
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-27 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 27 augusti 2019 kl 13.00 – 15.50 

   Anders Bredelius (M) Ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Anders Svensson (M) Ledamot 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Marina Smedberg (S) Ledamot 
Håkan  Fernström (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Tommy Thelin (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Per-Olof Pettersson (C) Tjänstgörande ersättare 
Roger Wiking (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Catarina Åkerblad (S) Ersättare, deltog ej §§ 93-94 
Inger Farken (MP) Ersättare 
Annika Kjellkvist Miljö- och byggnadschef 
Malin Bengtsson Enhetschef 
Maarit Nikula Bygglovshandläggare §§80-82 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§84-86 
Åsa Lindblad Miljöinspektör § 86 
Åsa Furustam Miljöinspektör §87 
Simon Qviberg Miljöinspektör § 94 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Johan Cord 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2019-08-30 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 77-94 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Johan Cord  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-27 

Anslagsdatum 2019-08-30 Anslaget tas ner 2019-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 77                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

MBN § 78                                                   Dnr 2019/00072  

Mariestad Brommösund 1:84 - Överflyttning av ansvar för offentlig 
kontroll till Livsmedelsverket  
Dnr: 2019.MBN1508 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överföra kontrollansvaret till 
Livsmedelsverket. 

Motivet till beslutet är att livsmedelanläggningen Fiskebod Åskär (750921-4875) 
numera är Livsmedelverkets kontrollobjekt och att denna vattentäkt hör till 
verksamheten.   

Detta beslut är fattat med stöd av 15 § livsmedelslagen (2006:804) där det framgår att 
Livsmedelsverket får, i samråd med kommunen, besluta att den offentliga kontrollen 
av en viss verksamhet som kommunen annars har skall flyttas över till verket, om 
verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra 
särskilda skäl.   

Bakgrund 

Livsmedelsverkets övertagande av vissa livsmedelsverksamheter. 

Ärendets beredning 

Kontakt har tagits med Livsmedelsverket och verksamheten om att ett överlämnande 
kommer att ske för att effektivisera livsmedelskontrollen. 

Skäl till beslut 

För att få en effektiv livsmedelskontroll samt att undvika att fler myndigheter 
kontrollerar samma verksamhet vid olika tillfällen så flyttas ansvaret över för den 
offentliga kontrollen av dricksvattentäkten på fastigheten Brommösund 1:84 till 
Livsmedelverket. 

Upplysningar 

2013 övertog Livsmedelsverket kontrollen av den offentliga tillsynen på 
livsmedelsanläggningen Fiskebod Åskär från Miljö- och byggnadsförvaltningen i 
Mariestad. Det har nu framkommit att det finns en vattentäkt som försörjer 
verksamheten med dricksvatten.  

Efter samråd med Livsmedelsverket togs kontakt med verksamhetsutövaren som då 
skickade in en anmälan om registrering till förvaltningen 2019-03-25. Ett beslut om 
registrering upprättades 2019-04-05.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 78 forts.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Ritva Rådefalk 2019-07-02, Mariestad 
Brommösund 1:84 - Överflyttning av ansvar för offentlig kontroll till 
Livsmedelsverket  

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-19, 
Mariestad Brommösund 1:84 - Överflyttning av ansvar för offentlig kontroll till 
Livsmedelsverket 

Beslut om registrering av livsmedelsanlägging, 2019-04-05 

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, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fiskebod Åskär  
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-27 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 79                                                   Dnr 2019/00087  

Utebliven registrering av livsmedelsverksamhet  
Dnr 2019.MBN1395  

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sanktionsavgift ej ska utgå för den 
uteblivna registreringen då verksamhetsutövaren enligt sin skrivelse uppfattat att 
anläggningen varit godkänd. Ordinarie avgift för registrering tas ut.  

Leif Udéhn (S), Håkan Fernström (S) och Tommy Thelin (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.   

Bakgrund 

Lalita Thai Kitchen AB har sedan den 1 september 2012 bedrivit thairestaurang i 
Mariestad. Verksamhetsutövare är XXX och XXX XXX. Verksamheten utökades 
med ytterligare ett ställe, Wilais Thai Express, som registrerades den 3 maj 2016. 
Under senare delen av 2018 och början på 2019 har verksamheten jobbat med att 
ställa i ordning ytterligare en restaurang. Här hade man planerat att servera bl.a. tacos 
och sushi.  

I samband med livsmedelskontroll hos Wilais Thai Kitchen den 5 december 2018 
gicks  lokalerna igenom som skulle bli Wilais Grill Sushi Tacos. Närvarande XXX 
XXX och Eva Rehnberg, Miljö- och byggnadsnämnden. Det diskuterades lite olika 
lösningar, och bedömningen gjordes att det skulle kunna bedrivas en 
livsmedelsverksamhet här med god hygienisk standard. 

När livsmedelsinspektör Rikard Andersson var och åt lunch på Wilais Thai Kitchen 
den 1 mars 2019 berättade XXX att de skulle öppna den nya restaurangen Wilais 
Grill Sushi Tacos dagen efter, dvs under lördagen den 2 mars. Rikard påtalade 
registreringsskyldigheten, och på det svarade XXX att han pratat med 
livsmedelsinspektör Eva Rehnberg. Dock hade ingen anmälan om registrering 
kommit in.  

Den 11 mars stod det att läsa i tidningen att Wilais Grill Sushi Tacos öppnade den 2 
mars 2019. 

Den 18 mars stötte Eva Rehnberg och XXX XXX på varandra på stan och återigen 
påtalades skyldigheten att lämna in en registrering av den nya verksamheten. 

Den 20 mars kom anmälan om registrering in. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 79 forts 

Motivering av beslutet 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte borde haft 
några hinder för att registrera verksamheten i tid. I enlighet med lagstiftningen ska 
sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam.  

Vidare kan livsmedelsinspektionen inte hitta orsaker till att sanktionsavgiften är 
oskälig i lagens mening, se 30 b§ nedan.  

Uppgifter om den årliga omsättningen har redovisats i Solidinfo företagssök/ 
företagsinfo. Här stod att den för 2018 låg på drygt 5 000 000 kronor för Lalita Thai 
Kitchen AB. Omsättningen för 2018 har legat till grund för beräkningen av 
sanktionsavgiften. Beloppet ska motsvara en procent av årsomsättningen, dock lägst 
5 000 kronor och högst 75 000 kronor. 

