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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 8 oktober 2019 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 
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 
Albert Eriksson (C) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Daniel Lång (M) Ersättare 
Pernilla Nielsen (M) Ersättare 
Catarina Åkerblad (S) Ersättare 
Inger Farken (MP) Ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Ersättare 
Annika Kjellkvist Miljö- och byggnadschef 
Malin Bengtsson Enhetschef Bygg 
John Skog Bygglovshandläggare 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§102-104 
Åsa Furustam Miljöinspektör §104 
Simon Qviberg  Miljöinspektör §§105-106 
Rikard Skagerstam Miljöinspektör §114 
Åsa Lindblad Miljöinspektör §114 
Rawan Domi Miljöinspektör §114 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Leif Udéhn 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2019-10-11 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 95-114 

 
Anneli Bergqvist 

 

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Leif Udéhn  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-08 

Anslagsdatum 2019-10-11 Anslaget tas ner 2019-11-04 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 95                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna bygglovshandläggare John Skogs 
närvaro vid dagens sammanträde.      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 96                                                   Dnr 2019/00089  

Gullspång Älvstorp 1:36- Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad 
av fritidshus  
Dnr: 2019.MBN1692 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av fritidshus på fastigheten Älvstorp 1:36, Gullspångs kommun 
enlighet med tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 § och 18 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL.  

Sökande avser att köpa del av fastigheten av fastighetsägaren till Älvstorp 1:36 och 
uppföra att fritidshus med en boyta på 70 kvm med ett sovloft. 

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

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 8 893 kronor (för förhandsbesked, 
hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.   

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2019-08-14 en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus inom Älvstorp 1:36, Gullspång kommun.  
Då verksamhet miljö och bygg saknar vidare delegation för ärendetypen 
(förhandsbesked utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och 
byggnadsnämnden. 
Förutsättningarna för att anlägga enskilt avlopp på fastigheten finns enligt 
miljöavdelningen.  

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 inkommit 

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden tillgodoser kraven i 2 och 8 kap PBL. 
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Ärendet innebär en nybyggnation av ett fritidshus på ca 70 kvm med ett sov loft. 
Den tilltänkta fastigheten är i dag bebyggd med ett uthus och gränsar intill en 
bebyggd fastighet.  

Verksamhet miljö och bygg gör den samlade bedömningen att positivt 
förhandsbesked kan meddelas enligt ovanstående med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ 
PBL.  

Upplysningar 

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

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Maarit Nikula 2019-09-13 
Ansökan om förhandsbesked daterad 2019-08-07, Gullspång Älvstorp 1:36- Ansökan 
om förhandsbesked - Nybyggnad av fritidshus 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-23, 

Ansökan om förhandsbesked daterad 2019-08-07, Gullspång Älvstorp 1:36- Ansökan 
om förhandsbesked - Nybyggnad av fritidshus 
Situationsplan daterad 2019-08-07   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum 
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt 
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er 
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge 
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. 

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen 
är:  
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljö- 
och byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har 
ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.   

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 97                                                   Dnr 2019/00090  

Töreboda Sjötorp 1:11- Nybyggnad av enbostadshus samt rivning 
av befintligt hus  
Dnr: 2019.MBN1725 

    

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 23 122 kronor (20 553kronor 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 
Erik Jakobsson, Byggkontroll i Skaraborg AB, Vagnsbodsvägen 7, 541 55 Skövde, 
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 rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av 
enbostadshus utanför planlagt område och utanför områdesbestämmelser.  

Den berörda fastigheten ligger inom strandskyddat område. Strandskyddsdispens är 
beviljad 2019-08-28, med ärendenr. 2019MBN1771. 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att åtgärden inte påverkar 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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Skäl till beslut 

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

Upplysningar 

Villkor i strandskyddsdispens som är beviljad 2019-08-26 med ärende nummer 
2019MBN1771 skall följas. 

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. 

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 2019-09-18, 
Töreboda Sjötorp 1:11- Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt hus 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-23, 
Töreboda Sjötorp 1:11- Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt hus 

Situationsplan, daterad 2019-08-14 

Fasadritningar, daterad 2019-08-26 

Planritning, daterad 2019-08-26    
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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, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Sökanden och kontrollansvarig 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 98                                                   Dnr 2019/00091  

Mariestad Biet 1- Tillbyggnad och ombyggnad av storkök/matsal, 
samt fasadändring  
Dnr: 2019.MBN1368 

    

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 39 090 kronor (38 892 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, samt 198 kronor för kungörelse) 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.  

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 förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kv. 
Flugan m.m. (Tunaholmsskolan och område väster därom) i Mariestad, upprättad i 
jan 1967. Bestämmelserna innebär bl.a. att området är avsett för allmänt ändamål och 
tillåten byggnadshöjd är 7,6 meter. 

Ansökan avser tillbyggnad samt ombyggnation centralköket. Utvändig ändring (nytt 
entré parti) a och ombyggnation av Tunaholmsskolan. Ombyggnationen består av att 
befintlig städcentral och torrsoprum flyttas. Inlastning och lastkajfunktion utgår och 
handikapp WC flyttas. 

Skäl till beslut 

Åtgärderna följer detaljplanen. 

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

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat.  

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

Anmälan om livsmedelshantering ska göras till Verksamhet miljö och bygg, 542 86 
Mariestad, senast 14 dagar innan lokalen tas i bruk. 

