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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 6 oktober 2020 kl 13:00-16:30 
 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2: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 
Per Rang (M) Ledamot 
Mikael Ericksson (RV) Ledamot 
Yvonne Antonsson (S) Tjänstgörande ersättare 
Catarina Åkerblad (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef 
Emma Lord Bygglovshandläggare 
Johan Larm  Bygglovshandläggare  
Robert Skogh  Miljöinspektör §72 
Pia Ekström Tf bygglovschef §§76-85 
Håkan Magnusson Miljöutredare §85 
Cecilia Gustafsson Controller §86 
Simon Qviberg Miljöinspektör §91 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
 

Justerare Catarina Åkerblad 

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

Sekreterare  Paragrafer §§ 71-91 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Catarina Åkerblad  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-06 

Anslagsdatum 2020-10-07 Anslaget tas ner 2020-10-29 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 71                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Sammanträdet inleds med en utbildning i att begära arvode digitalt.     
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 72                                                   Dnr 2020/00079  

Mariestad Yxan 18 - Beslut om föreläggande att åtgärda 
nedskräpning av tomtmark där allmänheten har insyn  
Dnr: 2020.MBN794 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga XX XX (person nummer 
xxxxxx-xxxx), fastighetsägare till fastigheten Yxan 18 att snarast, dock senast 60 
dagar efter delgivning av detta beslut städa undan, forsla bort och i övrigt ställa i 
ordning det material och de saker som framgår av bifogade bilder (2020-09-18). Det 
går inte att i bilder eller text redovisa vad nämnden i detalj anser att XX XX ska ta 
bort, städa upp eller ordna för att uppnå ett acceptabelt vårdat intryck, eftersom det 
är helhetsintrycket som gör att fastigheten uppfyller rekvisiten för nedskräpning av 
område där allmänheten har insyn. En kraftfull uppstädning måste därför ske för att 
nämnden ska kunna godta åtgärderna. 
 
Nämnden beslutar vidare att om ovan angivna åtgärder inte utförts vid utsatt datum 
kommer en ansökan om verkställighet överlämnas till Kronofogdemyndigheten om att 
uppstädning ska ske på fastighetsägarens bekostnad. 
 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 § och 26 kap. 17 § miljöbalken samt med 
hänvisning till 15 kap. 26 § miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden kommer att ta ut en tillsynsavgift med 770 kronor per 
handläggningstimme när ärendet avslutas. Detta med stöd av ”Taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område” (fastställd av Kommunfullmäktige). Faktura skickas ut 
separat.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg har fått in klagomål avseende nedskräpning på 
fastigheten Yxan 18. Fastighetsägare är XX XX 

I april 2020 genomförde verksamhet miljö och bygg ett tillsynsbesök på fastigheten 
Yxan 18. Vid detta tillsynsbesök informerades XX XX om inkommet klagomål 
avseende hans tomt. Verksamhet miljö och bygg anser att klagomålet uppfyller 
rekvisiten för att betraktas som nedskräpning av område där allmänheten har insyn 
enligt 15 kap. 26 § miljöbalken (1998:808).  

Bifogade bilder från 2020-09-18 visar den insyn som allmänheten har till fastigheten 
från gatumark (Bergsgatan och Lanthöjdsvägen). Bilderna påvisar, med önskvärd 
tydlighet, att tomten är nedskräpad samt att allmänheten har insyn över nedskräpade 
delar av densamma. 
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Kommunicering av ärendet 
Vid tillsynsbesöket i april 2020 kommunicerades XX XX muntligen om det anonyma 
klagomål som inkommit till verksamhet miljö och bygg. Information lämnades också 
om fastighetsägarens möjlighet att vidta åtgärder på eget initiativ för att uppfylla 
lagstadgade krav. XX XX framförde att han hade för avsikt att städa upp på 
fastigheten och att allt skulle vara klart före midsommar. Verksamhet miljö och bygg 
meddelade med hänvisning till detta att uppföljande besök kommer att ske vid några 
tillfällen fram till och med juni månads utgång. XX XX informerades också om att 
miljö- och byggnadsnämnden kan komma att förelägga honom med stöd av 26 kap. 9 
§ miljöbalken att vidta nödvändiga åtgärder, om de av honom vidtagna åtgärder inte 
anses tillräckliga. Vidare informerades XX XX om att nämnden enligt 26 kap. 17 § 
miljöbalken kan ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten om 
nämndens beslut inte efterlevs. 

Då ingen uppstädning har genomförts under överenskommen tid har verksamhet 
miljö och bygg vid ett flertal tillfällen försökt kontakta XX XX både genom besök på 
fastigheten och via telefon (meddelande i röstbrevlåda med information att kontakta 
verksamhet miljö och bygg). Då verksamhet miljö och bygg inte har fått kontakt med 
fastighetsägaren har inkommen anonym anmälan samt bilder överlämnats till 
fastighetsägaren för kännedom och möjlighet för denne att inkomma med 
synpunkter senast 2020-09-22. Handlingarna överlämnades till fastighetsägaren 
genom att handlingarna lämnades i brevlådan på Lanthöjdsvägen 1 den 18 september 
2020. XX XX har 2020-09-23 inte inkommit med några synpunkter. 