Lagstöd 

30c § Livsmedelslag (2006:804) Kontrollmyndigheten prövar frågor om 
sanktionsavgifter. 

30a § Livsmedelslag (2006:804) Regeringen får meddela föreskrifter om att en 
sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är 
registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts.  

39c §, Livsmedelsförordning (2006:813) Avgiften ska betalas med ett belopp som 
motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 
kronor. 

30b §, Livsmedelslag (2006:804) En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte är uppsåtlig eller oaktsam. 

Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av 
denna fråga ska det särskilt beaktas  
1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte 
förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte 
heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det, 
2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige 
varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller  
3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen. Lag (2018:644). 

Enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 ska alla livsmedelsföretagare 
underrätta behörig myndighet om alla anläggningar som denne ansvarar för, så att 
varje sådan anläggning kan registreras. Det är vidare livsmedelsföretagarens ansvar att 
undersöka ifall anläggningen omfattas av krav på registrering.  

23 § 1 st. Livsmedelsförordning (2006:813) Miljönämnden är behörig myndighet för 
att registrera livsmedelsanläggningar av denna sort. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 79 forts. 

7 § Livsmedelslag (2006:804) samt 13 § livsmedelsförordningen (2006:813) framgår 
att Livsmedelsverket har rätt att meddela föreskrifter om registrering av 
livsmedelsanläggningar. 

13 § 1 st. Livsmedelsverkets föreskrifter (2005:20) om livsmedelshygien får en 
verksamhet startas först två veckor efter det att anmälan om registrering av 
livsmedelsanläggning inkommit till kontrollmyndigheten, alternativt före ifall 
kontrollmyndigheten fattat ett beslut om registrering.  

29 § 1 st. I Livsmedelslag (2006:804) framgår att det är straffbart att bryta mot en 
föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § samma lag. 

Uppgifter om verksamheten 

Fastighetsbeteckning Landshövdingen 22 

Kommun Mariestad 

Anläggningens namn Wilais Grill Sushi Tacos 

Besöksadress Hertig Karls Torg 6, Mariestad 

Livsmedelsföretagare Lalita Thai Kitchen AB 

Organisationsnummer 559122-0743 

  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på att sanktionsavgift ej ska utgå för den 
uteblivna registreringen då verksamhetsutövaren enligt sin skrivelse uppfattat att 
anläggningen varit godkänd. Ordinarie avgift för registrering ska tas ut.  

Leif Udéhn (S) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut. 

Ordförande Anders Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Bredelius (M) yrkande. 

Leif Udéhn (S), Håkan Fernström (S) och Tommy Thelin (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-21, 
Utebliven registrering av livsmedelsverksamhet  

Kommunicering med verksamhetsutövaren   

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-27 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 79 forts. 

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, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
Livsmedelsinspektionen 
Lalita Thai Kitchen AB, Hertig Karls Torg 6, 542 43 Mariestad  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 80                                                   Dnr 2019/00078  

Mariestad Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum - 
Fibern 8  
Dnr: 2019.MBN1091 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 5 652 kronor för bygglov med startbesked samt för 
hörande av grannar och 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 bestämmer Miljö och byggnadsnämnden att  

1. Kontrollplanen fastställs. För detta ärende gäller kontrollplan  
registrerad 2019-05-17. 

2. Ansvarig för kontrollen är sökanden, XXX XXX. 

3. Utstakning av behörig person krävs i detta ärende.  

4. 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.  

Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter att 
beslut har vunnit laga kraft även om startbesked meddelats.   

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett inglasat uterum, med avvikelse från 
detaljplan.  

Fastigheten omfattas av stadsplan för södra delen av Katrinefors industriområde i 
Mariestad, upprättad i februari 1968. Stadsplan gäller som en detaljplan. 
Bestämmelserna innebär bl.a. att tomt får bebyggas med högst en femtedel. 

Föreslagen åtgärd innebär att byggrätten överskrids med 11%. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

 
MBN § 80                                                    

Av 9 kap 31 b § 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. 

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 ena fastighetsägaren till Fibern 1 som motsätter sig att 
bygglov beviljas för tillbyggnad av uterum. Motiveringen är att de nästan inte alls har 
någon sol eller ljus i deras land och växthus på grund av det höga garaget. Bygger 
man nu en stor terrass så får de ännu mindre ljus och sol i trädgården och växthuset 
samt att sikten försvinner.  

Inga övriga negativa yttranden har inkommit. 

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att byggrätten överskrids med 11%.  

Bedömningen är att avvikelsen inte motverkar syftet med planen och kan betraktas 
som liten då förslaget enbart överskrider byggrätten med 11%.  

Med ovan sagda gör Verksamhet miljö och bygg bedömningen att föreslagen åtgärd 
uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 b § 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 Maarit Nikula 2019-08-13, 
Mariestad Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum - Fibern 8 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-19, 
Mariestad Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum - Fibern 8 

Situationsplan daterad, 2019-07-14 

Fasadritningar daterade, 2019-07-14 

Planritning daterad, 2019-07-14   
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Miljö-och byggnadsnämnden 

 
MBN § 80 forts.                                                     

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, 75 60 20 eller 75 60 30.   

Expedierats till:  
Protokollsutdrag och ritningar med (REK + MB) 
Protokollsutdrag och ritningar 
Sökande  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-08-27 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 81                                                   Dnr 2019/00077  

Gullspång Norra Runnäs 1:14- Nybyggnad av enbostadshus och 
garage  
Dnr: 2019.MBN1596  

    

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 28 260 kronor (25 691 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 2 569 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, 
Emil Andersson, Södra Råda Alltjänst, Vattenberg 9, 547 91 Gullspång som är 
certifierad kontrollansvarig 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 enbostadshus med garage utanför planlagt område och 
utanför områdesbestämmelser.  

Enligt kommunens översiktsplan är fastigheten belägen inom område för 
landskapsutveckling i strandnära läge för Runnäs s.k. LIS-område. Enbostadshuset 
och garaget ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Åtgärden omfattas dock 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 inkommit. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 81 forts. 

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.  

Enbostadshuset och garaget ligger inom LIS-område och i anslutning till befintlig 
bebyggelse, och nybyggnationen kan därmed anses som lämplig för 
landskapsutvecklingen. 

Med ovan sagda gör verksamhet miljö och bygg bedömningen att bygglov kan 
beviljas. 

Upplysningar 

Tillstånd till enskilt avlopp krävs i ärendet. Beslut om godkänt avlopp krävs innan 
startbesked kan ges. 