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 2019-09-19, 
Mariestad Biet 1- Tillbyggnad och ombyggnad av storkök/matsal, samt fasadändring 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-19, 
Mariestad Biet 1- Tillbyggnad och ombyggnad av storkök/matsal, samt fasadändring 

Situationsplaner, daterade 2019-08-08 

Fasader, daterade 2019-08-08 

Planritningar, daterade 2019-08-08 

Sektionsritningar, daterade 2019-08-08   

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.   

 



 

Miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 11 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Expedierats till:  
Sökanden och kontrollansvarig 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 99                                                   Dnr 2019/00098  

Mariestad Segolstorp 2:5- Nybyggnad av 2 enbostadshus, och 2 
carportar  
Dnr: 2019.MBN1688 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 40 908 kronor (35 968 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan samt, 4 940 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, 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 avsåg från början om bygglov för nybyggnation av två enbostadshus med 
varsitt tillhörande carport, samt för ett garage/verkstad för privat bruk. 

Ett antal grannar inkom med yttrande om att de motsatte sig mot att bygglov beviljas 
för garage/verkstad, dock utan erinringar mot att bygglov beviljades för 
enbostadshusen eller carportarna. 

Sökande har på grund av yttrandena valt att ta bort garage/verkstad från detta ärende 
och har inkommit med en separat ansökan 2019-09-23 om nybyggnation av 
garage/verkstad med Dnr. 2019MBN2016.  

Garage/verkstad utgår därmed från denna ansökan och ingår inte i detta beslut. 

Fastigheten är belägen 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).  
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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.  

Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till Hemmingstorp 1:11, som motsätter 
sig till att bygglov beviljas för garage/verkstad. Invändningen grundar sig i två delar; 
1 i storlek/utseende samt 2. funktion. 

Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till 1:82 , som motsätter sig till att 
bygglov beviljas för garage/verkstad eftersom de anser att byggnadens yta ca 210 
kvm samt höjden ca 5,5 meter kommer att stick ut i ett område avsett för bostäder. 

Yttrande har inkommit från fastighetsägare till Hemmingstorp 1:10, Hemminstorps 
Samfällighetsförening, som motsätter sig mot att bygglov beviljas för 
garage/verkstad. På grund av garaget/verkstadens storlek, höjd samt placering. 

Yttrande har inkommit från fastighetsägare till Hemmingstorp 1:83, som inte har 
någon erinran att bygglov beviljas för två enbostadshus samt för två carportar dock 
inte för garage/verkstad, utan motivering till varför. 

Yttrande har inkommit från fastighetsägare till Hemmingstorp 1:89 utan erinran att 
bygglov beviljas. Men med information om att det är av största vikt att placering och 
utförande av kommande anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering 
genomför på ett sätt som säkerställer att deras vattentäkt inte påverkas negativt. 

Inga övriga yttranden har inkommit 

Skäl till beslut 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd är lämplig med avseende 
på storleken på den tidigare avstyckade fastigheten. Samt att det är lämpligt med 
nybyggnation av enbostadshus då fastigheten är belägen intill detaljplanerade 
områden som är avsedda för friliggande bostäder. 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd (nybyggnation av två 
enbostadshus och två carportar) uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL 
samt kraven i 9 kap. 31 § PBL. Bygglov ska således beviljas 

Upplysningar 

Tillstånd till 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. 

Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för ingrepp i eventuellt riksintresse natur och/eller 
riksintresse kultur. 
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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 2019-09-25, 
Mariestad Segolstorp 2:5- Nybyggnad av 2 enbostadshus, och 2 carportar 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-25, 
Mariestad Segolstorp 2:5- Nybyggnad av 2 enbostadshus, och 2 carportar 

Situationsplan, daterad 2019-09-23 

Fasadritningar, daterade 2019-08-26  

Planritningar, daterade 2019-08-26 
Sektionsritningar, daterade 2019-08-26 

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.    
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Expedierats till:  
Sökanden ochg berörda grannar 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 100                                                   Dnr 2019/00099  

Mariestad Segolstorp 2:5- Nybyggnad av garage  
Dnr: 2019.MBN2016 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 6 522 kronor (6 324 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, och 198 kr för 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, 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 

2019-08-06 inkom ansökan om bygglov för nybyggnation av två enbostadshus med 
varsitt tillhörande carport, samt för garage/verkstad för privat bruk med Dnr. 
2019MBN1987.  
Sökande drog tillbaks ansökan om bygglov för garage/verkstad från ärendet eftersom 
ett flertal grannar motsatte sig mot bygglovet för garage/verkstad.  
Sökande ansöker i detta ärende som inkom 2019-09-23 om ett separat bygglov för 
nybyggnation av garage/verkstad för privat bruk.  

Föreslagen höjd på garaget anpassas till befintlig gatuhöjd och placeras något under 
befintlig mark höjd. 