Bedömning  
Vid uppföljande tillsyn under 2020 har verksamhet miljö och bygg konstaterat att 
förhållandena på fastigheten i stort sett inte har förändrats sedan april 2020. Tomten 
är alltjämt nedskräpad på ett vis som inte är förenligt med miljöbalken. XX XX har 
inte varit hemma i samband med uppföljande tillsynsbesök och inte heller svarat i 
telefon. Verksamhet miljö och bygg anser att åtgärder nu måste vidtas. En 
uppstädning av tomten på eget initiativ bedöms ha varit möjligt under de fem 
månader som gått sedan det första tillsynsbesöket. Det går inte att i bilder eller text 
redovisa vad nämnden i detalj anser att XX XX ska ta bort, städa upp eller ordna för 
att uppnå ett acceptabelt vårdat intryck, eftersom det är helhetsintrycket som gör att 
fastigheten uppfyller rekvisiten för nedskräpning av område där allmänheten har 
insyn. En kraftfull uppstädning måste därför ske för att nämnden ska kunna godta 
åtgärderna.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektörer Robert Skogh och Ingemar Lindsköld 
2020-09-22, Mariestad Yxan 18 - Beslut om föreläggande att åtgärda nedskräpning av 
tomtmark där allmänheten har insyn 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-24, 
Mariestad Yxan 18 - Beslut om föreläggande att åtgärda nedskräpning av tomtmark 
där allmänheten har insyn 

Anonym skriftlig anmälan 
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2 bilder från Bergsgatan (husvagnar) 2020-09-18 

2 bilder från Lanthöjdsvägen (husentré) 2020-09-18 

Informationsskrivelse till fastighetsägaren (kopior av tidigare kommunicerat material i 
ärendet)    

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 Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  
Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 73                                                   Dnr 2020/00077  

Töreboda Kyrkängen 1:71 - Byggsanktionsavgift för olovligt 
påbörjad byggnation -  Anmälan om otillåten byggnation - Byte av 
fasadfärg  
Dnr: 2020.MBN1796 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte påföra fastighetsägaren någon 
sanktionsavgift 

Leif Udéhn (S), Håkan Fernström (S), Tommy Thelin (S), Mikael Ericksson (RV), 
Catarina Åkerblad (S) och Yvonne Antonsson (S) reservera sig mot beslutet.  

Bakgrund 

2020-08-17 fick Verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
byggnation Anmälan om otillåten byggnation - Byte av fasadfärg från vit till svart 
inom detaljplanelagt område, Töreboda på Kyrkängen 1:71. 

En ansökan om bygglov för Byte av fasadfärg från vit till svart inom detaljplanelagt 
område inkom till verksamhet miljö och bygg i efterhand den 2020-08-18 på 
Töreboda Kyrkängen 1:71.   

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  

utan startbesked och bygglov, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt  
11 kap. 51§ PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömmer att den otillåtna åtgärden kan beviljas i 
efterhand. 

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
Anmälan om otillåten byggnation - Byte av fasadfärg. Avgiften blir 
(0,125*47300)+(0,0005*47300*72) = 7 615 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
en fjärdedel, till en summa av 1 904 kronor. 
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Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  
snart det finns anledning att anta att någon inte följd en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar bygglov och startbesked.  

Behandling på sammanträdet 

Gunnar Welin (M) yrkar på att ingen sanktionsavgift ska tas ut. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp Welins (M) yrkande och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Johan Larm 2020-09-08, 
Töreboda Kyrkängen 1:71 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation -  
Anmälan om otillåten byggnation - Byte av fasadfärg 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-24, 
Töreboda Kyrkängen 1:71 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation -  
Anmälan om otillåten 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 Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  
Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 74                                                   Dnr 2020/00078  

Töreboda Kyrkängen 1:71 - Utvändig ändring av enbostadshus - 
Fasadändring  
Dnr: 2020.MBN1807 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 1 910 kronor för bygglov med startbesked samt kungörelse, 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Med stöd av 10 kap. 23 § PBL, godkänner miljö och bygg genom detta startbesked 
att den sökta åtgärden får påbörjas. Varken tekniskt samråd eller kontrollansvarig 
krävs i detta ärende.  

Med detta startbesked beslutar Miljö och byggnadsnämnden att  

Kontrollplanen fastställs. För detta ärende gäller kontrollplan  
registrerad 2020-08-18. 

Ansvarig för kontrollen är sökanden, XX XX. 

Begäran om slutbesked ska tillsammans med undertecknad kontrollplan skickas till 
verksamhet miljö och bygg när byggnadsarbetet färdigställts. 

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. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan 
Verksamhet miljö och bygg har gett ett slutbesked. med stöd av 10 kap. 4 §, PBL.  

