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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-17 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 17 december 2019 kl 13.00-14.15 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Anders Svensson (M) Ledamot 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Leif  Udéhn (S) Ledamot 
Håkan  Fernström (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Tommy Thelin (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Mattias Rydin (S) Tjänstgörande ersättare 
Roger Wiking (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Daniel Lång (M) Ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Inger Farken (MP) Ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Ersättare 
Malin Bengtsson Enhetschef 
Åsa Furustam Miljöinspektör 
Emelie Ekeroos Bygglovshandläggare 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Mattias Rydin 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2019-12-17 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 129-138 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Mattias Rydin  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-17 

Anslagsdatum 2019-12-17 Anslaget tas ner 2020-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 129                                                   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 § 130                                                   Dnr 2019/00125  

Töreboda Reparatören 7- Ändrad användning av industribyggnad - 
Gym  
Dnr: 2019.MBN2208 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 8 862 kronor (för bygglov, startbesked, slutbesked och 
fastställande av kontrollplan, hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
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. 

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

Bakgrund 

Ansökan avser ändrad användning av industrilokal till gym med avvikelse från 
detaljplan. Fastigheten omfattas av detaljplan för kvarteret Reparatören, Töreboda 
centralort, upprättat januari 1988. Bestämmelserna innebär bland annat område för 
småindustri. 

Av 9 kap 31d § PBL står det ”om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1b, 31b eller 31c§, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärden 
som söks och de som tidigare har godtagits”.  

Då planen är från 1988, har behovet av småindustri i området ändrats. För att ta 
tillvara de tomma lokalerna till andra verksamheter har verksamhet miljö och bygg 
gjort bedömningen att ett gym är lämplig komplement i området, då områdets 
karaktär redan har ändrats från småindustri till sällanköpshandel.  

Ärendets beredning 
Åtgärden är sådan att kända sakägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Yttrande har inkommit från  fastighetsägarna för Skräddaren 6. 

I sitt yttrande har fastighetsägarna för Skräddaren 6 framfört att lokalen inte är 
lämpligt att göras om till ett gym då det finns ett bostadsområde i direkt anslutning.  
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De skriver även att om det blir ett gym i lokalen kommer det att öka trafikmängden 
på gatan.  
Enligt fastighetsägarna för Skräddaren 6, finns det inte någon parkering på 
fastigheten. Det medför att bilarna kommer att parkera på gatan, som kommer att 
medföra problem.  

I övrigt inga negativa åtgärder. 

Skäl till beslut 
Åtgärden avviker från planen avseende användningsområdet. Avvikelsen kan 
betraktas om liten då ett gym inte kan anses vara mer störande än en småindustri. 
Platsen är också lämplig på så sätt att behovet av parkeringsplatser kan tillgodoses 
enligt bifogad situationsplan. 

Då det tidigare har varit verksamhet i lokalen har verksamhet miljö och bygg gjort 
bedömningen att det inte avsevärt kommer att öka trafiken i området.  
 
Då området redan idag är omställt från småindustri till andra verksamheter, har 
verksamhet miljö och bygg gjort bedömningen att ett gym kan vara ett bra 
komplement i området. 

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

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, 
om inte Verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 

Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av 
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till 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 2019-12-04, 
Töreboda Reparatören 7- Ändrad användning av industribyggnad – Gym 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-12-04, 
Töreboda Reparatören 7- Ändrad användning av industribyggnad – Gym 

Ansökan om bygglov daterad 2019-10-22 
Planritning/situationsplan daterad 2019-10-22  

Planritning daterad 2019-11-14 
Grannehörande 1 och 2 daterad 2019-12-01 
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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 
Fastighetsägare Skräddaren 6 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 131                                                   Dnr 2019/00122  

Mariestad Segerstad 4:25- Nybyggnad av enbostadshus och garage 
Dnr: 2019.MBN2314 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Verksamhet miljö och bygg 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 27 470 kronor (25 691 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 779 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 
Peter Källö, Probi Control AB, Fyrskeppsvägen 5, 423 40 Torslanda, som är 
certifierad kontrollansvarig (SC0936-14) 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. 

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av enbostadshus och garage utanför 
planlagt område.  