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. 

Arbeten med ledningar som passerar vattendrag, våtmarker, sumpskogar och nya 
vägtrummor eller byte av vägtrumma ska anmälas till Länsstyrelsen som 
vattenverksamhet. 

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 Maarit Nikula 2019-08-13, 
Gullspång Norra Runnäs 1:14- Nybyggnad av enbostadshus och garage   

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-19, 
Gullspång Norra Runnäs 1:14- Nybyggnad av enbostadshus och garage   

Ansökan daterad, 2019-07-12 

Situationsplan daterad, 2019-07-12 

Planritningar, fasadritningar och sektionsritningar, daterade 2019-07-12   
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 81 forts. 

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, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Protokollsutdrag, ritningar och kallelse till tekniskt samråd för kännedom 
Protokollsutdrag och ritningar och kallelse till tekniskt samråd för kännedom 
Kontrollansvarig  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 82                                                   Dnr 2019/00071  

Mariestad Ek 5:26- Nybyggnad av fritidshus  
Dnr: 2019.MBN1524 

    

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 17 193 kronor (15 414 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, 
Harry Delsmyr, HD-Byggkonsult c/o Harry Delsmyr, Vintergatan 12, 542 43 
Mariestad som är certifierad kontrollansvarig 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 fritidshus utanför planlagt område och utanför 
områdesbestämmelser.  

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 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. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

 

MBN § 82 forts. 

Upplysningar 

Tillstånd för enskilt avlopp krävs innan startbesked kan ges. 

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. 

Arbeten med ledningar som passerar vattendrag, våtmarker, sumpskogar och nya 
vägtrummor eller byte av vägtrumma ska anmälas till Länsstyrelsen som 
vattenverksamhet. 

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 Maarit Nikula 2019-08-14, 
Mariestad Ek 5:26- Nybyggnad av fritidshus 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-19, 
Mariestad Ek 5:26- Nybyggnad av fritidshus 

Situationsplan daterad, 2019-07-22 

Planritning daterad, 2019-07-04 

Fasadritningar daterad, 2019-07-04    
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Miljö-och byggnadsnämnden 

 

MBN § 82 forts. 

 

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, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Protokollsutdrag , ritningar för och kallelse till tekniskt samråd kännedom 
Protokollsutdrag , ritningar för och kallelse till tekniskt samråd kännedom 
Kontrollansvarig  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 83                                                   Dnr 2019/00076  

Mariestad Myggan 3- Nybyggnad av förskola Myggan  
Dnr: 2019.MBN1120 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är  185 649 kronor (94 741 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och kungörelse samt 90 908 kronor i planavgift) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Ulf Johansson, Mariestads kommun, 542 86 Mariestad som är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.  

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad sakkunnig tillgänglighet. Som 
sakkunnig godtas Ann Bjerkelund, Kvadrin AB, Heurlins plats 1b, 413 01 Göteborg.  

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 planenlig åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas 
av detaljplan Myggan 3, Mariestads centralort, Mariestads kommun upprättad 2018. 

Bestämmelserna innebär att fastigheten är planlagd för skola samt att 
byggnadshöjden är begränsad till 9,5m. 

Skäl till beslut 

Mariestads kommun har beslutat att bygga en  ny förskola på fastigheten Myggan 3 
som tidigare inrymde Kronoparkens skola. Förskola kommer att byggas i två plan 
och inrymma 144 barn men det finns utrymme för 160 barn vid tillfälliga toppar. 
Plan 1 kommer att anpassas för de yngre barnen samt inrymma den gemensamma 
restaurangen och tillagningsköket. Köket är dimensionerat att klara 110 
vuxenportioner. Plan 2 kommer att vara anpassat för de lite äldre barnen där finns 
även teknikrum för ventilation, el och varukyla. Personalutrymmen finns på båda 
planen.  

Solceller kommer att placeras över hela byggnaden för att ta tillvara på så stor andel 
solinstrålning som möjligt.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

 
MBN § 83 forts. 

Den energi som tas tillvara kommer att försörja byggnaden med all direktförbrukning 
som belysning, ventilationssystem, elsystem övrig apparatur samt bergvärme. 
Överskottsenergin som anläggningen genererar kommer att lagras genom tillverkning 
av vätgas.  

Under projektets gång har representanter från plan och bygg deltagit i samband med 
olika projektmöten för att bevaka frågor med avseende utformning, placering, 
lämplighet, materialval osv. Mariestads kommun har varit väldigt tydlig med att 
inriktningen på den nya förskolan är energieffektiva innovativa lösningar därav 
solceller och tillverkningen av vätgas. Dessvärre har det varit svårt att påverka 
byggnadens utformning och solcellerna har varit en pådrivande faktor till det stora 
taket och dess lutning. Byggnaden är också väldigt stor i sin volym där 
byggnadshöjden mot gatan är 7m och den höga delen mot baksidan är 11,7. För att 
skala ned den höga delen så har det tillkommit exempelvis skärmtak vid 
utrymningsvägar samt den påbyggda delen för köket. Tillåten byggnadshöjd är 9,5m 
enligt detaljplanen. Byggherren har redovisat en beräkning baserat på boverkets 
rekommendation där man kan räkna på ett medelvärde när det gäller pulpettak,  
byggnaden klarar då byggnadshöjden. För att kunna tillgodose personalens och 
barnens önskemål och behov har representanter från förskoleverksamheten  varit 
med under projekteringen. När det gäller förskola i två plan så finns det i det här 
fallet en risk vid räcken på övervåning. Det pågår därför diskussioner kring hur 
säkerheten kan ökas. En positiv del i projektet är planeringen kring barnens utemiljö 
som är välgenomtänkt med utelek för de mindre barnen, närheten till ute sov, 
uteplats i anslutning till matsal och generösa ytor för lek. Byggnadens placering på 
tomten och angöringsytor för att hämta och lämna,  personalparkering och 
leveranser är också väl genomtänkt. 

I underlaget finns det redovisat en sol- och skuggstudie. Då den till stor del bygger på 
att det ska vara växtlighet som utgör skugga för utelek kommer det att göras tillfälliga 
lösningar under de första åren. Detta kommer att ske i ett samarbete med 
verksamheten där bra lösningar tas fram under projektets genomförandetid. 

Tillagningskökets utformning har i nuläget inte diskuterats med avseende på flöden 
och utformning, detta kommer att ske i samband med det tekniska samrådet. 