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.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas 
av Förslag till ändring, utvidgning och upphävande av byggnadsplan för del av 
Älgarås samhälle, Älgarås mellangården 2:12 m.fl. fastigheter, Älgarås socken, Hova 
kommun, Skaraborgs län. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten är till 
för bostadsändamål, inga krav på specifika färgsättningar finns i bestämmelserna. 
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Skäl till beslut 
Åtgärden följer byggnadsplanen med tillhörande bestämmelser. 

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

 

Upplysningar 
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. 

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 Johan Larm 2020-09-17, 
Töreboda Kyrkängen 1:71 - Utvändig ändring av enbostadshus – Fasadändring  

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-24, 
Töreboda Kyrkängen 1:71 - Utvändig ändring av enbostadshus – Fasadändring 

Ansökan om bygglov daterad 2020-08-18 

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 Verksamhet miljö och bygg.  

Adressen är:  
Verksamhet miljö och bygg, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05.  

Expedierats till:  
Sökanden 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 11 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 75                                                   Dnr 2020/00075  

Gullspång Norra Runnäs 1:29 - Byggsanktionsavgift för olovligt 
påbörjad byggnation -  otillåten byggnation - installation av eldstad 
Dnr: 2020.MBN1935 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte påföra fastighetsägaren någon 
sanktionsavgift.  

Bakgrund 

2020-08-27 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
otillåten byggnation i form av installation av eldstad, Gullspång på Norra Runnäs 
1:29. 

En anmälan för installation av eldstad inkom till verksamhet miljö och bygg i 
efterhand 2020-09-09 på Gullspång Norra Runnäs 1:29.   

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  

utan startbesked och bygglov, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt  
11 kap. 51§ PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den otillåtna åtgärden kan beviljas i 
efterhand. 

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
Anmälan om otillåten byggnation.  
Avgiften blir 0,1*47300*1= 4 730 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
ner till hälften till en summa av 2 365 kronor. 

 

 

 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska Miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  
snart det finns anledning att anta att någon inte följd en bestämmelse i PBL.  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 12 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Verksamhet miljö och bygg  bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar startbesked.  

Behandling på sammanträdet 

Per Rang (M) yrkar på att ingen sanktionsavgift ska tas ut. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp Rangs (M) yrkande och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Johan Larm 2020-09-14, 
Gullspång Norra Runnäs 1:29 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation 
-  otillåten byggnation - installation av eldstad 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-24, 
Gullspång Norra Runnäs 1:29 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation 
-  otillåten byggnation - installation av eldstad 

Skrivelse 2020-09-13   

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 Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  
Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 76                                                   Dnr 2020/00083  

Mariestad Skalkarike 5:7 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Tillbyggnad av garage/förråd  
Dnr: 2019.MBN2366 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XX XX en 
byggsanktionsavgift på 39 968 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- och 
byggnadsnämnden gett startbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av bygglov och startbesked 
har utfört Tillbyggnad av garage/förråd. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 7 
§ plan.- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).  

Bakgrund 

2020-09-22 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
byggnation av en tillbyggnad på fastigheten Skalkarike 5:7. Detta till trots att 
startbesked ej utfärdats. Den handling som saknades innan startbesked kunde ges var 
en reviderad kontrollplan som skulle komma in till verksamhet miljö och bygg efter 
det tekniska samrådet.  

När byggherren och den kontrollansvarige informerats om överträdelsen lämnades 
kontrollplanen in skyndsamt. Enligt kontrollansvarig skickades kontrollplanen via 
post, men av okänd anledning inte kommit in till verksamhet miljö och bygg. 

Ärendets beredning 
Första kommunicering har gjorts via telefon 2020-09-22. Fastighetsägaren har beretts 
tillfälle att yttra sig över beslutsunderlaget om att ta ut en byggsanktionsavgift vid 
kommande nämndssammanträde 2020-10-06. 

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  

utan startbesked, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt  
11 kap. 51§ PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den otillåtna åtgärden kan beviljas i 
efterhand. 

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
Tillbyggnad av garage/förråd.  
Avgiften blir uträkning enl . Boverket = 39 968 kronor.  

Beräkningsgången redovisas till fullo i Bilaga – Beräkning av byggsanktionsavgift.  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  
snart det finns anledning att anta att någon inte följd en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar startbesked.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare John Skog 2020-09-28, Mariestad 
Skalkarike 5:7 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation -  Tillbyggnad 
av garage/förråd 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-29, 
Mariestad Skalkarike 5:7 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation -  
Tillbyggnad av garage/förråd 

Fotodokumentation 

Beräkning av byggsanktionsavgift 

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 Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  
Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 77                                                   Dnr 2020/00069  

Mariestad Järpen 8 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Fasadändring utan bygglov - Målat om från vitt till grått 
Dnr: 2020.MBN1753 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte påföra fastighetsägaren någon 
sanktionsavgift. 

