inom ramen av nämndens befintliga 
budget. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår därför att respektive kommun gör en plan 
med prioritering över aktuella fastigheter som kan komma att behöva åtgärdas. 
Respektive plan ska även innefatta förslag på hur kostnaderna ska finansieras.    

Bakgrund 

Miljö och byggnadsnämnden har ansvaret för att vidta åtgärder avseende 
nedskräpning på tomtmark. Denna typ av ärenden kan vara aktuella på grund av 
olika omständigheter, se nedan angivna exempel: 
 

 Om nedskräpningen omfattar lagring eller hantering av kemikalier på ett sätt 
som kan förorsaka förorening av mark eller vatten ska fastighetsägaren/ 
hyresgästen/ verksamhetsutövaren föreläggas med stöd av miljöbalken att vidta 
åtgärder för att förhindra sådan skada uppkommer. Detta kan vara åtgärder som 
måste vidtas omgående och där man inte kan hantera ärendet som ett normalt 
föreläggande som ska utföras inom en viss tidsperiod. 
 

 Miljöbalken 15 kap. 26 §. Om nedskräpningen omfattar lagring av inert material 
som uppfyller rekvisitet i denna paragraf ”Ingen får skräpa ned utomhus på en 
plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till” (denna paragraf bedöms 
vara tillämplig även avseende tomtmark) ska fastighetsägaren/ hyresgästen/ 
verksamhetsutövaren föreläggas att vidta åtgärder för att städa upp på 
fastigheten. 
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 Plan och bygglagen 8 kapitlet 15 §. Om nedskräpningen omfattar lagring av inert 
material som uppfyller rekvisitet i denna paragraf. ”En tomt ska hållas i vårdat 
skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter 
för omgivningen och för trafiken inte uppkommer” ska fastighetsägaren/ 
hyresgästen/ verksamhetsutövaren föreläggas att vidta åtgärder för att städa upp 
på fastigheten. 

Om nämndens föreläggande i denna typ av ärenden inte efterlevs så kan nämnden 
med stöd av 26 kap 17§ miljöbalken alternativt 11 kap 27§ tredje stycket plan- och 
bygglagen ansöka om verkställighet av ärendet hos Kronofogdemyndigheten.  

Kronofogdemyndigheten utför då en upphandling av en entreprenör som kan vidta 
de åtgärder som nämnden krävt. Kronofogdemyndigheten försöker därefter att driva 
in kostnaderna för arbetet från den som har förelagts att vidta åtgärderna.  

Om berörd part saknar tillgångar kommer kostnaden för kronofogdens arbete och 
hantering av ärendet att belasta miljö- och byggnadsnämnden. Verksamhet miljö och 
bygg vill därför informera om att det har inkommit ärenden till miljö- och 
byggnadsnämnden där verksamhet miljö och bygg vid inspektion på berörd fastighet 
konstaterade att åtgärder måste vidtas och att detta kan belasta nämndens budget 
under 2020.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) tilläggsyrkar att åtgärderna kan bli kostsamma och 
att medel för åtgärder för detta inte finns inom ramen av nämndens befintliga 
budget. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår därför att respektive kommun gör en 
plan med prioritering över aktuella fastigheter som kan komma att behöva åtgärdas. 
Respektive plan ska även innefatta förslag på hur kostnaderna ska finansieras   

Ordförande Bredelius (M) finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
miljö- och byggnadschefens förslag med eget tilläggsyrkande.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektörerna Ingemar Lindsköld och Robert 
Skogh 2020-02-11, Information angående kostnader som kan uppstå vid 
verkställande av beslut genom kronofogdemyndigheten   

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
11, Information angående kostnader som kan uppstå vid verkställande av beslut 
genom kronofogdemyndigheten       

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
MTG-styrgrupp 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 13                                                   Dnr 2020/00015  

Mariestad Aspen 7- Nybyggnad av flerbostadshus  
Dnr: 2020.MBN86 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med tillhörande 
handlingar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Avgiften för bygglovet är 21 128 kronor (20 907 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan samt 221 kronor för kungörelse) enligt 
taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Mats Pettersson, Hägnen Byggkonsult AB, Öglunda Hägnen 1, 532 92 Axvall, som är 
certifierad kontrollansvarig (SC0755-11) 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. 

Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 804 kr tas då ut.   

Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter 
beslutsdatumet även om startbesked meddelats.   