Ärendets bedömning är att trots att det har varit svårt att skala ned bygganden och 
påverka dess utformning, så är ändå funktionen och placeringen väl genomarbetad. 
Det finns dessutom inga krav i detaljplanen kring byggnadens utformning utöver 
byggnadshöjden.  

Med ovan sagda görs bedömningen att bygglov kan beviljas enligt kraven i 9 kap 30 § 
PBL. 

Upplysningar 

Anläggningen för tillverkning av vätgas med tillhörande vätgaslager kräver tillstånd 
för Brandfarlig vara, vilket söks hos RÖS- Räddningstjänst Östra Skaraborg. 

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

 
MBN § 83 forts. 

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. 

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 enhetschef Malin Bengtsson 2019-08-09, Mariestad 
Myggan 3- Nybyggnad av förskola Myggan 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-09, 
Mariestad Myggan 3- Nybyggnad av förskola Myggan 

Ansökan 

Ritningar planer, fasader och sektioner 

Nybyggnadskarta 

Sol och skuggstudie 

Illustration i färg   

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, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Protokollsutdrag och ritningar  
Sökanden: Mariestads kommun, Michael Nordin, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 84                                                   Dnr 2019/00073  

Förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19, Gullspångs kommun  
Dnr: 2018.MBN178 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har följande att erinra mot den föreslagna 
förändringen i planförslaget inför antagandet: 

- Utformningen av naturområdena kan regleras i den särskilda skötselplan som enligt 
planförslaget ska tas fram.    

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har av Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun på 
remiss fått ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Gallernäset 1:19 i Gullspångs 
kommun.  

Planförslaget har tidigare genomgått såväl samråd som granskning. Därefter har 
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutat om en ändring, vilken innebär 
att en del av naturmarken inom föreslaget planområde inte ska specificeras som skog, 
såsom angivits i det ursprungliga förslaget. Utöver detta har det gjorts en ändring vad 
gäller placeringen av campingplatsens parkering. Därför genomförs nu ett 
kompletterande granskningsskede.   

Skäl till beslut 

Natur 

Föreslagen ändring, att preciseringen skog tas bort från planbestämmelserna, bedöms 
kunna göras samtidigt som befintliga naturvärden inom området bevaras. 
Naturområdena kan istället regleras av en särskild skötselplan, såsom anges i 
planförslaget. Denna behöver dock beakta de livsmiljöer som krävs för de 
naturvårdsintressanta arter som påträffats i området om dessa ska kunna fortleva. 
Såväl strandskog som vassar kan behöva bevaras inom området.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-08-06, Förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19, Gullspångs 
kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-19, 
Förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19, Gullspångs kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

 
MBN § 84 forts. 

 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Naturvärdesinventering 

PM Geoteknik     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
info@gullspang.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 85                                                   Dnr 2019/00074  

Förslag till detaljplan för del av Leksberg 4:12 m.fl, Sjöängen, 
Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN382 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Plankartan behöver förtydligas när det gäller placering av huvudbyggnad och garage/ 
komplementbyggnad. 

Förslagsvis:  

Huvudbyggnad ska placeras 4m från fastighetsgräns. 

Komplementbyggnader/ garage ska placeras 1,5m från övrig fastighetsgräns dock 
tillåts de vara sammanbyggda. Garage ska dessutom placeras minst 6m från gata.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för delar fastigheterna Lekberg 4:12 och 
4:18 samt Åsen 12:1. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen. 
Den nya detaljplanen tillför 6 stycken nya villatomter genom avstyckning av 
stamfastigheten Leksberg 4:12.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-08-06, Förslag till detaljplan för del av Leksberg 4:12 m.fl, 
Sjöängen, Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-19, 
Förslag till detaljplan för del av Leksberg 4:12 m.fl, Sjöängen, Mariestads kommun 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Naturvårdsutlåtande 

PM Geoteknik 

Övergripande dagvattenutredning     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, info@mariestad.se   
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 86                                                   Dnr 2019/00075  

Förslag till detaljplan för Katthavsviken, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun  
Dnr: 2015.Ma1582 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Trafikbuller 

Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbebyggelse är 70 dBA 
den maximala ljudnivån vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. Om den ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

Riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus är 45 dBA, både enligt 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) och 
enligt Boverkets allmänna råd i BFS 2011:6. I Boverkets allmänna råd står det att 
ljudnivån ska dimensioneras så att den maximala ljudnivån inte överskrids oftare än 
fem gånger per natt och aldrig mer än 10 dB.  

I trafikbullerutredningen har man räknat med att godstågen går max 3 gånger per 
dygn och därför bedömt att den maximala ljudnivån inomhus inte kommer 
överskrida rådet maximalt 5 gånger per natt. Miljö- och byggnadsnämnden ser ett 
problem med att den maximala ljudnivån utomhus från tågtrafiken kan uppnå 70-80 
dB och ännu högre nivåer på högre höjd över marken även nattetid. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömer att det saknas en bedömning i trafikbullerutredningen av 
hur många godståg som går nattetid. Men även om tågen inte går fler än 5 gånger per 
natt så finns det en risk för olägenhet för människors hälsa. Det kan därför behövas 
mer ljudisolerande åtgärder. 

Enligt trafikbullerutredningen är det inga problem att klara riktvärden för ekvivalent 
och maximal ljudnivå från väg- och lokaltågtrafik inomhus om huset placeras minst 
25 meter från vägkanten.  Plankartan tillåter bebyggelse 10 m från vägmitt. Miljö- och 
byggnadsnämnden vill påpeka att ljudnivån inom- och utomhus kan överskrida 
riktvärdena om bostadshuset placeras närmare vägkanten än 25 meter och ser därför 
ett problem med att planen tillåter det.  

I bilaga 1 redovisas skyddsavståndet inom planområdet för ekvivalent ljudnivå från 
väg- och tågtrafik sammanlagt. Linjerna i kartan är otydliga – det är oklart om 
skyddsnivån uppfylls för olika nivåer över mark – 2 m, 5 m, 14 m och 23 m. 

Lukt 

I luktutredningen föreslås ett målvärde på 0,5 OUE/m3, beräknat som minutvärde 
för 99-percentil avseende timmedelvärden ska klara inom planområdet. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 86 forts. 

Luktutredningen avser utsläpp vid normal drift för nuvarande situation med en 
belastning på verket med ca 17 000 personekvivalenter (pe) samt scenarier avseende 
belastning på verket i ytterligare tre nivåer, 22 000 pe, 25 500 pe resp. 30 000 pe. 
Utsläppen har konservativt uppräknats utifrån nuvarande utsläppssituation till 
respektive belastning med antal personekvivalenter för avloppsreningsverket. 