Leif Udéhn (S), Håkan Fernström (S), Tommy Thelin (S), Mikael Ericksson (RV), 
Catarina Åkerblad (S), Johan Cord (S) och Yvonne Antonsson (S) reservera sig mot 
beslutet.  

Bakgrund 

2020-08-04 kontaktade fastighetsägaren verksamhet miljö och bygg och berättade att 
han hade målat om sitt bostadshus från vitt och blått till grått med vita knutar, för ca 
1 år sedan. Han trodde att om man följde områdets karaktär behövdes inget bygglov 
för detta men ville ändå rådfråga om vad som gäller.  

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  

utan startbesked och bygglov, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt  
11 kap. 51§ PBL.  

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att den otillåtna åtgärden kan beviljas  
i efterhand. 
En ansökan om bygglov för fasadändring, har inkommit 2020-08-07 till verksamhet 
miljö och bygg. 

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
Fasadändring utan bygglov – Ommålning av fasad. 
Avgiften blir uträkning enligt Boverket  
(0,125*47300)+(0,0005*47300*80) = 7 804 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift sättas ner om avgiften inte står i proportion till den 
överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
ned till en fjärdel, till en summa av 1 951 kronor. 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5 § PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  
snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar bygglov och startbesked.  

Behandling på sammanträdet 

Per Rang (M) yrkar på att ingen sanktionsavgift ska tas ut. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp Rangs (M) yrkande och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Emma Lord 2020-09-22, 
Mariestad Järpen 8 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-23, 
Mariestad Järpen 8 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation 

Foto daterad 2020-08-04 

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 Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  
Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 78                                                   Dnr 2020/00070  

Mariestad Järpen 8 - Utvändig ändring av enbostadshus - Byte av 
fasadfärg  
Dnr: 2020.MBN1756 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 1 910 kronor (1 689 kronor för bygglov med startbesked 
samt 221 kronor för kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Med stöd av 10 kap. 23 § PBL, godkänner miljö och byggnadsnämnden genom detta 
startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. Varken tekniskt samråd eller 
kontrollansvarig krävs i detta ärende.  

Med detta startbesked bestämmer miljö och byggnadsnämnden att  

Kontrollplanen fastställs. För detta ärende gäller kontrollplan  
registrerad 2020-08-07. 

Ansvarig för kontrollen är sökanden, XX XX. 

Begäran om slutbesked ska tillsammans med undertecknad kontrollplan skickas till 
verksamhet miljö och bygg när byggnadsarbetet färdigställts. 

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 beslutet 
har kungjorts även om startbesked meddelats.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas 
av detaljplan för södra delen av Ladukärrsområdet, Mariestad kommun och vann laga 
kraft 2004-11-01. Bestämmelserna innebär bland annat att det är ett område för 
bostadsändamål där vind ej får inredas. Huvudbyggnaden får inte överstiga 180 kvm 
och uthus/garage får uppta max 60 kvm.  

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Skäl till beslut 
Åtgärden följer detaljplanen. 

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

Upplysningar 
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.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Emma Lord 2020-09-22, 
Mariestad Utvändig ändring av enbostadshus - Byte av fasadfärg -Järpen 8 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-23, 
Mariestad Järpen 8 - Utvändig ändring av enbostadshus - Byte av fasadfärg 

Fotodokumentation daterad 2020-09-22   

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 Verksamhet miljö och bygg.  

Adressen är:  
Verksamhet miljö och bygg, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05.  

Expedierats till:  
Sökanden 
Kontrollansvarig 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 79                                                   Dnr 2020/00074  

Mariestad Lerum 1:4- Nybyggnad av enbostadshus  
Dnr: 2020.MBN1750 

    

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 24340 kronor (20907 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 2633 kronor för hörande av grannar och 
kungörelse samt 800 kronor i timavgift för platsbesök) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Emil Andersson, Södra Råda Alltjänst, som är certifierad kontrollansvarig (6624) 
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 beslutet 
har kungjorts även om startbesked meddelats.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov utanför planlagt område eller inom områdesbestämmelser. 
Huset är ett tvåplanshus i klassisk stil med röd träpanel. 

Ritningarna bygger på ett tidigare ärende (2018.MBN2717) gällande en tillbyggnad 
som aldrig slutfördes. Det tidigare huset revs och började byggas upp igen utan 
startbesked eller bygglov. Byggnadsarbetet för den nya byggnaden har fått ett förbud 
för fortsatt arbete. Detta förbud gäller fram tills det att verksamhet miljö och bygg 
gett ett startbesked. 

Den berörda fastigheten omfattas inte av något strandskydd och åtgärden påverkar 
inte heller några områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).  

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 kommit in. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Skäl till beslut 
Åtgärden följer Mariestads kommuns översiktsplan (upprättad 2018) 

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 
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 John Skog 2020-09-23,  

Mariestad LERUM 1:4- Nybyggnad av enbostadshus 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-23, 
Mariestad Lerum 1:4- Nybyggnad av enbostadshus 

Ansökan registrerad 2020-09-11 

Plan- och sektionsritningar registrerade 2020-09-11 

Fasadritningar registrerade 2020-09-11 

Situationsplan registrerad 2020-09-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 80                                                   Dnr 2020/00067  

Mariestad Krontorp 2:4 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Fasadändring  
Dnr: 2020.MBN989 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte påföra fastighetsägaren någon 
sanktionsavgift. 