Ärendets beredning 
Åtgärden är sådan att kända sakägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Inga negativa yttrande har inkommit. 

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. 

Upplysningar 
Avloppsfrågan går att lösa enligt kommunicering med miljöavdelningen. 

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.  
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Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, 
om inte Verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 

Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av 
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till 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 2019-12-03, 
Mariestad Segerstad 4:25- Nybyggnad av enbostadshus och garage 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-12-04, 
Mariestad Segerstad 4:25- Nybyggnad av enbostadshus och garage 

Ansökan om bygglov daterad 2019-11-07 

Situationsplan daterad 2019-12-03 

Plan- och sektionsritning 2019-11-07 

Fasadritning daterad 2019-11-07 

Plan-, fasad och sektionsritning garage 2019-11-07 

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, ritningar och kallelse till tekniskt samråd  till sökanden 
Kontrollansvarig 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 132                                                   Dnr 2019/00124  

Granskningsyttrande - Detaljplan för kv. Niten & Spiken, Mariestad 
centralort  
Dnr: 2016.Ma1468 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Dagvatten 

Det finns ett behov av att kunna samla upp, fördröja och rena dagvatten innan detta 
släpps till recipient, i detta fall Tidan. Dagvatten från gator, parkeringar och andra 
uppställningsplatser kan innehålla oönskade metaller och PAH:er, men också 
näringsämnen (fosfor) och organiska material som påverkar vattendragets status. 
Med en ökad areal hårdgjord yta kan tillförseln till Tidan öka. 

Tidan har idag måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndighetens gällande klassning. 
Detta bl.a. med anledning av för hög näringsbelastning. Det finns en 
miljökvalitetsnorm som säger att god ska uppnås till 2027. Normen är bindande för 
kommuner och myndigheter och kommunerna har enligt tillhörande åtgärdsprogram 
ett ansvar, bl.a. genom sin fysiska planering och sin hantering av avlopps- och 
dagvatten. Tidan har också höga naturvärden kopplade till fiskfaunan. 

Området mellan Haggårdens industriområde torde ha goda förutsättningar att 
användas för hantering av dagvatten. Området kan även ha en funktion för att mildra 
effekter av höga vattennivåer i Tidan. 

Även om det i denna plan inte finns utrymme för ett sådant arbete vill nämnden ändå 
lyfta frågan om att kommunen bör utreda en anläggning för fördröjning och rening 
av dagvatten vid denna del av Tidans vänstra sida. Avsikten skulle vara att ta hand 
om vatten från de delar av Haggården och Horns industri/handelsområden som idag 
inte är anslutna till dagvattenrening. En liknande anläggning finns sedan ett antal år 
tillbaka i Haggårdens södra del.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för kvarteren Niten och Spiken i Mariestads 
kommun.  

Detaljplanen syftar till att utöka kvarteren Niten och Spiken i östlig riktning, mot ån 
Tidan.  

Expansionen av industrimarken möjliggör vändning för större transport-fordon 
inom fastigheterna. Aktuell mark som föreslås tillfogas kvartersmarken regleras som 
korsmark i plankartan och får endast förses med komplement-byggnader.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-11-22, Detaljplan för kv. Niten & Spiken, Mariestad centralort 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-12-04, 
Granskningsyttrande - Detaljplan för kv. Niten & Spiken, Mariestad centralort 

Plankarta 

Planbeskrivning     

Expedierats till:  
Protokollsutdrag för kännedom 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 133                                                   Dnr 2019/00123  

Granskningsyttrande - Detaljplan för del av Leksberg 10:1, 
Mariestads centralort, Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN1051 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Planbestämmelser:  

Plankartan behöver vara tydlig för byggherren gällande placering av byggnad. Om 
reglering av placering inte framgår på plankartan kommer detta att behöva prövas i 
ett framtida bygglov. Vilket innebär att grannar kan behöva höras och det skapar 
onödig tidsåtgång för byggherren.  

Därför behöver plankartan kompletteras med planbestämmelser gällande byggnaders 
placering genom ”prickmark” eller text. Exempelvis kan placering mot gata bli 
föremål för onödiga utredningar då det inte är reglerat.   