Resultaten från spridningsberäkningarna visar att under nuvarande utsläppssituation 
med 17 000 pe samt belastning av verket med 22 000, 25 500 resp. 30 000 pe riskerar 
målvärdet på 0,5 OUE/m3 att överskridas i det aktuella planområdet.  

I luktutredningen föreslås åtgärder för att klara målvärdet på 0,5 OUE/m3. Miljö- 
och byggnadsnämnden anser att åtgärder måste genomföras, t.ex. de i 
luktutredningen föreslagna, för att uppnå målvärdet på 0,5 OUE/m3 för att området 
ska vara lämpligt för föreslagen markanvändning. Belastningen på reningsverket 
avgör vilka åtgärder som är lämpliga.  

Dagvatten 

På sid. 13 i dagvattenutredningen står det: ”Noggrannare val av lösning, som 
uppfyller reningskraven, rekommenderas att väljas i ett senare skede i samband med 
fastslagning av områdets utformning.” Det är viktigt att det i ett senare skede 
kommer förslag till dagvattenhantering! Ansvaret för detta bör beskrivas i 
genomförandebeskrivningen. De olika lösningarna som föreslås är bra. 

Placering 

Då planen reglerar i text att bostadsbebyggelse ska placeras minst 10m från 
strandvägen så är det önskvärt att även plankartan kompletteras med prickmark 
alternativt korsmark om avsikten är att det går att bygga komplementbyggnader inom 
tio m från gatans vägmitt. 

Gestaltning 

Planen reglerar att fastigheten får bebyggas med bostäder och centrumverksamhet. 
Högsta byggnadshöjd finns angivet i planen i övrigt finns det inga planbestämmelser 
med avseende på utformning placering materialval osv. Det är väldigt positivt när 
kommunen inte reglerar detaljplanerna allt för detaljerat. Detta öppnar upp för fler 
intressenter och ger mer möjligheter att exploatera området på ett bra sätt. Det är 
dock viktigt att säkerställa att det blir en god bebyggd miljö då detta utgör en viktigt 
centrumnära fastighet i Mariestads kommun. Viktigt är då att göra detta i samband 
med försäljning av fastigheten och genom exploateringsavtal. Därför är det extra 
viktigt att planbeskrivningen, även om den inte är bindande, beskriver kommunens 
intention för området och att det följs upp. Kommunen bör också parallellt med den 
nya bebyggelsen genomföra de åtaganden utmed strandpromenaden som finns 
illustrerat i planbeskrivningen, så att området blir en tillgänglig plats för fler boende i 
Mariestads kommun. 

För att underlätta för kommande centrumverksamhet skulle planen förslagsvis kunna 
kompletteras med att nedre botten på hela eller delar av området ska utföras med en 
takhöjd om 2,7m. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 86 forts. 

Markföroreningar  

Plankartan reglerar att markföroreningar ska åtgärdas innan startbesked. Kommunen 
har för avsikt att det är exploatören som ska utföra åtgärderna. Det är då viktigt att 
denne blir informerad om detta i tidigt skede samt att det ingår i exploateringsavtalet.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för delar av fastigheterna Gamla Staden 5:2 
och Gamla Staden 6:1 i Mariestads kommun. 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder samt lokaler för 
centrumverksamhet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson, miljöutredare Håkan 
Magnusson, miljöspektör Åsa Furustam och miljöinspektör Åsa Lindblad 2019-08-
09, Förslag till detaljplan för Katthavsviken, Mariestad centralort, Mariestads 
kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-09, 
Förslag till detaljplan för Katthavsviken, Mariestad centralort, Mariestads kommun 

Plankarta 

Planbeskrivning 

PM Geoteknik 

Miljöteknisk markundersökning 

Riskbedömning och åtgärdsförslag 

Trafikbullerutredning 

Dagvattenutredning 

Översvämningsutredning 

Luktutredning (Mariestads avloppsreningsverk) 

Riskanalys förligt gods 

Bebyggelseutredning för bostäder i centrala Mariestad     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, info@mariestad. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 87                                                   Dnr 2019/00079  

Mariestad Reningsverket 1 - Remiss från Mark- och miljödomstolen 
- överklagat tillståndsansökan Mariestads avloppsreningsverk   
Dnr: 2017.Ma296 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter på tidsbegränsning av 
tillståndet. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det inte är lämpligt att villkor 3 och 
villkor 12 tas bort, däremot kan de behöva omformuleras. Det är viktigt att 
slamkvaliteten beaktas vilket det gör i dessa villkor. 

3. Villkor 5 tas bort – Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter. 

4. Miljö och byggnadsnämnden har inga synpunkter kring villkorsskrivningen 
beträffande det föreslagna villkor 9. Förslaget från tekniska är att få tillfälligt 
överskrida begränsningsvärden (utsläpp) efter tillsynsmyndigheten 
(Länsstyrelsen) medgivande genom att nytt delegationsvillkor läggs till.  
Miljö och byggnadsnämnden vill emellertid inflika att medgivandet av tillfälligt 
överskridande kan medföra en risk för dricksvattenintaget för Mariestad som 
bör has i åtanke.    

Bakgrund 

Mariestads kommun har 2018-11-15 fått tillstånd till avloppsreningsanläggning från 
Miljöprövningsdelegationen. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för anläggningen.  

Mariestads kommun har överklagat delar av tillståndet till Mark- och miljödomstolen. 
Miljö- och byggnadsnämnden har nu fått tillfälle att lämna synpunkter till Mark- och 
miljödomstolen på det överklagade beslutet. 

Miljö- och byggnadsnämnden är enbart remissinstans i sammanhanget och har 
tidigare yttrat sig Tekniska nämnden och senare svarat på remisser från Länsstyrelsen 
i samband med tillståndsprövningen.  

Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare yttranden bl.a. framfört: 

 Målsättning för hanteringen av rötslam efter år 2024 är önskvärd för ett 
tillstånd som ska vara i minst 10 år. 

 Angående gränsvärden om rötslam har Verksamhet teknik valt att jämföra 
sitt slam mot SNFS 1998:944 där gränsvärden för rötslam som ska saluföras 
stipuleras. Samtidigt existerar kungörelsen om när avloppsslam används i 
jordbruket (SNFS 1994:2) där bl.a. gränsvärden anges för metallhalter i 
åkermark som inte får överskridas vid användning av avloppsslam.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 87 forts. 