Leif Udéhn (S), Håkan Fernström (S), Tommy Thelin (S), Mikael Ericksson (RV), 
Catarina Åkerblad (S) och Yvonne Antonsson (S) reservera sig mot beslutet.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg har fått kännedom att det har påbörjats en byggnation 
otillåten byggnation - Fasadändring, Mariestad på Krontorp 2:4. 

2020-05-11 skickade verksamhet miljö och bygg ett brev till fastighetsägaren för 
kännedom att det har påbörjats en byggnation otillåten byggnation - Fasadändring, 
Mariestad på Krontorp 2:4. 

Fastighetsägaren ringde in till verksamhet miljö och bygg när han hade fått brevet 
och förklarade att han inte visste att det krävdes bygglov för åtgärden. Han 
meddelade även att han ska skicka in ett bygglov i efterhand. 

Ansökan om bygglov för fasadändring inkom till verksamhet miljö och bygg 2020-09-04. 
 
Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  
utan startbesked och bygglov, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt  
11 kap. 51§ PBL.  
Verksamhet miljö och bygg bedömer att den otillåtna åtgärden kan beviljas i 
efterhand.  

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
Otillåten byggnation - Fasadändring.  
Avgiften blir (0,25*47300)+(0,0001*47300*160) = 19 393 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
en fjärdedel, till en summa av 4 848 kronor. 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  
snart det finns anledning att anta att någon inte följd en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar bygglov och startbesked.  

Behandling på sammanträdet 

Johan Cord (S) yrkar på att ingen sanktionsavgift ska tas ut. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp Cords (S) yrkande och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström 2020-09-17, Mariestad 
Krontorp 2:4 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation -  Fasadändring 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef 2020-09-22, Mariestad 
Krontorp 2:4 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation -  Fasadändring 

Foton daterade 2020-09-17   

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 Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  
Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 81                                                   Dnr 2020/00068  

Mariestad Krontorp 2:4 - Utvändig ändring av verkstad - byte av 
fasad  
Dnr: 2020.MBN1917 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 1 909 kronor för bygglov med startbesked samt kungörelse, 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Med stöd av 10 kap. 23 § PBL, godkänner miljö och byggnadsnämnden genom detta 
startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. Varken tekniskt samråd eller 
kontrollansvarig krävs i detta ärende.  

Med detta startbesked bestämmer miljö och byggnadsnämnden att  

Kontrollplanen fastställs. För detta ärende gäller kontrollplan  
registrerad 2020-09-17. 

Ansvarig för kontrollen är sökanden, XX XX. 

Begäran om slutbesked ska tillsammans med undertecknad kontrollplan skickas till 
verksamhet miljö och bygg när byggnadsarbetet färdigställts. 

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. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan 
Verksamhet miljö och bygg har gett ett slutbesked. med stöd av 10 kap. 4 §, PBL.  

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 beslutet 
har kungjorts även om startbesked meddelats.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas 
av detaljplan över Bånghagen med mera, Mariestad, Mariestads kommun, upprättat i 
april 1997. Bestämmelserna innebär bland annat att område för bilservice. 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Skäl till beslut 
Åtgärden följer detaljplanen över Bånghagen i Mariestad.  

Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att/ ärendets bedömning är att 
föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 
kap. 30 § PBL. Bygglov ska således beviljas. 

 

Upplysningar 
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. 

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 tf bygglovschef Pia Ekström 2020-09-17, Utvändig 
ändring av verkstad - byte av fasad – Krontorp 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-23, 
Mariestad Krontorp 2:4 - Utvändig ändring av verkstad - byte av fasad 

Ansökan om bygglov daterad 2020-09-17 

Fotografier daterade 2020-09-17   

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 Verksamhet miljö och bygg.  

Adressen är:  
Verksamhet miljö och bygg, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05.  

Expedierats till: Sökanden  

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 82                                                   Dnr 2020/00065  

Mariestad Barklöparen 1 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation - fasadändring  
Dnr: 2019.MBN1493 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XX XX XX  och 
XX XX en byggsanktionsavgift på 5 912 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ 
plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- 
och byggnadsnämnden gett bygglov och starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägarna trots avsaknad av bygglov och startbesked 
har utfört fasadändring utan bygglov. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt  
9 kap. 8 § plan.- oh byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).  

Bakgrund 

2019-04-04 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats  
en fasadändring – nya fönster samt ommålning av fasad utan bygglov, på fastigheten 
Barklöparen 1, Mariestad. 