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2020-01-16 en ansökan om bygglov för 
nybyggnation av flerbostadshus om 4 st lägenheter på fastigheten Aspen 7 i 
Mariestad. Lägenheterna kommer att uppföras i två plan om vardera 3 rum och kök 
på 64m² samt källare, på del av flerbostadshuset. 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom stadsplanen. Fastigheten omfattas 
av förslag till ändring av stadsplanen för del av Nyestan i Mariestad, kvarteret 
Rönnen med flera, Mariestad, upprättat i oktober 1956.  Bestämmelserna innebär 
bland område för bostadsändamål.  

Skäl till beslut 

Åtgärden följer förslag till ändring av stadsplanen för del av Nyestan i Mariestad, 
kvarteret Rönnen med flera. 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL. Bygglov ska 
således beviljas. 
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Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg 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 verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
debiteras separat om de utförs av MTG Kommunal Teknik/Kart- och 
mätavdelningen.  

Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av 
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till verksamhet 
miljö och bygg, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Pia Ekström 2020-02-11, 
Mariestad Aspen 7- Nybyggnad av flerbostadshus 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
12, Mariestad Aspen 7- Nybyggnad av flerbostadshus 

 
Ansökan om bygglov daterad: 2020-01-16 
Nybyggnadskarta daterad: 2020-02-10 
Situationsplan daterad:2020-02-10 
Planritning daterad: 2020-01-27  
Tillgänglighet daterad: 2020-02-10 
Fasadritning daterad: 2020-01-27 
Sektionsritning daterad: 2020-01-27 
Illustration daterad: 2020-02-10   
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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 byggnadsnämnden 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.  

Expedierats till: 
Sökanden 
Kontrollansvarig  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 14                                                   Dnr 2020/00011  

Mariestad - Sundsören 1:1, Nybyggnad av fritidshus  
Dnr 2020.MBN195 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med tillhörande 
handlingar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Avgiften för bygglovet är 17509 kronor (15680 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1829 kronor för 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, 
Harry Delsmyr, HD- Byggkonsult, C/O Harry Delsmyr, Vintervägen 12, 542 43 
Mariestad som är certifierad kontrollansvarig (SC0874-12) med behörighet N 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. 

Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
Verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 804 kr tas då ut.   

Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter 
beslutsdatumet även om startbesked meddelats.   

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av fritidshus i två plan utanför planlagt 
område. Avstyckning pågår för att från fastigheten Sundsören 1:1 bilda en egen 
fastighet kring fritidshuset. 

Den berörda fastigheten omfattas av strandskydd.  

Ärendets beredning 

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.  

Inga negativa yttranden har inkommit.  
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Skäl till beslut 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL. Bygglov ska 
således beviljas. 

Med ovan sagda gör Verksamhet miljö och bygg bedömningen att bygglov kan 
beviljas enligt kraven i 9 kap 31 § PBL. 

Upplysningar 

Strandskyddsdispens beviljades 2020-02-14 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 

Senast fyra veckor efter färdigställandet ska anmälan om ny boarea ske till MTG 
Kommunalteknik/Kart- och mätavdelningen, 542 86 Mariestad. 

Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av 
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till Verksamhet 
miljö och bygg, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Emelie Ekeroos 2020-02-17, 
Mariestad Sundsören 1:1- Nybyggnad av fritidshus 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
17, Mariestad Sundsören 1:1- Nybyggnad av fritidshus 

Ansökan 

Situationsplan 

Plan- och sektionsritning 

Fasadritning    
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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 byggnadsnämnden 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.  

Expedierats till:  
Protokollsutdrag och ritningar för kännedom 
Sökanden  
Kontrollansvarig 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 15                                                   Dnr 2020/00012  

Marieholm 10:1 - Förslag till planprogram för Bäckatorpen m.m., 
Mariestads centralort  
Dnr: 2020.MBN238 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

 Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till en utveckling av området enligt vad 
som redovisas i remitterat programförslag. 

 Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att det i anslutning till odlingarna ska 
finnas någon brunn eller bevattningsdamm så att vatten kan erbjudas även vid 
perioder av torka. Eventuellt kan detta samordnas med eventuell 
dagvattenhantering från bebyggelsen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen Mariestads 
kommun fått ett förslag på planprogram för del av fastigheten Marieholm 10:1 i 
Mariestads kommun.  

Planprogrammet ska underlätta kommande detaljplaneprocess genom att redovisa 
utgångspunkter och mål för utvecklingen. 

Syftet är att ge förslag på en långsiktig användning av de befintliga Bäckatorpen och 
hur området kan disponeras för 15-20 studentbostäder, odlingsmöjligheter, 
mötesplatser med mera. Vidare skall programmet föreslå gestaltningsprinciper som 
för mark och bebyggelse samt utgöra underlag för planläggning och genomförande.  