Dessa gränsvärden är betydligt strängare och det framgår av kungörelsen att 
dessa inte får tillföras åkermark om torrsubstanshalten i jord överskrids 
(SNFS 1994:2 §8). Verksamhet miljö och bygg noterar att kadmium, koppar, 
krom, kvicksilver, nickel och zink överskrider dessa gränsvärden. För 
jordbrukets del är det bättre om rent slam kan garanteras av försäljaren än att 
utredningskostnaden läggs på jordbrukaren för att kontrollera att marken inte 
har för höga halter av tungmetaller. 

Skäl till beslut 

Miljö och byggnadsnämnden är för främjandet av ett kretsloppstänkande, särskilt 
kring slamhanteringsfrågan. Slammet ska på längre sikt återföras till mark snarare än 
hamna på deponi. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det inte är lämpligt att 
villkor 3 och villkor 12 tas bort, däremot kan de behöva omformuleras. Det är viktigt 
att slamkvaliteten från avloppsreningsverket beaktas vilket det gör i dessa villkor. 
Verksamhet miljö och bygg instämmer i att kraven på miljöfarliga verksamheter ska 
ställas direkt på verksamheten med stöd av miljöbalken, men att det är bra att det 
finns formulerat villkor som reglerar detta. Det kan vara ett stöd för VA-avdelningen 
att dessa villkor finns, för att reglera vilket spillvatten som de tar emot till 
reningsverket. 

Överklagan vill att följande tas bort i tillståndet: 

Villkor 3. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras avloppsreningsanläggningen i sådan mängd 
eller vara av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts, att särskilda olägenheter 
uppkommer i omgivningen eller recipienten, eller att nyttiggörandet av slammet försvåras. 

Miljö och byggnadsnämnden deltar gärna i processen att förbättra slamhanteringen så 
näringsämnen kan återföras till framför allt jordbruket. Genom tillsyn och den 
frekventa dialog som upprätthålls med industriföretag så ska miljö och 
byggnadsnämnden verka för att tungmetaller och andra föroreningar inte tillkommer 
slammet. Däremot är det huvudmannen som avgör vad som får släppas till deras nät 
(även om överklagan menar att så inte är fallet). Mariestads ABVA 7 §: 
7. […] Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån 
avviker från hushållsspillvattens. 

Möjligheten att begränsa vad som kommer till reningsverket görs effektivast av 
huvudmannen genom att hålla sig till det egna regelverket. Tillsynsmyndigheten får 
svårare att begränsa utsläpp om rening finns (det kommunala reningsverket). 
Däremot kan tillsynsmyndigheten sätta riktvärden eller dyl. och föra tillsyn på dessa. 
Det finns goda möjligheter för samarbete mellan tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden kring frågan.  

Förslagsvis kan huvudmannen kartlägga föroreningar (screening) som tillkommer 
nätet och meddela miljö och byggnadsnämnden föroreningar uppmärksammas.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 87 forts 

Överklagan vill att följande tas bort i tillståndet: 

Villkor 12 . Verksamhetsutövaren ska kontinuerligt verka för att kemikalier inte tillförs 
avloppsanläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts 
eller särskilda olägenheter uppkommer i omgivningen och recipienten eller så att det påverkar 
slamkvaliteten. En plan för uppströmsarbetet ska finnas och följas. Planen ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten senast ett år efter att tillståndet tagits i anspråk och därefter revideras minst vart 
femte år. 

Miljö och byggnadsnämnden anser att verksamhetsutövaren har en skyldighet att 
följa de allmänna hänsynsreglerna, egenkontroll och hushållning. Villkoret ser ut att 
höra ihop med detta och skulle exempelvis kunna omformuleras så att det hörde till 
kontrollprogrammet (villkor 17). Andemeningen med villkor 12, att det ska finnas en 
plan med uppströmsarbetet, tycker miljö och byggnadsnämnden är bra och viktigt.  

Tekniska nämnden har yrkat i tillståndsansökan föreslagit ett delegationsvillkor ges 
till tillsynsmyndigheten att tillfälligt kunna medge att begränsningsvärden överskrids. 
Det är inte tydligt hur stor omfattning som avses med ett tillfälligt överskridande eller 
vilken effekt på miljö detta skulle få anser Miljö och byggnadsnämnden. Ett tillfälligt 
överskridande kan medföra en risk för dricksvattenintaget för Mariestad som särskilt 
borde tas med i resonemanget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektörer Åsa Furustam och Anders Hultén-
Olofsson 2019-08-21, Mariestad Reningsverket 1 - Remiss från Mark- och 
miljödomstolen – överklagat tillstånd för Mariestads avloppsreningsverk 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-21, 
Mariestad Reningsverket 1 - Remiss från Mark- och miljödomstolen – överklagat 
tillstånd för Mariestads avloppsreningsverk 

Tidigare beslut etc. 

Tidigare yttranden till länsstyrelsen i samband med tillståndsansökan 

Tidigare yttranden för samråd med tekniska nämnden. 

Överklagan och utvecklad klagan 

Beslut om tillstånd från miljöprövningsdelegationen     

Expedierats till:  
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, mmd.vanbersborg@dom.se Målnummer M26-19 
Protokollsutdrag för kännedom 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, info@mariestad.se 
Tekniska nämnden, tk@mariestad.se 

 

mailto:info@mariestad.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 88                                                   Dnr 2019/00082  

Tertialrapport 2, prognos  
Dnr: 2019.MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Bakgrund 

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

I samband med delårsrapporten redovisas  också en uppföljning av 
internkontrollplanen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-20, 
Tertialrapport 2, prognos och delårsrapport 

Tertialrapport 2, prognos för helår 

Delårsrapport 

Internkontrollplan 2019     

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

MBN § 89                                                   Dnr 2019/00083  

Verksamhetsuppföljning, tertial 2  
Dnr: 2019MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Personal 

Miljöenheten har rekryterat 2 nya hälsoskyddsinspektör för att täcka behov under 
föräldraledighet och en vakant tjänst. 

Byggenheten kommer att vara fullt bemannad från och med 1 september 

Sjukfrånvaron har legat på en relativt hög nivå under perioden. Ett par medarbetare 
har haft och har längre pågående sjukskrivningsperioder och i övrigt drabbade 
influensa och förkylning verksamheten under våren. Se bifogat diagram.  