Ansökan avser bygglov 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.  
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Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till Hemmingstorp 1:11, som motsätter 
sig till att bygglov beviljas för garage/verkstad. Invändningen grundar sig i två delar; 
1 i storlek/utseende samt 2. funktion.(se bilaga1) 

Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till Hemmingstorp 1:82 , som motsätter 
sig till att bygglov beviljas för garage/verkstad eftersom de anser att byggnadens yta 
ca 210 kvm samt höjden ca 5,5 meter kommer att sticka ut i ett område avsett för 
bostäder. (se bilaga 2) 

Yttrande har inkommit från fastighetsägare till Hemmingstorp 1:10, Hemminstorps 
Samfällighetsförening, som motsätter sig mot att bygglov beviljas för 
garage/verkstad. På grund av garaget/verkstadens storlek, höjd samt placering. (se 
bilaga 3) 

Yttrande har inkommit från fastighetsägare till Hemmingstorp 1:83, som inte har 
någon erinran att bygglov beviljas för två enbostadshus samt för två carportar dock 
inte för garage/verkstad, utan motivering till varför. 

Yttrande har inkommit från fastighetsägare till Hemmingstorp 1:89 utan erinran att 
bygglov beviljas. Men med information om att det är av största vikt att placering och 
utförande av kommande anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering 
genomför på ett sätt som säkerställer att deras vattentäkt inte påverkas negativt. 

Inga övriga yttranden har inkommit 

Skäl till beslut 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd är lämplig med avseende 
på storleken på fastigheten, och att garaget/verkstaden är anpassat till området som 
ligger intill detaljplanerade områden som är avsedda för friliggande bostadshus. 

Samt att byggnaden är anpassad till de tilltänkta enbostadshusen som planeras att 
uppföras på fastigheten.  

Bedömningen är även att föreslagen höjd på garaget är anpassad till omgivningen då 
grundplattans höjd  på byggnaden kommer att anpassas till befintlig gatuhöjd och 
placeras dessutom något under befintlig mark höjd, enligt inlämnade handlingar.  

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 

Tillstånd 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. 

Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för ingrepp i eventuellt riksintresse natur och/eller 
riksintresse kultur. 
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Arbeten med ledningar som passerar vattendrag, våtmarker, sumpskogar och nya 
vägtrummor eller byte av vägtrumma ska anmälas till Länsstyrelsen som 
vattenverksamhet. 

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 2019-09-25, 
Mariestad Segolstorp 2:5- Nybyggnad av garage   

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-25, 
Mariestad Segolstorp 2:5- Nybyggnad av garage  
 
Situationsplan, daterad 2019-09-23 
Fasadritningar, daterad 2019-09-23 
Planritning, daterad 2019-09-23 
Sektionsritning, daterad 2019-09-23 

Grannyttrande från fastighetsägarna till Hemmingstorp 1:11, Hemmingstorp 1:82, 
Hemmingstorp 1:10 

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.    
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Expedierats till:  
Sökanden och berörda grannar 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 101                                                   Dnr 2019/00096  

Mariestad Granen 7 - Nybyggnad av flerbostadshus  
Dnr: 2019.MBN1897 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera rubricerat ärende till miljö och 
byggnadsnämndens ordförande med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.     

Bakgrund 

Xxxxx Xxxx på Helix affärsutveckling har inkommit med en ansökan för 
nybyggnation av 57st hyresrätter på fastighet Granen 7, Mariestads kommun. 
Fastigheten omfattas av detaljplan för Bantorget m.m., upprättas 2019.  

Skäl till beslut 

Ansökan innehåller underlag gällande fasadritningar, planritningar utformning och 
placering. Ansökan följer detaljplanen. Det saknas dock uppgifter gällande t.ex. 
tillgänglighet och parkering. För att underlätta för sökanden föreslår därför 
verksamhet miljö och bygg att delegation ges till byggnadsnämndens ordförande 
Anders Bredelius (M). Då kan beslut tas omgående efter att kompletteringar har 
inkommit till verksamheten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson 2019-09-24, Mariestad 
Granen 7 - Nybyggnad av flerbostadshus 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-24, 
Mariestad Granen 7 - Nybyggnad av flerbostadshus 

Ansökan med tillhörande underlag     

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 102                                                   Dnr 2019/00097  

Mariestad Sjötorp 3:2 - Anmälan om vattenverksamhet  
Dnr: 2019.MBN2004 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot de planerade åtgärderna i 
remitterad ansökan.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland fått 
en anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Sjötorp 3:2 i Mariestad. Anmälan 
avser reparation av en befintlig pir. Enligt anmälan ska piren förses med en 
träbeläggning, inkluderande två telefonstolpar. Det framgår inte hur dessa 
impregnerats, men vanligt förekommande är kreosot. Inga förändringar av pirens 
storlek eller placering görs. 

Skäl till beslut 

Åtgärderna berör Byggnadsplan för del av Sjötorps samhälle, fastställd 1970 med 
ändring 1999. Enligt planen får vattenområde inte fyllas ut eller överbyggas. Piren 
verkar dock enligt flygfoto från 1965 ha funnits innan planens tillkomst. Åtgärderna i 
anmälan är av underhållskaraktär och innebär ingen ytterligare överbyggnad av 
vattenområdet. Området omfattas inte av strandskydd.  

Kreosotimpregnerat virke får enligt Kemikalieinspektionen endast användas av 
privatpersoner om detta impregnerats före den 31 december 2002. Enligt anmälan är 
de stolpar som ska användas c:a 50 år. 