Det är av vikt att se det aktuella projektet som en del i någonting större - en möjlig 
fysisk manifestation Göteborgs Universitets närvaro på orten och en viktig byggsten i 
uppfyllandet av Mariestads Vision 2030. Projektet berör minst två av visionens fem 
byggstenar - framförallt Mariestad - ledande inom hantverkets akademi, men också 
Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson och 
miljöutredare Håkan Magnusson 2020-02-13, Marieholm 10:1 - Förslag till program 
för Bäckatorpen m.m., Mariestads centralort 

Planprogram, samrådshandling januari 2020     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 16                                                   Dnr 2020/00013  

Samrådsyttrande - Detaljplan för del av Marieholm 10:1, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun  
Dnr: 2020.MBN77 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

Dagvatten 

Dagvattenfrågan ska enligt planförslaget utredas ytterligare inför samrådet.  

I nuläget har båtgården sitt eget system för avledning av dagvatten och ingår inte i 
kommunens system. Det saknas idag fördröjning eller rening av dagvattnet innan 
detta släpps till Vänern. Kommande dagvattenlösning bör utformas så att den även 
omfattar nuvarande båtgård och parkering.  

Verksamheten båtförvaring kan även innebära att rengöring, service och underhåll av 
uppställda båtar förekommer på platsen, vilket i sin tur kan leda till föroreningar i 
dagvattnet. En parkering med mer än 50 uppställningsplatser kommer att skapas 
enligt planförslaget, varvid dagvatten från denna behöver kopplas till en 
oljeavskiljare. Förutsättningar för att tillskapa anläggningar för rening bör därmed 
finnas och vid behov bör yta avsättas för detta ändamål.  

Planförslaget innebar en ökad areal hårdgjord yta med 30-50% jämfört med 
båtgården idag. Det bör därför det i den kommande utredningen finnas med en 
beräkning av tillkommande dagvattenmängder från området. 

Naturvård 

Planförslaget omvandlar yta som idag är naturmark till bebyggd mark. Enligt utförd 
naturinventering tas inga naturvärden av de högsta klasserna i anspråk. Det finns 
vissa dock naturvärden i form av bl.a. äldre träd och lågor (död ved). Ett skyddsvärt 
(d.v.s. grovt) träd enligt Länsstyrelsens inventering finns i anslutning till befintlig stig.  

Naturområdet Gamla Ekudden behöver ha kontakt (spridningsmöjligheter för växter 
och djur) med andra naturområdena i närheten, vid Bäcken, Kohagen och 
Kolabacken för att fungera på sikt. Vilken betydelse det nu aktuella området har som 
sådan spridningskorridor är okänt.  

I planförslaget tas frågan om kompensationsåtgärder upp. Främst genom att lågor 
och liknade naturvärdeselement flyttas till annan plats i närområdet.  

Det vore värdefullt om detta kan studeras vidare och även omfatta eventuella 
möjligheter att så långt som möjligt bibehålla funktionen som spridningskorridor.  

Befintlig gångstig mellan Ekuddens camping och friluftsområdet Bäcken behöver 
delvis dras om och naturområdet den går igenom smalnas av. Det är viktigt att 
sträckningen förbi den nya båtgården utformas på ett klokt sätt så att det blir tydligt 
att stigen fortfarande är öppen för allmänheten.  
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Förorenade områden 

Den kommande undersökningen av markföroreningar bör åtminstone omfatta 
metaller (inklusive tributylten (TBT)), alifater, aromater och PAH. Att fyllnadsmassor 
har använts på platsen behöver beaktas vid den planerade provtagningen. 

Plankartan 

Planen reglerar inte byggrätten därför bör en bestämmelse för exploateringsgrad 
införas.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelse i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Marieholm 10:1 i 
Mariestads kommun. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av befintlig uppställningsplats för 
båtar och andra marina färdmedel under tak på del av Marieholm 10:1 (Ekuddens 
båtgård). Runt uppställningsplatsen planeras naturmark för att bevara landskapsbild 
och områdets karaktär av friluftsområde. Mellan befintlig båtgård och Vänern 
föreslås en ny gångväg för att förbättra allmänhetens tillgänglighet. I samband med 
att fler uppställningsplatser möjliggörs ökar behovet av fler parkeringsplatser samt 
behovet av en mer rationell sjösättningsanläggning.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson, 
miljöutredare Håkan Magnusson och miljöinspektör Åsa Furustam 2020-02-12, 
Detaljplan för del av Marieholm 10:1, Mariestads centralort, Mariestads kommun 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Bedömning av markens lämplighet 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Naturvärdesinventering    