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  

utan startbesked och bygglov, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt  
11 kap. 51§ PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömmer att den otillåtna åtgärden kan komma att 
beviljas i efterhand.  
Ansökan om bygglov på fastigheten Barklöparen 1, för fasadändring – nya fönster 
samt ommålning av fasad, har ännu inte inkommit till verksamhet miljö och bygg. 

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
fasadändring – nya fönster samt ommålning av fasad. 
Avgiften blir (0,125*47 300*4) = 23 650 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift sättas ner om avgiften inte står i proportion till den 
överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
en fjärdel, till en summa av 5 912 kronor. 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  
snart det finns anledning att anta att någon inte följd en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar bygglov och startbesked.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström 2020-09-14, Mariestad 
Barklöparen 1 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation - fasadändring  

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-22, 
Mariestad Barklöparen 1 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad byggnation - 
fasadändring       

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 Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  
Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 83                                                   Dnr 2020/00064  

Mariestad Brommö 3:18- Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad 
enbostadshus  
Dnr: 2020.MBN1808 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av fritidshus på fastigheten Brommö 3:18, Mariestads kommun i 
enlighet med inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 17 och 18 §§, Plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

Förhandsbeskedet gäller i två år från det datum beslutet vinner laga kraft. 
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden utan bygglov 
och startbesked.  

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 9 066 kronor (för förhandsbesked,  
samt för hörande av grannar och kungörelse) enligt gällande taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura kommer att sändas ut separat.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2020-08-18 en ansökan om förhandsbesked för 
bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Brommö 3:18, Mariestads 
kommun.  
 
Fritidshuset kommer att byggas på max 150m² i ett plan med inredningsbar vind. 
Fasaden kommer att utföras i trä med tegelfärgat tak. 
Området runt det tänkta fritidshuset kommer att avstyckas från fastigheten Brommö 
3:18, för att i framtiden utgöra en egen fastighet på cirka 1500m². En ansökan om 
avstyckning kommer att lämnats in till lantmäteriet. 

2019-01-09 inkom ett förhandsbesked för enbostadshus i direkt närhet av denna 
ansökan. Då det i efterhand har framkommit att det finns fornlämningar på den förra 
platsen har sökande därför nu inkommit med en ny ansökan om förhandsbesked i 
direkt anslutning till platsen.  

Förutsättningarna för att anlägga enskilt avlopp på fastigheten finns enligt 
miljöavdelningen. 

Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(förhandsbesked utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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 yttrande har inkommit till verksamhet miljö och bygg. 

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. 
Förhandsbesked ska således beviljas. 

Upplysningar 

Frågan om enskilt avlopp kommer att hanteras inför eller i samband med kommande 
bygglovsansökan.  

Förhandsbeskedet gäller i två år från det datum beslutet vinner laga kraft. 

Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden utan bygglov 
och startbesked.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström 2020-09-15, Mariestad 
Brommö 3:18- Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad enbostadshus 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-22, 
Mariestad Brommö 3:18- Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad enbostadshus 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan 

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.  
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Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 84                                                   Dnr 2020/00066  

Mariestad Aspen 7 - Ansökan om bygglov för nybyggnation av 
flerbostadshus  
Dnr: 2020.MBN1895 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 22 704 kronor för bygglov, startbesked, slutbesked och 
fastställande av kontrollplan samt 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 
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 beslutet 
har kungjorts även om startbesked meddelats.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2020-09-01 en ansökan om bygglov för 
nybyggnation av flerbostadshus om 3 st lägenheter på fastigheten Aspen 7 i 
Mariestad. Lägenheterna kommer att uppföras i två plan om vardera 3 rum och kök 
på 64m² med källare. 

Ansökan avser bygglov med avvikelse från stadsplan. 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.  

Av 9 kap 31c § PBL följer att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. 
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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 yttrande har inkommit till verksamhet miljö och bygg. 

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

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 mät- och geodataenhet. 

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 tf bygglovschef Pia Ekström 2020-09-16, Mariestad 
Aspen 7 - Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och bygglovschef 2020-09-24, Mariestad Aspen 
7 - Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus 

Ansökan om bygglov daterad: 2020-09-01 

Nybyggnadskarta daterad: 2020-09-01 

Planritning daterad: 2020-09-01  

Fasadritning daterad: 2020-09-01 

Sektionsritning daterad: 2020-09-01 
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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 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 85                                                   Dnr 2020/00071  

Töreboda - Samrådsyttrande Detaljplan för kvarteret Snickaren, 
Töreboda tätort  
Dnr: 2020.MBN2010 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Plankarta 

Egenskapsgränserna på plankartan behöver tydliggöras, då det är svårt att se var 
egenskapsgränsen går. 

Det bör anvisas plats för parkering i planen.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har från Kommunstyrelsen i Töreboda kommun fått 
ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Snickaren i Töreboda tätort. Planens syfte är 
att tillskapa ytterligare bostäder.  