Åtgärderna bedöms inte behöva några särskilda försiktighetsmått då behovet risken 
för förorening torde vara liten.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson 2019-09-24, Mariestad 
Sjötorp 3:2 - Anmälan om vattenverksamhet 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-24, 
Mariestad Sjötorp 3:2 - Anmälan om vattenverksamhet 

Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsens dnr. 535-35405-2019     

Expedierats till:  
Länsstyrelsen Västra Götaland 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 103                                                   Dnr 2019/00094  

Granskningsyttrande - Detaljplan för del av kv. Hyveln m.fl. 
Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN361 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inga särskilda synpunkter på framtaget planförslag.   

Bakgrund 

Miljö och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag på ny detaljplan för del av kvarteret Hyveln i Mariestads 
kommun. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, centrumverksamhet, 
vårdcentral samt industri inom del av kvarteret Hyveln.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-09-24, Detaljplan för del av kv. Hyveln m.fl. Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-24, 
Yttrande - Detaljplan för del av kv. Hyveln m.fl. Mariestads kommun 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Översvämningsutredning 

Vibrationsutredning 

Utredning om markföroreningar 

Utredning av industribuller 

Riskanalys farligt gods 

Luktutredning – Mariestads avloppsreningsverk     

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

MBN § 104                                                   Dnr 2019/00095  

Samrådsytttrande - Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 
3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN1976  

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Markföroreningar 

För planområdet, med den föreslagna markanvändningen, bör Naturvårdsverkets 
riktlinjer avseende mindre känslig markanvändning (MKM) tillämpas.  

Trafikverket m.fl. har i omgångar undersökt delar av bangårdsområdet och då även 
till del det nu aktuella planområdet. Dessa har, i de punkter som provtagits inom det 
nu aktuella planområdet, inte visat på några halter föroreningar överstigande MKM 
med undantag för området i anslutning till tankplatsen.  

Vissa efterbehandlingsåtgärder har utförts i samband med ombyggnadsarbeten, bl.a. 
vid tankplatsen. Dessa åtgärder har begränsats till vad som behövts för att kunna 
genomföra ombyggnad av perrong och tankplats.  

Utförda undersökningar har avsett bangårdsverksamheten och ger därför inte en 
komplett bild av föroreningssituationen inom det nu föreslagna planområdet. Det 
kvarstår således en viss osäkerhet. Vid grävning, schaktning eller liknande 
markarbeten behöver därför föroreningssituationen fortsatt beaktas och ytterligare 
provtagning kan behövas beroende på vad som ska göras. Försiktighetsmått kan 
också behöva vidtas vid sådana arbeten för att undvika olägenhet för hälsa och/eller 
miljö i enlighet med 2 kapitlet 3§ Miljöbalken. Uppgrävda överskottsmassor kan 
behöva tas om hand av en godkänd behandlingsanläggning. Efterbehandlingsåtgärder 
är anmälningspliktiga enligt 10 kapitlet 28§ Miljöbalken.  

Dagvatten 

Mängden ytterligare uppkommet dagvatten bör beräknas eller uppskattas. Området 
kan vid föreslagen markanvändning komma att hårdgöras i betydligt större 
utsträckning än i dagsläget, då ingen planbestämmelse som reglerar detta införs. 
Området har även en betydande yta. Dagvattenhanteringen kan komma att kräva 
investeringar. 

Parkeringsytan planeras för uppställning av mer än 50 fordon så dagvatten från ytan 
behöver genomgå rening innan utsläpp till kommunens dagvattennät. Mariestads 
kommun har antagit en dagvattenpolicy som bl.a. reglerar tillåtna halter av 
föroreningar i det dagvatten som tillförs kommunens dagvattensystem. Den fortsatta 
processen bör innehålla utredning av lämpliga lösningar för rening. 

Placering, utformning, utförande 

Det bör övervägas om byggnaders framtida placering ska regleras på plankartan 
framförallt mot järnvägen. I nuläget är det endast reglerat mot strandvägen.   
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Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestad fått 
ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Gamla Staden 3:1 i Mariestads 
kommun. 

Planförslaget syftar till att tillskapa en centralt belägen parkeringsplats samt 
möjliggöra utökning av pågående industriverksamhet på den intilliggande fastigheten 
Sutaren 4. Parkeringsytan ska omfatta c:a 4000 m2 och kan rymma c:a 120 
parkeringsplatser för personbilar. Planen omför även en del mark angiven för 
industriändamål till område för järnväg för att möjliggöra flytt av ett järnvägsspår.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-09-24, Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-24, 
Yttrande - Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Översiktlig undersökning av Mariestads bangård 

Kontroll av schaktbotten – Mariestads bangård 

Riskanalys – transport av farligt gods     

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

MBN § 105                                                   Dnr 2019/00104  

Gullspång Storkila 1:43 - Beslut om föreläggande  
Dnr: 2019.MBN1752 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga XXXXXX XXXXX (org. nr. 
XXXXXX-XXXX) att frakta bort materialet i tunnorna till godkänd anläggning 
senast 2019-11-30. Transportdokument ska upprättas och lämnas in till nämnden när 
åtgärden utförts.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förena beslutet med ett vite om 20 000 
kronor om det inte följs.   

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ och 2 kap 3 §. 

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 1516 kronor enligt gällande taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.  Motsvarande 2 timmars handläggning.   

Faktura kommer att sändas ut separat.    