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 17                                                   Dnr 2020/00014  

Granskningsyttrande - Detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl. 
fastigheter, Mariestads centralort, Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN1976 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har ingenting att erinra mot remitterat planförslag.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för delar av fastigheterna Gamla Staden 3:1, 
Gamla Staden 6:1 och Sutaren 4 i Mariestads kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet.  
Förslag till detaljplan för Gamla staden 3:1 m.fl. syftar till att tillskapa en centralt 
belägen parkeringsplats samt möjliggöra utökning av befintlig industriverksamhet på 
fastigheten Sutaren 4.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson, 
miljöutredare och Håkan Magnusson 2020-02-12, Granskningsyttrande - Detaljplan 
för del av Gamla staden 3:1 m.fl.  

Plankarta 

Planbeskrivning 

Dagvattenutredning   

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 18                                                   Dnr 2020/00010  

Bokslut 2019  
Dnr: 2020.MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att godkänna bokslutet för verksamheten år 
2019 samt noterar informationen rörande redovisningen av nämndens mål och 
kvalitetsmål.     

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg redovisar bokslutet för verksamheten år 2019. En 
ekonomisk översikt och redovisning av uppfyllelsen av verksamhetens kvalitetsmål 
samt uppföljning av internkontrollplanen ingår i redovisningen. 

Inom miljöbalksområdet har verksamheten haft ett bättre utfall än budget vilket 
beror av fler debiterade timmar, ersättningar för externa arbetsuppgifter och fastlagda 
rutiner för fakturering. 

Byggenheten har haft bättre utfall än budget. Detta beror främst på att vi avvaktat 
med att tillsätta vakanttjänst, samt att vi haft sjukskrivning inom byggenheten. 

Livsmedelstillsynen går med överskott vilket beror på lägre lönekostnader eftersom 
en del av lönen har ersatts med ersättning för facklig tid. 

Generellt har verksamhet miljö och bygg hållit ned sina omkostnader för att klara 
budgeten, Verksamhet miljö- och bygg visar totalt ett överskott.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
12, Bokslut 2019 

Bokslut Miljö och bygg år 2019 

Internkontrollplan år 2019 

Redovisning av Kvalitetsmål     

Expedierats till:  
Ekonomikontoret i Mariestad, ekonomichef och ekonom Annica Olsson 
Ekonomikontoret för Töreboda och Gullspång, ekonomichef 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 19                                                   Dnr 2020/00021  

Verksamhetsplan- tillsyn och kontrollplan 2020 för miljö och 
byggnadsnämnden  
Dnr: 2020.MBN16 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta den föreslagna verksamhetsplan och 
tillsyns- och kontrollplanen för år 2020 för verksamhetens planering.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen besluta om en verksamhetsplan- tillsyn och 
kontrollplan för nämndens verksamhet. Därutöver ska nämnden ha en aktuell 
behovsutredning som utvisar det bedömda behovet av personal och verksamhet.  

Verksamhet miljö och bygg har upprättat ett förslag till verksamhetsplan och 
Tillsyns- och kontrollplan 2020. De miljömål som anges i planen kopplar till 
dokumentet Miljömål som återfinns på Mariestads hemsida.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
13, Verksamhetsplan - tillsyn och kontrollplan 2020 för miljö- och 
byggnadsnämnden    

Verksamhetsplan år 2020 för miljö- och byggnadsnämnden    

Tillsyns- och kontrollplan 2020     

Expedierats till:  
Medarbetare hos Verksamhet miljö och bygg 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 20                                                   Dnr 2020/00004  

Kvalitetsmål år 2020  
Dnr: 2020MBN18 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta föreslagna kvalitetsmål för år 2020.     

Bakgrund 

Verksamhet miljö- och bygg har tagit fram ett förslag på kvalitetsmål för år 2020. 
Syftet med målen är att styra verksamheten och hålla en god servicenivå gentemot de 
medborgare som ansöker eller på annat sätt efterfrågar verksamhetens tjänster. 