Bakgrund 

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

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en flexibel markanvändning och möjliggöra 
för detaljhandel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska 
anläggningar och parkering. Vidare syftar planen till att vidareutveckla och förlänga 
Haggårdens handelsområde söder ut mot E20, och att skapa en ny entré från söder 
till Mariestads tätort.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-11-22, Förslag till detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-12-04, 
Granskningsyttrande - Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun  
Plankarta, Planbeskrivning     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun   
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 134                                                   Dnr 2019/00126  

Granskningsyttrande - Detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 
4:2, Mariestads centralort, Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN1339 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot remitterat planförslag. 
Följande kommentarer lämnas: 

Markföroreningar 

Miljö- och byggnadsnämnden upplyser om att vid grävning, schaktning och andra 
åtgärder som kan riskera att sprida föroreningar kan försiktighetsmått behövas vidtas. 
Alla sådana åtgärder är anmälningspliktiga, alltså även om de inte avser 
bostadsbebyggelse. 

Alléträd utmed Drottninggatan 

Träden utmed Drottninggatan har lyfts som en fråga i ärendet. De förslag till 
försiktighetsmått som anges i planbeskrivningen bör omsättas till en 
planbestämmelse om dessa förslag ska få önskad effekt. Utöver rena markarbeten 
kan körning med tunga fordon eller lagring av material och utrustning i trädens 
närhet ge upphov till skador.  

Planens höga krav på att ny bebyggelse ska ha motsvarande kvalitativa 
gestaltningsnivå som omgivande kulturhistoriska värdefulla miljö kommer ställa stora 
krav på kommande byggherre. Inför bygglovet kommer byggherren behöva 
projektera utifrån gestaltningskraven och de kommer behöva motivera hur de 
förhåller sig till den befintliga bebyggelsen.    

Bakgrund 

Miljö och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Gamla Staden 4:1 
och 4:2 i Mariestads kommun. 

Planen syftar till att skapa möjlighet till ett 40-tal centralt belägna lägenheter genom 
byggnader i fyra våningar. Alternativa användningsområden som inryms i planen är 
verksamheter som kontor, hotell samt handel och/eller mindre restaurang-
verksamhet i bottenvåningen. 

Bebyggelsens utformning och disposition anpassas till de övergripande natur- och 
kulturvärden som finns i platsens närmiljö och nya byggnader ska motsvara samma 
kvalitativa gestaltningsnivå som omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö uppnår. 
Detaljplanen avser också säkerställa att förekommande markföroreningar avhjälpts 
för att en känslig markanvändning (bostäder) ska kunna genomföras.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-12-02, Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2, 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-12-04, 
Granskningsyttrande - Detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 

Plankarta 

Planbeskrivning 

PM Jordprovtagning 

Miljöteknisk markundersökning 

Naturvårdsutlåtande poppel     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 135                                                   Dnr 2019/00127  

Samrådsyttrande - Översiktsplan för Töreboda 2030  
Dnr: 2019.MBN2294 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Generella synpunkter 

I översiktsplanen tas inget upp angående verksamheterna längs Skövdevägen. Idag är 
området detaljplanerat för industri. Området är redan idag omställt från industri till 
andra verksamheter. Därför borde det tas fram en ny detaljplan längs Skövdevägen, 
för att mer stämma överens med dagens nyttjande av fastigheterna såsom 
sällanköpshandel till andra verksamheter.   

Lis-områden 

På sid 47 står det att Lis-planen från 2014 kommer att upphävas i samband med 
översiktsplanens antagande, och då ingå i översiktsplanen som en integrerad del.  
Samtidigt står det att, ”för en fördjupad förståelse kring motiv och konsekvenser är 
Lis-planen ett viktigt kunskapsunderlag”.  

Då Lis-planen kommer att upphävas i samband med översiktsplanens antagande är 
det bra om Lis-områdena med tillhörande karta får ett eget kapitel, det för att bli  
mer lättöverskådlig.  
Lis-områdens motiv och konsekvenser borde redovisas i den nya översiktsplanen, då 
Lis-planen är ett viktigt kunskapsdokument som kommer att upphävas i samband 
med översiktsplanens antagande. 