Behandling på sammanträdet 

Göran Johansson (C) tilläggsyrkar att det bör anvisas plats för parkering i planen. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp Johanssons (C) tilläggsyrkande för beslut 
och finner att miljö- och byggnadsnämnden  beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-09-22, Detaljplan för kvarteret Snickaren, Töreboda tätort 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-23, 
Töreboda - Samrådsyttrande Detaljplan för kvarteret Snickaren, Töreboda tätort 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Riskutredning farligt gods 

Trafikmätning 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 86                                                   Dnr 2020/00080  

Tertialrapport 2, prognos och delårsrapport  
Dnr: 2020.MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av tertialprognosen, 
uppföljning av nämndens mål och delårsrapporten.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska erhålla en redovisning av den ekonomiska 
prognosen för året och nämndens mål genom tertialrapporterna.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller för miljö och bygg Cecilia Gustafsson 2020-
09-24, Tertialrapport 2, prognos och delårsrapport 

Tertialrapport 2, prognos för helår 

Delårsrapport 

Expedierats till:  
Ekonomikontoret Mariestad – Christina Olsson, Cecilia Gustafsson, Lars Bergqvist 
Ekonomikontoret Töreboda  - Anders Bernhall    
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 87                                                   Dnr 2020/00082  

Internkontroll år 2020 Dnr:2020MBN15 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättad plan för intern kontroll för 
nämndens verksamhet år 2020.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö- och bygg har utarbetat förslag till plan för intern kontroll år 2020. 
Internkontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. 

Intern kontroll avser att: 

 Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, styra mot effektivitet 

 Ha ordning och reda, skapa trygghet. 
 

Varje år beslutas om en plan för interkontroll där nämnden väljer att fokusera på 
några kontrollmoment. Nämnden ska år 2020 följa upp att: verksamheten 
digitaliseras, rutinerna för att klara kvalitetsmålen, delegationsordningens aktualitet, 
kontrollarea tillämpning av bisyssla samt rutiner för att introducera nyanställda, 
kontrollera att APT och medarbetarsamtal genomförs, kontrollera information på 
hemsidor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Gösta Lindmark daterad 2020-09-28, Plan för 
internkontroll år 2020  

Internkontrollplan år 2020 

Expedierats till:  
Ekonomikontoret Mariestad - Christina Olsson, Cecilia Gustafsson 
Ekonomikontoret Töreboda och Gullspång - Anders Bernhall 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 88                                                   Dnr 2020/00081  

Verksamhetsuppföljning, tertialrapport 2  
Dnr: 2020.MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden följer i samband med tertialrapporterna upp den 
verksamhet som hittills bedrivits under året och gör vid behov förändringar i sin 
verksamhetsplan. 

Personal 

På Miljöenheten pågår rekrytering efter en miljöinspektör. Tjänsten är tidsbegränsat 
till och med året ut, men kan eventuellt komma att förlängas. Glädjande är att flera 
kompetenta och utbildade inspektörer har sökt tjänsten hos oss. 

Rekrytering av enhetschef för bygglov gick inte så bra, då det var få sökande och 
ingen önskvärd kompetens fanns bland de sökande. Ny rekrytering kommer att göras 
under hösten. Rekrytering av bygglovshandläggare har också lämnats in då fler 
tjänster är vakanta. Byggenheten bedöms inte kunna hantera mängden inkommande 
ärende när det saknas bygglovshandläggare på enheten. Fram till att ny personal 
rekryterats kommer enheten att fokusera på handläggning av nya ansökningar. 

Sjukfrånvaron har ökat på grund av Covid-19 restriktionerna, att personalen ska 
stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymtom samt två dygn efter att man är 
symtomfri. 

Personal har även jobbat hemifrån då vi har problem med inomhusmiljö, vissa har 
även fått flytta inom huset för att klara av att jobba.  

Administration 
Personalen på administrationen kommer under hösten att utbildas internt, så alla ska 
kunna jobba med både miljö och bygg full ut. En långtidssjukskrivning täcks upp till 
60% av en timanställning. 

Byggenheten 

E-tjänsten för bygglov Mitt Bygge lanserades för två år sedan och andelen digitala 
ansökningar har minskat något över samma period från förra året ökat med 6,5%. 
Information finns på hemsidorna och i utskick till grannar i samband med beviljade 
bygglov. Medborgarkontoret har varit stängt på grund av Covid- 19. 

Inkommande ärende har ökat något sen föregående år, antalet medarbetare är 2 
tjänster mindre sedan i våras 2020.  
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Dessa tjänster behöver återbesätta, då antal ärenden har ökat och vi kommer nu att 
få svårt att klara våra uppsatta kvalitetsmål för 2020 samt den tillsyns- och 
kontrollplan som är upprättad. 

Strandskydd/miljöövervakning 

Planerade restaureringsarbeten i Gullspångsforsen hösten 2020 har ställts in p.g.a. 
vattensituationen. Kan komma att genomföras under 2021 i stället. 

Behovet bedöms vara ungefär det samma som nu vad gäller naturvård, 
miljöövervakning och extern utveckling.  