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg har uppmärksammat att på fastigheten förvaras tunnor 
med okänt innehåll. Fastigheten ägs av XXXXX XXXXX.  

Verksamhet miljö och bygg har noterat att tunnorna läckt, troligen till intilliggande 
mark då innehållet runnit av betongytan där de varit uppställda.  

Skäl till beslut 

Tunnorna och dess innehåll har inget känt syfte och verksamhet miljö och bygg 
betraktar det som avfall. Därför ska tunnorna tas bort. Tunnorna och dess läckande 
innehåll behöver dessutom tas om hand för att förhindra ev. läckage.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att ansvaret för tunnorna ligger hos XXXXX 
XXXXX och finner att han betraktas som verksamhetsutövaren på fastigheten (och 
sekundärt även är fastighetsägare). XXXXXX har tagit ansvar och förbättrat 
förvaringen genom att flytta på tunnorna.  

Tillsynsmyndigheten är inte rådig över tunnorna och har inte heller varit delaktig i 
flyttandet eller förvaringen av tunnorna. Tillsynsmyndigheten kan inte på något vis 
anses vara verksamhetsutövare i sammanhanget.  

Eftersom XXXXXX XXXXX inte har frakta bort innehållet i tunnorna i enlighet 
med tidigare förelägganden beslutar miljö- och byggnadsnämnden att förena detta 
beslut med ett vite 
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Verksamhet miljö och bygg konstaterar att som ägare av fastigheten är XXXXXX 
XXXXXX ansvarig att utföra eller bekosta motverkandet av en föroreningsskada 
som skulle upptäckts vid förvärvet av mark inom Fagerlids gamla sågverksområde  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att när tunnorna med innehåll flyttades gjorde 
det XXXXXX XXXXX till verksamhetsutövare jämlikt Miljöbalken 2 kap 3 §. 
Tunnorna med innehåll utgör en sådan risk för förorening så kravet om 
bortforslande anses inte leda till orimliga konsekvenser för verksamhetsutövaren. 

Ärendets beredning 

Vid möte mellan XXXXXX XXXXX och nämnden 2019-06-11 diskuterades 
ägarförhållanden kring faten. XXXXXX XXXXX menar att tillsynsmyndigheten har 
det ekonomiska ansvaret för tunnorna. Enligt XXXXXX har tillsynsmyndigheten 
(Gullspångs kommun) försummat att ställa kravet till Fagerlids sågs konkursbo som 
då borde ha tagit hand om tunnorna. XXXXXX har efter konkursen blivit ägare av 
fastigheten där tunnorna har blivit stående. 

2019-08-26 Förelades XXXXXX XXXXX att senast 30 september har fraktat bort 
tunnorna.  

2019-09-09 inkom svar på föreläggande från XXXXXX XXXXX att ansvaret åligger 
helt på MBN, då endast MBN haft möjlighet att kräva Konkursboet på ansvar för 
tunnorna. Därför såg XXXXXX ingen anledning till att överklaga beslutet att frakta 
bort tunnorna.    

Upplysningar 

I övrig tilläggs att spill från tunnorna till mark har skett. XXXXXX XXXXX 
rekommenderas att inkludera detta i markundersökningen som ställts krav på i 
ärendet 2018.MBN2136. I annat fall kan krav på separat markundersökning komma 
att göras senare.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Simon Qviberg 2019-09-26, Gullspång 
Storkila 1:43 - Beslut om föreläggande 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-26, 
Gullspång Storkila 1:43 - Beslut om föreläggande 

2019-08-26, Gullspång Storkila 1:43 - Föreläggande om åtgärder. 

Karta Storkila 1:43   
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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, 75 60 20 eller 75 60 30.   

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB 
XXXXXX XXXXX 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 106                                                   Dnr 2019/00105  

Gullspång Storkila 1:43 - Inspektion av verksamhet - Redogörelse 
för miljöfarliga ämnen och förorenad mark  
Dnr: 2018.MBN2136 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga XXXXXX XXXXX  
(personnummer XXXXXX-XXXX), lagfaren ägare och verksamhetsutövare på 
fastigheten Storkila 1:43 att: 

1. Lämna in skriftligt förslag på provtagningsplan för fastigheten Storkila 1:43 
till verksamhet miljö och bygg senast 2019-11-28. 

2. Provtagningsplanen ska ange hur utredning om förekomsten av föroreningar 
i mark och grundvatten inom storkila 1:43 ska ske. Provtagningsplan ska 
skrivas på ett fackmannamässigt sätt av oberoende konsult med 
dokumenterad kompetens, vilket kan intygas genom certifikat eller liknande. 

3. Provtagningsplanen måste åtminstone innehålla: 

a) Uppgifter om vilka provtagningar som ska tas 

b) Uppgifter om vilka markområden och byggnader som prover ska tas i 

c) Uppgifter om vem som gör provtagningsplanen och vem som ska 
genomföra provtagningarna  

d) Konsults intygande på att den har läst det här beslutet  

4. Provtagning får inte påbörjas innan provtagningsplanen har godkänts av 
Miljö- och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förena beslutet med ett vite om 30 000 
kronor om det inte följs.   

Detta beslut är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kap 9, 14, 22 §§. Samt med 
hänvisning till Miljöbalkens 2 kapitlet 2, 3 och 8 §§, 10 kap 2, 3 §§. 
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 20 748 kronor enligt gällande taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften baseras på sammanlagt 28 timmars 
handläggning om 741 kr per timme i enlighet med taxan oktober 2018. 
Faktura kommer att sändas ut separat.  