På sid 47 i översiktsplanen nämns det 13 Lis-området, men bara 12 Lis-områden är 
omnämnda i översiktsplanen.  

Naturvård 

Sjön Unden bör pekas ut som ekologisk känsligt område enligt 3 kapitlet 3§ 
Miljöbalken och att den bör skyddas mot åtgärder som kan skada vattenkvaliteten. 
 
Enligt beslut av dåvarande Jordbruksdepartementet den 27 april 1973 (1298/72) 
råder det förbud mota att släppa ut avloppsvatten, fast ämnen eller gas från mark, 
byggnad eller anläggning, utöver vad som vid beslutstillfället ägde rum till sjöarna 
Unden och Velen samt deras tillflöden och källsjöar. Därutöver förbjöds i beslutet 
upplag av fast avfall på ett sådant sätt att dessa vattenområden kan förorenas.  

Mark- och vattenanvändning  

På sid. 98 står det att ”Beskrivning av hantering av dagvatten saknas i gällande VA-
plan”. Miljö- och byggnadsnämnden anser att en policy eller liknande för hantering 
av dagvatten behöver upprättas.  
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Miljöstörande verksamhet och täktverksamhet  

På sid 106 i ”Förutsättningar och förslag” skriver man ”Det finns inga miljöstörande 
verksamheter i kommunen”. Miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter vad detta 
påstående grundar sig i.  Det är även otydligt med vad som anses med ”I kommunen 
finns en grustäkt”, det behöver anges att den i Fimmerstad är en tillståndspliktig täkt.  

Det är märkligt att Fägremo pekas ut som lämpligt i vindbruksplanen och sedan 
skriver man i översiktsplanen att denna inte är i linje med flera riksintressen. 

I ”Förslag teknisk försörjning” sid 101 skriver man att man arbetar för en övergång 
till sluten tank, särskild i känsliga områden förordas denna lösning. Miljö- och 
byggnadsnämnden anser att man ska förespråka slutna tankar där ingen annan 
lösning finns och att det är viktigt att extremt snålspolande vakuumtoalett eller 
motsvarande vattensnål lösning ska användas där sluten tank installeras.    

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Töreboda 
kommun fått ett upprättat förslag till ny översiktsplan för Töreboda kommun – 
Översiktsplan 2030 för Töreboda kommun.  Översiktsplanen ska vara vägledande 
för kommunens utveckling, men är inte juridisk bindande.   

Behandling på sammanträdet 

Göran Johansson (C) tilläggsyrkar på att s.101 Femte punkten enskilda avlopp. 
Arbeta för säkra lösningar i alla områden förespråka slutna tankar där ingen annan 
lösning finns. 

Ordförande Anders Bredelius (M) finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
enligt tjänstemännens förslag till beslut med Johanssons (C) tilläggsyrkande    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson, miljöutredare Håkan 
Magnusson, miljöinspektör Åsa Furustam och bygglovshandläggare Pia Ekström 
2019-12-05,  Samrådsyttrande - Översiktsplan för Töreboda 2030  

Översiktsplan Töreboda 2030    

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 136                                                   Dnr 2019/00128  

Delegationsbeslut  2019-11-04 - 2019-12-01  
Dnr: 2019.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 va delegationsbeslut 2019-11-04 - 2019-12-01     
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 137                                                   Dnr 2019/00129  

Handlingar att anmäla 2019-11-04 - 2019-12-01  
Dnr: 2019.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 till verksamheten inkomna handlingar mellan 2019-11-04 - 
2019-12-01       
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 138                                                   Dnr 2019/00020  

Information på sammanträdet 

    

Månadsuppföljning ekonomi 

Tf miljö- och byggnadschef rapporterar om det ekonomiska läget enligt beslut i 
Mariestads kommunstyrelse. Enligt prognos upprättad 2019-11-30 håller verksamhet 
miljö och bygg budget.       

Dagens samhälle 

Tf miljö- och byggnadschef visar ett reportage i tidningen Dagens samhälle från 
november 2019 där verksamhet miljö och bygg uppmärksammas för sitt 
förändringsarbete.      

  

 

 