Administration 
De nya medarbetarna har kommit in i arbetet på ett bra sätt och utvecklar sina 
uppdrag över tid. Mer stöd kan ges till handläggarna med administrativa 
arbetsuppgifter. 

En ny telefonlösning inväntas också från Vänerenergi vilket kommer att förbättra 
tillgängligheten av handläggarna. 

Byggenheten 

Enheten har klarat den lagstadgade tiden för återkoppling under hela perioden och 
hanterat mängden inkommande ärende trots sjukfrånvaro bland medarbetarna. Det 
har varit påfrestande för arbetsgruppen. Nu ser personalläget gott ut inför hösten då 
alla tjänster är bemannade fr.o.m. 1 september. 

E-tjänsten för bygglov Mitt Bygge lanserades för ett år sedan och andelen digitala 
ansökningar har ökat med 5 % till 30 % sedan i hösten 2018. Information finns på 
hemsidorna och i sociala medier. Nu finns också en annons om vår drop-in tid i 
fönstret till Tillväxthuset. Antalet besök i Medborgarkontoret på drop-in tiden har 
legat på en ganska jämn nivå, ca 4-6 besök per torsdag även under sommar perioden.  

Inkommande ärende ligger på samma nivå som föregående år, bygglov är 221 mot 
234 år 2018 totalt antal inkomna ärende är 513 jämfört med 498 år 2018. Antalet 
medarbetare har dock varit 1,9 tjänster mindre sedan augusti 2018. En av dessa 
tjänster återbesätts från 1/9. Arbetet med nya bygglovsärenden är ändå i fas vilket är 
extra viktigt då vi varit färre handläggare.  

Handläggningen av nya ärenden är i fokus och rutinerna på enheten utvecklas 
kontinuerligt.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 89 forts. 

En lagändring trädde i kraft den 1 januari gällande återkopplingstider för nya 
ansökningar samt att avgiften reduceras om ärendet tar mer en 10 veckor att 
handlägga. Antalet ärenden som inkommer via posten har minskat och vilket avlastar 
vår administration. Vi skickar även ut alla skrivelser digitalt vilket underlättar för 
sökanden och påskyndar ledtiderna, det är i nuläget få skrivelser som behöver skickas 
med post. 

Arbetet pågår med att avsluta gamla öppna ärenden från år 2005 där ärendena kunnat 
stängas och i flera fall har saknad dokumentation hämtats in. Flertalet äldre öppna 
ärenden återstår dock och byggenheten behöver på sikt arbeta vidare för att komma i 
fas med det arkivarbete som inte hunnits med bakåt i tiden. 

Miljöenheten 

Medarbetarna inom miljöbalkens arbetsområde arbetar utifrån de prioriteringar av 
uppdrag som gjorts i verksamhetsplanen. Arbetet med B-objekt som har årsavgift är 
prioriterat och ligger i fas med verksamhetsplanen.  

Branden i Hova, vindkraftsetablering i Bällefors, Fagerlid, badhuset i Mariestad och 
större nedskräpningsärenden är exempel på ärende som tar mycket tid i anspråk för 
miljöenheten och annan tillsyn har stått tillbaka, sett över året räknar ändå enheten 
med att klara verksamhetsplaneringen. 

Belastningen på handläggarna inom miljötillsyn, områdesskydd  och hälsoskydd är 
fortsatt hög och andelen klagomålsärenden är stor. Handläggning inom hälsoskydd 
av bostadsklagomål ligger något efter, liksom att avsluta äldre ärenden generellt 
rörande miljöbalksärenden. Rutiner för handläggningen ses över löpande för att 
snabbare kunna ta ställning till fortsatt utredning eller avslut av ärenden. Ett process-
schema för den här rutinen är framtagen för hälsoskyddsärenden och arbetas nu in i 
de andra arbetsgrupperna på  miljöenheten. 

Handläggarna för enskilda avlopp arbetar för att nå nämndens mål där även 
utbyggnaden av kommunala verksamhetsområden räknas in i målet. Det finns 
betydligt fler avlopp att åtgärda än målsättningen och tillgången på resurser kan 
hantera.  

Ansökningar hanteras men uppsökande tillsyn står fortfarande tillbaka. 

Medarbetarna inom naturvård deltar i flertalet olika samarbeten bl.a. arbetet med att 
skydda sjön Viken i Vikens vattenråd, ekosystemtjänster inom Biosfärområdet,  
myggbekämpning kring sjön Östen och svarar på allehanda förekommande remisser. 
Mätningar av luftkvalitet och bakgrundsstrålning fortgår enligt plan. Mätning av 
partiklar i gatunivå avslutat, resultat och analys väntas från IVL till våren. 

I externa utvecklingsprojekt deltar naturvårdarna i Gullspång River Action Plan 
(GRAP). Årsredovisningar skrivs till Gullspångsälven, Tidans- och Vänerns 
vattenvårdsförbund. Ansökningar till Stadskvarn, Bra miljöval och LONA –medel till 
Vikens vattenråd hanteras också. Arbete med kalkning för sjön Viken och uppdrag i 
Gullspångsälven bedrivs över året. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 89 forts. 

Livsmedel och Tobak 

Livsmedelstillsynen är i fas med sina årliga tillsynsobjekt. Föreläggande hos 
anläggningar med bristande kvaliteter i sin livsmedelshantering är förekommande. 

Den nya tobakslagen från och med 1 juli innebär ett utökat åtagande för tillsyn av 
rökfria miljöer så som entréer, uteserveringar och andra offentliga platser. Denna 
tillsyn är helt skattefinansierad och intäkterna inom tobakslagens område försvinner 
tillstörsta del när tillståndsgivningen flyttats från nämndens uppdragsområde. 

Uppföljning av miljöenhetens verksamhetsplan 

Sjukfrånvaron i början av året och några större ärenden inom miljö och 
hälsoskyddstillsyn, samt nyrekrytering av 2 medarbetare till hälsoskydd har gjort att i 
stort sett alla områden ligger något efter sin planering. Årsprognosen för hälsoskydd, 
enskilda avlopp, lantbrukstillsyn, miljötillsyn och naturvård är ändå att uppdragen i 
verksamhetsplanen i stort sett kan fullföljas. 

Livsmedelsinspektionerna ligger i det närmaste i fas med planen och bedöms  hantera 
uppdraget över året.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-20, 
Verksamhetsuppföljning, tertial 2 

Redovisning av sjukfrånvaro     

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

MBN § 90                                                   Dnr 2019/00084  

Miljöbalkstaxa år 2020  
Dnr: 2019.MBN1715 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner att ändra timdebiteringen i taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område till 914 kr/tim.   