Gunnar Welin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.      

Bakgrund 

XXXXXX XXXXX har schaktat i marken inom fastigheten som har varit ett sågverk 
med doppimpregnering och därmed misstänks förorenad.   
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Skäl till beslut 

XXXXXX XXXXX har genomfört schaktarbete som kan antas orsakat skada eller 
olägenhet för miljön enligt de uppgifter som inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden. Det åligger enligt Miljöbalken 2 kap 1 § en skyldighet hos 
schaktaren att visa till miljö- och byggnadsnämnden hur Miljöbalken följts vid de 
genomförda åtgärderna. Med stöd av Miljöbalken 26 kap 22 § ställs därför krav på 
schaktaren att börja utföra utredning som behövs för att utröna om skada eller 
olägenhet har uppstått som en effekt av de på fastigheten utförda åtgärderna.   

XXXXXX XXXXX bedöms som ägare av Storkila 1:43 ha haft kännedom om det 
sågverksverk med impregnering som har bedrivits och om riskerna att föroreningar 
finns inom fastigheten. 

XXXXXX XXXXX har grävt i mark som sett ut att vara nedskräpad och som kan 
innehålla föroreningar, eldat på två platser och blandat ut askan som var förorenad i 
övriga schaktmassor inom Storkila 1:43.  

XXXXXX XXXXX bedöms därmed ha vidtagit sådana åtgärder som medför ansvar 
att kontrollera om konsekvenserna för människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet.  

Därför måste XXXXXX XXXXX utreda om de vidtagna åtgärderna inom Storkila 
1:43 har orsakat eller bidragit till föroreningsskada eller allvarlig miljöskada.  

Eftersom XXXXX XXXXX inte har lämnat in förslag på provtagningsplan i enlighet 
med tidigare förelägganden beslutar miljö- och byggnadsnämnden att förena detta 
beslut med ett vite. 

Ärendets beredning 

2018-08-16 besöktes fastigheten och vid tillfället var XXXXXX XXXXX närvarande 
och en traktor skopade upp jord.  

2018-08-29 inkom från Nationellt forensiskt centrum sakkunnigutlåtande om analys 
på aska från de två brandplatserna. Askproverna beskrevs som förorenat av bly, 
arsenik, dioxiner, krom, antimon, kadmium.      

2018-11-05 svarade XXXXXX XXXXX på kommunikationen om beslut av 
föreläggande.  

2018-11-17 förelades XXXXXX XXXXX att redovisa vilka ämnen som förvarades 
på fastigheten och att lämna in ett förslag på provtagningsplan senast 2019-01-28. 

2018-12-13 inkom svar om vilka ämnen som förvarades. Där angavs att Askan efter 
eldning av virket från de två trähusen sparades tills provtagning skett, varefter de 
ingick i övriga schaktmassor på området. Samt att huset på brandplats nummer 2, 
tidigare innehöll 50-100 fat och tunnor med okänt innehåll som sedan flyttades. I 
svar angavs det att miljö- och byggnadsnämnden och konkursförvaltare för sågverket 
har haft en uppgörelse om dessa fat och därför ska miljö- och byggnadsnämnden nu 
utreda samt ta ställning till vad som ska ske med tunnorna enligt XXXXXX XXXXX 

2019-02-11 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att förelägga XXXXXX XXXX 
att komma in med en provtagningsplan på fastigheten Storkila 1:43. Föreläggandet  
förenades med vite om trettio tusen (30 000) kronor. 
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2019-04-28 hade inget förslag på provtagningsplan inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden.  

2019-05-09 ansökte miljö- och byggnadsnämnden om utdömande av vite på trettio 
tusen (30 000) kronor till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg.    

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till 
beslut.  

Gunnar Welin (M) yrkar  på att verksamhet miljö och bygg ska bestämma vilka 
prover som ska tas och var de ska tas. 

Ordförande Bredelius (M) ställer därefter miljö- och byggnadschefens förslag och 
Welins (M) yrkande under proposition och finner att miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar enligt miljö- och byggnadschefens förslag.  

Gunnar Welin (M) reserverar sig mot beslutet.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Simon Qviberg 2019-09-26, Gullspång 
storkila 1:43 - Inspektion av verksamhet - Redogörelse för miljöfarliga ämnen och 
förorenad mark 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-26, 
Gullspång storkila 1:43 - Inspektion av verksamhet - Redogörelse för miljöfarliga 
ämnen och förorenad mark 

2018-11-13 Beslut om föreläggande att redovisa för miljöfarliga ämnen och 
förorenad mark 

2019-02-11 Föreläggande med vite om att inkomma med provtagningsplan  

Karta Storkila 1:43  
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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, 75 60 20 eller 75 60 30.    

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB 
XXXXXX XXXXX 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 107                                                   Dnr 2019/00101  

Information om digital och automatiserad bygglovshantering i 
Karlstads kommun 
Dnr: 2019MBN763 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2019-08-27 miljö- och byggnadschefen i uppdrag 
att ta reda på hur den s.k. bygglovsroboten i Karlstad fungerar.  