Det är oklart vad kommunens roll blir vid en omprövning av Gullspångs kraftverk, 
(samt andra kraftverk) i Gullspångsälvens vattensystem 2023 och framåt. Deltagande 
i arbets- och planeringsgrupper kan bli aktuellt. Nu pågående projekt (GRAP) 
avslutas sannolikt nästa år. 

Det kan bli mer arbete med invasiva främmande arter, men det mesta bör beröra 
verksamhet teknik. Verksamheten är hittills i balans med planen. 

En pensionsavgång är  aviserad under 2021.  

Avlopp 

Handläggarna för enskilda avlopp jobbar för att nå nämndens mål.  

Inventeringar i Odensåker, Låstad, Botterstena, Styrud, samt runt Friaån pågår.  

Föreläggande med utsläppsförbud och vitesförelägganden för bristfälliga 
avloppsanläggningar mot några fastighetsägare har krävts i några fall.  

MTG kommunernas va -utbyggnad mot Hindsbergsområdet samt Låstad området 
ger upphov till många frågor till avloppshandläggarna.  

Det finns fler avlopp att åtgärda än tillgängliga resurser medger. Verksamheten är 
inte i balans med tillsynsplan- och kontrollplanen. 

Försiktighetsmått med anledning av Covid-19 påverkar resultatet. 

Miljötillsyn 

För Miljö- och byggnadsnämnden kräver avfallsärenden ofta mycket handläggning. 
Gullspångs kommun har flera komplicerade avfallsärenden, där det i många fall 
handlar om utfyllnad av mark som kan betraktas som deponier.   

En ny avfallsförordning är beslutad i juni 2020. 

Skärpning i lagstiftningen har skett vad beträffar dokumentation och rapportering av 
farligt avfall som uppkommer hos verksamhetsutövare. Nya anteckningsregler gäller 
från och med 1 aug i år.  

Rapporteringen till naturvårdsverket från och med 1 nov i år. Detta kan innebära att 
miljöinspektörerna får ytterligare kontrollpunkter (att se till att företagen faktiskt 
rapporterar enl. kravet) och ev. deltagande i tillsynskampanjer. Förhoppningsvis kan 
skärpningen underlätta för oss med komplicerade ärenden som hänvisas till ovan.  

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ny-rapportering-
av-farligt-avfall-fran-1-november/  

Tillsyns och kontrollplanen följs. 
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COVID-19 har inte märkvärt påverkat aktiviteten. Vissa verksamhetsutövare har 
dock frånsagt sig inspektionsmöten och vi har därmed skjutit upp inspektionerna där 
vi inte dömt att läget varit akut.  

Hälsoskydd 

På grund av Covid-19 har tillsyn på särskilda boenden samt trängseltillsyn på 
serveringar har genomförts. 

Vi har även tagit över köldmedia rapporteringen för tillfället.  

Hälsoskydd ligger något efter med vad vi hade planerat för 2020 mycket pga. den 
tillsyn som tillkommit av Covid-19.  

Livsmedel och Tobak 

Den viktiga händelsen inom livsmedelsområdet är naturligtvis Covid-19. I början av 
Covid så fick vi en ny arbetsuppgift att kontrollera och informera alla restauranger, 
barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, uteserveringar som serverar mat. 
Det gällande rutiner kring trängsel, smittspridning, städning, avstånd mm. Om vi då 
hittade brister skulle detta inrapporteras till smittskyddsläkaren som då kunde stänga 
verksamheter. 

1 juli tillkom en lagändring om innebar att vi fick bemyndigandet att stänga/begränsa 
öppethållanden till verksamheter som inte kunde uppfylla lagen om trängsel, 
smittspridning, städning, avstånd mm. Då skulle det enbart gälla serveringsställen till 
allmänhet med förtäring på stället. 

Vi har i våra tre kommuner ca 130 ställen som är berörda av det. Vi antecknar hur 
mycket tid vi lägger ner på denna extra arbetsuppgift som vi blivit ålagda. 

Vi rapporterar också varje vecka till säkerhetssamordnarna hur läget ligger till som 
sedan rapporteras in till Länsstyrelsen. 

På livsmedelsområdet ligger vi inte i balans med den tillsyns- och kontrollplan som är 
upprättad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-09-28, 
Verksamhetsuppföljning, tertialrapport 2 

Redovisning av sjukfrånvaro 

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 89                                                   Dnr 2020/00072  

Delegationsbeslut 2020-08-10 - 2020-09-20  
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 

Sammanställning av delegationsbeslut 2020-08-10 - 2020-09-20       
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 90                                                   Dnr 2020/00073  

Handlingar att anmäla 2020-08-10 - 2020-09-20  
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 verksamhetens inkomna handlingar mellan 2020-08-10 - 2020-
09-20       
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 91                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Information Fagerlid 

Miljöinspektör Simon Qviberg informerar om aktuellt läge angående miljöärende 
Fagerlid.    

Information Friaån 

Miljöinspektör Robert Skogh informerar om eventuell rening av Friaån. 

 