Bakgrund 

I Mariestads kommuns budgetarbete inför år 2020 ingår ett reformpaket för att 
uppnå en hållbar ekonomi. Här återfinns förändringar av Miljöbalkstaxans 
timdebitering från 758 kr till 914 kr för att öka taxans täckningsgrad av 
verksamhetens omkostnader. Det skattefinansierade bidraget till verksamhet miljö 
och bygg kommer att sänkas i motsvarande omfattning och det innebär en sänkning 
för alla MTG-kommunerna. Det totala beloppet att minska skattebidraget med 
beräknas till 200 tkr/år, Töreboda och Gullspångs kommunbidrag minskar med del 
av detta belopp enligt beräkningsunderlag i samverkansavtalets 8 §. 

Reformpaketet ingår i kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020 för 
Mariestads kommun med flerårsplan 2021-2022 och nu föreslås kommunfullmäktige 
i samarbetskommunerna att fatta samma beslut om miljöbalkstaxans timdebitering. 

Justeringen innebär att den som använder sig av verksamhet miljö och byggs tjänster 
betalar en något större del av sin kostnad. Verksamheten är fortfarande beroende av 
medfinansiering av skattekollektivet genom kommunbidragen till verksamhetens 
budget. 

Verksamhet miljö och bygg ser fortsatt positivt på att timavgiften är den samma i alla 
tre kommunerna, vilket underlättar kommunikationen med sökande och 
verksamhetens administrativa arbete. 

En justering finns i bilaga 1 där det sedan tidigare saknats möjlighet att debitera tiden 
för inventering av enskilda avlopp där fastighetsägaren väljer alternativet sluten tank 
som avloppslösning. Se punkt 2 under rubriken Miljöfarlig verksamhet enl. kap 
9/Prövning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-20, 
Förslag på ändring av Miljöbalkstaxans timavgift 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 90 forts. 

 

Beslut från kommunfullmäktige i Mariestad 2019-06-17 
Reformpaket – underlag för beslut om budget 2020 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område       

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun  
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 91                                                   Dnr 2019/00085  

Plan- och bygglovstaxa år 2020  
Dnr: 2019.MBN1716 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner att faktor N ska var 1,0 i Taxa enligt plan och bygglagen 
inklusive mät- och geodatataxa.   

Bakgrund 

I Mariestads kommuns budgetarbete inför år 2020 ingår ett reformpaket för att 
uppnå en hållbar ekonomi. Här återfinns förändringar av PBL-taxans 
beräkningsfaktor N från 0,85 till 1,0 för att öka taxans täckningsgrad av 
verksamhetens omkostnader. Det skattefinansierade bidraget till verksamhet miljö 
och bygg kommer att sänkas i motsvarande omfattning och det innebär en sänkning 
för alla MTG-kommunerna. Det totala beloppet att minska skattebidraget med 
beräknas till 300 tkr/år, Töreboda och Gullspångs kommunbidrag minskar med del 
av detta belopp enligt beräkningsunderlag i samverkansavtalets 8 §. 

Reformpaketet ingår i kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020 för 
Mariestads kommun med flerårsplan 2021-2022 och nu föreslås kommunfullmäktige 
i samarbetskommunerna att fatta samma beslut om taxans faktor N. 

Justeringen innebär att den som använder sig av verksamhet miljö och byggs tjänster 
betalar en något större del av sin kostnad. Verksamheten är fortfarande beroende av 
medfinansiering av skattekollektivet genom kommunbidragen till verksamhetens 
budget. 

Verksamhet miljö och bygg ser fortsatt positivt på att faktor N är den samma i alla 
tre kommunerna vilket underlättar kommunikationen med sökande och 
verksamhetens eget administrativa arbete. 

MTG: s invånarantal är ca 39 000 personer och verksamhet miljö och bygg håller 
bemanning och kompetens för att svara upp emot ärenden och uppdrag i den 
omfattning som kan förväntas från ett sådant underlag. Därmed är faktor N=1 i linje 
med SKL:s rekommendationer för Plan-och bygglovstaxa. 

Storleken på faktor N föreslås av SKL att grundas på invånarantalet i kommunerna 
med siffran 0,8 om kommunen har färre invånare än 20 000, 1,2 om kommunen har 
fler invånare än 50 000 och 1 för kommuner med invånarantal däremellan.  

Taxans text är uppdaterad utifrån ny kommunallag, förvaltningslag.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 91 forts. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-08-20, 
Förslag på ändring av taxa enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och geodatataxa 

Beslut från kommunfullmäktige i Mariestad 2019-06-17 

Reformpaket – underlag för beslut om budget 2020 

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och geodatataxa         

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun  
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 92                                                   Dnr 2019/00080  

Delegationsbeslut 2019-06-10 - 2019-08-11  
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 

Sammanställning av delegationsbeslut  2019-06-10 - 2019-08-11       
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 93                                                   Dnr 2019/00081  

Handlingar att anmäla 2019-06-10 - 2019-08-11  
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 övertill verksamheten inkomna handlingar mellan 2019-06-10 - 
2019-08-11      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 94                                                   Dnr 2019/00020  

Information på sammanträdet 

    

Återkoppling handläggningstider 

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist informerar om att verksamhetens 
återkopplings- och handläggningstider följer de uppsatta målen.     

Remissvar JO 

Under sommaren har ordförande signerat ett yttrande till JO rörande ett 
bostadsklagomål. JO har efter det begärt ut nämndens delegationsordning       

Information Fagerlid 

Miljöinspektör Simon Qviberg informerar om status på 6 stycken ärenden på Storkila 
1:43 (Fagerlid)     

Det goda debattklimatet 

Kommunfullmäktige i Mariestad godkände 2019-06-17 dokumentet ” ”Det goda 
debattklimatet som drivkraft för kommunens utveckling”.   

Redovisning av uppdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadschefen i uppdrag att redovisa de 
uppdrag som verksamheten utför som inte är lagstadgade. 

Bygglovsrobot 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadschefen i uppdrag att ta reda på hur 
den s.k. bygglovsroboten i Karlstad fungerar. 

Redovisning av delegation 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadschefen i uppdrag att redovisa vilka 
ärenden som fattats på delegation av samhällsbyggnadschefen och nämndens ordförande 
sedan 2019-01-01.   

  

 

 