Efter kontakt med Bygglovsavdelningen i Karlstads kommun finns inget att redovisa 
om en s.k. bygglovsrobot då de inte har en sådan funktion i sin verksamhet.  

Hammarö kommun har en funktion i sitt verksamhetssystem som automatiskt 
skickar ut kungörelser till Post och Inrikes tidningar. Verksamhetssystemet i MTG 
har en snarlik funktion. 

En s.k. bygglovsrobot håller på att utvecklas av IT företaget Sokigo. Den roboten 
flyttar automatiskt ärenden i ett verksamhetssystem till rätt nivå för handläggaren. 
Roboten tar inte ställning i en bygglovsfråga utan är en rent administrativ funktion, 
den kräver dock viss inmatning för att utföra sina uppdrag.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-27, 
Information om digital och automatiserad bygglovshantering   

Expedieras till: 
Verksamhet miljö och bygg  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 108                                                   Dnr 2019/00100  

Redovisning av uppdrag som verksamheten utför som inte är 
lagstadgade 
Dnr: 2019MBN763 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2019-08-27 miljö- och byggnadschefen i uppdrag 
att redovisa de uppdrag som verksamheten utför som inte är lagstadgade. 

I nämndens reglemente finns flertalet uppdrag specificerade dessa är inte lagstadgade 
från början men är det nu genom inskrivningen i reglementet, se underlag Utdrag ur 
nämndens reglemente och Bilaga 1. 

Uppdrag som verksamheten utför som inte är lagstadgade är: 

 Vikens vattenråd 

 Myggprojekt i sjön Östen 

 Kurser och konferenser om vattenmiljö i Vänersamarbetet och 
Samförvaltning fiske i Vänern 

 Luft i Väst, partikelmätning av luften i MTG 

 Konferenser som inte är direkt kopplade till ett utbildningssyfte 

 för vår handläggning exempel på detta är Förenkla helt enkelt, 
Kommunikation och bemötande. 

 Samverksamarbete i Miljösamverkan Väst+Halland och Byggsamverkan 
Västra Götaland 

 Miljöstrateg  

 Energirådgivning och Energicoach, Statligt uppdrag och finansiering 

Dessa uppdrag är nära knutna till verksamhetens övriga uppdrag och kompetenserna 
för att utföra uppdragen finns i verksamheten. Det är angelägna och viktiga uppdrag 
för MTG kommunerna, särskilt inom vattenvården. 

Samverkan med andra myndigheter i Västra Götaland och Halland ger en samsyn 
inom det geografiska området och det är en kompetensutveckling i sig när 
kollegiegrupper samarbetar med liknande ärenden och det bidrar till en bra och riktig 
omvärldsbevakning. 
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Konferenser som inte har direkt anknytning till handläggning eller utbildning inom 
lagstiftningen har ändå ett stort värde för kompetenshöjning och personalvårdande 
inslag i verksamheten. 

Miljöstrategens uppdrag har utvecklats till att ta fram planer och kommunala 
miljömål för MTG kommunerna och är ett uppdrag som kommunerna behöver för 
att delta i samarbetet kring exempelvis Avfallsplan och Energi- och klimatplan.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-26, 
Redovisning av uppdrag som inte är lagstadgade i nämndens verksamhet 

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden 

Expedieras till: 
Verksamhet miljö och bygg  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 109                                                   Dnr 2019/00102  

Redovisning av ärenden som fattats på delegation av 
samhällsbyggnadschefen och nämndens ordförande sedan 2019-
01-01 
Dnr: 2019MBN763 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om en översyn av 
delegationsordningen där det ingår att PBL kap 9 § 31 b och c delegeras till 
miljö- och byggnadschefen   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2019-08-27 miljö- och byggnadschefen i uppdrag 
att redovisa vilka ärenden som fattats på delegation av chefen för 
sektorsamhällsbyggnad och nämndens ordförande sedan 2019-01-01. 

Sektors chef Thomas Johansson har beviljat 18 bygglov med mindre avvikelser från 
detaljplanebestämmelserna enligt § 31 b och c. 

Nämndens ordförande Anders Bredelius har beviljat 11 bygglov, 9 andra ärenden 
och yttranden.  

Se bifogad lista för redovisning av ärendets art.  

Behandling på sammanträdet 

Kjell Lindholm (C) yrkar på en översyn av delegationsordningen där det ingår att 
PBL kap 9 § 31 b och c delegeras till miljö- och byggnadschefen.  

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp Lindholms yrkande och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Lindholms (C) yrkande.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-09-26, 
Redovisning av ärenden som fattats på delegation av samhällsbyggnadschefen och 
nämndens ordförande 

Lista på ärenden fattade på delegation av chefen för sektorsamhällsbyggnad och 
nämndens ordförande     

Expedieras till: 
Verksamhet miljö och bygg  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 110                                                   Dnr 2019/00103  

Miljö- och byggnadsnämndens mål 2020-2022  
Dnr: 2019MBN12   

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta 4 mål för nämndens verksamhet i 
enlighet med nedanstående förslag. 
 