Kvalitetsmålen följs upp två gånger per år i samband med delårsbokslut och 
årsbokslut.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-01-
03, Kvalitetsmål år 2020   

Kvalitetsmål år 2020   

Expedierats till:  
Sektorchef Thomas Johansson 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 21                                                   Dnr 2020/00022  

Miljövårdsstipendiat 2019  
Dnr: 2020.MBN17 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förslå kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun att tilldela XX XX 2019 års miljövårdsstipendium.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad har den 17 november 1992 (§ 115) beslutat att 
inrätta ett kommunalt miljövårdsstipendium för Mariestads kommun. Det är miljö- 
och byggnadsnämndens uppgift att föreslå kandidat till kommunstyrelsen i Mariestad.  

Stipendiet är på 3 000 kronor och ska delas ut årligen. 

Stipendiet för år 2019 är tänkt att delas ut i samband med Näringslivsgalan i maj 
2020. 

Motivering till utnämningen av XX XX lyder: 

”Företaget har, genom en större investering på ett föredömligt sätt visat både 
handlingskraft och miljöansvar. De sticker storleksmässigt ut som positiv förebild 
med starkt miljöengagemang” 

Genom att identifiera en outnyttjad kapacitet på 1000 kvadratmeter.  

Och tillvarata kapaciteten för investering och installation av solcellspaneler. En 
satsning som inneburit att företaget minskat sitt behov av att köpa elkraft med 220 
000 kWh årligen. Vilket betyder att 12,5% av energibehovet numera tillgodoses av 
solens strålar genom ren sol-el produktion.  

Företaget har därmed visat på utvecklingsvilja och banat vägen för liknande 
investeringar med liknande förutsättningar.  

Ett sort medvetet steg för det egna företaget, men också för miljön och inte minst 
för framtiden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
17, Miljövårdsstipendium 2019  

 
Muntlig information på sammanträdet   

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 22                                                   Dnr 2020/00009  

Arkivansvarig för miljö- och byggnadsnämnden  
Dnr: 2020MBN278 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse chefen för miljö och bygg till 
arkivansvarig för myndighetens arkiv.  

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till arkivansvarig att utse arkivredogörare för 
myndigheten med uppdrag att vårda myndighetens arkiv. Nämndens 
delegationsordning ska kompletteras med denna punkt.    

Bakgrund 

Enligt Mariestad kommuns reglemente för arkivvård är kommunstyrelsen 
kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har tillsynen över att kommunens 
samtliga myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och detta reglemente. 

Enligt § 4 i reglementet för arkivvård ska det hos varje myndighet finnas en 
arkivansvarig och annan personal för att ansvara för arkivuppgifterna hos 
myndigheten. I reglementet föreslås att förvaltningschef ska vara arkivansvarig.  

En översyn av myndigheternas arkivarbete och tillhörande dokumentation 
genomförs av kommunarkivarien och som ett led i detta arbete kommer en del beslut 
kopplat till arkivfrågor att aktualiseras. Beslut om arkivansvarig är en sådan fråga.   

Arkivorganisation 

Myndighetens arkivorganisation består av en arkivansvarig och arkivredogörare. 
Arkivansvarig är sektorschef eller verksamhetschef. Arkivansvarig är den som 
beslutar om vilka och hur många arkivredogörare myndigheten (nämnden) behöver. 
Vid behov kan även en huvudarkivredogörare utses som har samordningsansvar för 
närarkiven inom nämnden. Arkivredogörare och eventuell huvudredogörare 
meddelas till kommunarkivarien. 

Kommunarkivarien har det övergripande ansvaret för kommens arkivfunktion och är 
ansvarig för centralarkivet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunarkivarie Jessica Green 2020-02-10, 
Arkivansvarig 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-02-
12, Arkivansvarig för miljö- och byggnadsnämnden   
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Reglemente för arkivvård 

Exempel på arkivorganisation 

Ks § 30/20   

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschefen 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 23                                                   Dnr 2020/00019  

Delegationsbeslut 2020-01-02 - 2020-02-09  
Dnr: 2020.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Bakgrund 

Miljö- och byggnadschefen ska vid varje sammanträde redovisa de delegationsbeslut 
som fattats sedan föregående sammanträde med nämnden.    

Underlag för beslut 

Sammanfattning av delegationsbeslut 2020-01-02 - 2020-02-09      

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 24                                                   Dnr 2020/00020  

Handlingar att anmäla 2020-01-06 - 2020-02-09  
Dnr: 2020.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.      

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg redovisar vid varje sammanträde de till verksamheten 
inkomna handlingar sedan föregående sammanträde med nämnden.      

Underlag för beslut 

Sammanställning över handlingar att anmäla 2020-01-06 - 2020-02-09      

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 25                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Information skolkök 

Miljöinspektör Rickard Andersson informerar om hygiensituationen i skolköken.       

  

 

 