2. Nämndens mål för – en trygg kommun för alla 

Verksamhet miljö och bygg har en given roll i de forum där kommunens 
utformning och utveckling skapas och delar sin kompetens för en trygg 
utveckling till medborgarna 

Beskrivning av mål: 

Verksamhet miljö och bygg deltar initialt i utvecklingsprojekt och nyetableringar. 
Dialog och mötesplatser mellan avdelningar/enheter och sektorer är etablerade. 
Verksamhet miljö och bygg använder sin kompetens i kontroll och tillsyn för att 
skapa säkra, trygga, hållbara och tillgängliga miljöer för kommunens invånare. 

 

3. Nämndens mål för – en kreativ och innovativ kommun 

Verksamhet miljö och bygg har en positiv förändringskultur där alla 
medarbetare bidrar och vet hur man deltar 

Beskrivning av mål: 

Verksamhet miljö och bygg tar del av andras framgångar för att förbättra den egna 
verksamheten. Strukturer för att ta hand om initiativ och förbättringar skapas och är 
gemensamma i sektor samhällsbyggnad. Med kunskap och dialog gör vi varandra 
bättre i sektorn.  

 

4. Nämndens mål för – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott 
bemötande 

I verksamhet miljö och bygg finns en hög kompetens och medvetenhet om 
service, gott bemötande och effektiv handläggning 

Beskrivning av mål: 

Service och gott bemötande är en självklarhet i alla verksamhetens kontakter och 
samtal.  

Denna kompetens underhålls och utvecklas i återkommande utbildningar. Rutiner 
för handläggning borgar för likabehandling, transparenta processer och god service. 
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5. Nämndens mål för – en attraktiv tillväxt kommun 

Verksamhet miljö och bygg har på ett enkelt sätt tydliggjort möjligheter och 
förutsättningar för etablering och utveckling till entreprenörer och 
privatpersoner 

Beskrivning av mål: 

Verksamhet miljö och bygg har tydlig information om förutsättningar för etablering 
och utveckling inom olika områden. Att förmedla kunskap om arbetsgång och 
handläggning inom miljö och bygg hjälper till att skapa rätt förväntningar och 
möjligheter att ge en bra input till entreprenörer och aktiva medborgare i kommunen.  

En god bebyggd miljö är en framgångsfaktor för tillväxt och ger positiv 
uppmärksamhet.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ta fram nämndmål som är kopplade till de mål 
Mariestads kommun antagit för perioden år 2020-2022.  

För den gemensamma miljö och byggnadsnämnden är målen utformade för att passa 
för alla tre kommunerna  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-10-08, 
Miljö- och byggnadsnämndens mål 2020-2022 

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2020-2022, Mariestad     

Expedierats till:  
Elizabeth Lindholm Hahne 
Kommunstyrelsen i Mariestad 
info@mariestad.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 111                                                   Dnr 2019/00088  

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2020 
Dnr: 2019MBN2105 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för år 2020 enligt 
följande:  

Januari 21 
Februari 25 
Mars 31 
Maj 12 
Juni 23 
Augusti 25 
Oktober 6 
November 17 
December 15 

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden börjar 13.00 och hålls i Vänersalen, 
Stadshuset i Mariestad. 

Presidiet sammanträder torsdagen innan nämnd, klockan 9.00.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad kallar miljö- och byggnadsnämndens 
presidium för dialogmöte år 2020 följande datum: 

Februari 20 
Oktober 16 

Planerad tid för dialogmötena är 8.00 – 9.30    

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträden under 2019.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Anneli Bergqvist 2020-09-05, Miljö- 
och byggnadsnämndens sammanträdestider 2020          

Expedierats till:  
Nämndsekreterare Anneli Bergqvist 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 112                                                   Dnr 2019/00093  

Delegationsbeslut 2019-08-12 - 2019-09-22  
Dnr: 2019.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
fattats sedan föregående sammanträde med nämnden.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning av miljö- och byggnadschefens delegationsbeslut  2019-08-12 - 
2019-09-22      

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-08 

Sida 40 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 113                                                   Dnr 2019/00092  

Handlingar att anmäla 2019-08-12 - 2019-09-22  
Dnr: 2019.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av ärenden att anmäla.     

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning av till verksamhet miljö och bygg inkomna handlingar 2019-08-12 - 
2019-09-22       
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 114                                                   Dnr 2019/00020  

Information på sammanträdet 
Dnr: 2019MBN763 

    

Tillsynsprojekt på bassängbad 

Miljöinspektörerna Åsa Lindblad och Rikard Skagerstam informerar om 
tillsynsprojektet på bassängbad i Töreboda och Mariestad.      

Redovisning av examensarbete 

Miljöinspektör Rawan Domi redovisar sitt examensarbete om Urbana Blomytor i 
Mariestad tätort, kunskapsunderlag för tillämpad planering.     

Ekonomisk uppföljning 

Miljö- och byggnadschefen rapporterar om det ekonomiska läget enligt beslut i Mariestads 
kommunstyrelse. Enligt prognos upprättad 2019-09-30 håller verksamhet miljö och bygg 
budget.     

Återkoppling handläggningstider 

Miljö- och byggnadschefen informerar om att verksamhetens återkopplings- och 
handläggningstider följer de uppsatta målen.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att i fortsättningen redovisar miljö- och 
byggnadschefen återkopplings- och handläggningstider vid varje prognostillfälle.    

Information om nämndens myndighetsutövning 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadschefen i uppdrag att till nästa 
sammanträde uppdatera nämnden med information om nämndens uppdrag som 
myndighet. 

  

 

 


