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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 21 januari 2020 kl 13.00-15.00 
 
 

 

Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 

  Daniel Lång (M) Tjänstgörande ersättare 
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 
Yvonne Antonsson (S) Tjänstgörande ersättare 
Per Rang (M) Ledamot 
Roger Wiking (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Inger Farken (MP) Ersättare 
Catarina Åkerblad (S) Ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Pernilla Nielsen (M) Ersättare  
Malin Bengtsson Tf miljö- och byggnadschef 
Åsa Furustam  Miljöinspektör 
Rickard Andersson  Miljöinspektör § 8 
Eva Rehnberg Miljöinspektör § 8 
Anneli Bergqvist  Sekreterare 

Justerare Marina Smedberg 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2020-01-24 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-8 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Marina Smedberg  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-21 

Anslagsdatum 2020-01-21 Anslaget tas ner 2020-02-12 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 1                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

MBN § 2                                                   Dnr 2020/00006  

Mariestad Högarud 7:3- Nybyggnad av fritidshus - inklusive rivning 
av befintligt hus  
Dnr: 2019.MBN2370 

    

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 38 537 kronor (bygglov, startbesked, slutbesked och 
fastställande av kontrollplan samt för hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Jan Brännehed, Lidköpings Byggstyrning AB, Jäleviken, Villa Siesta, 531 99 
Lidköping, 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 rivning av befintligt fritidshus och tre komplementbyggnader samt 
bygglov för ett nytt fritidshus, ett garage och en gäststuga. 

Den berörda fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas av strandskydd. 

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 fastighetsägare av Högarud 7:1 som anser att byggnaden 
är för stor och hög jämfört med bebyggelse i området. Då de bor i fastigheten 
ovanför skulle en byggnad av denna storlek påverka deras sjöutsikt avsevärt och 
därmed påverka värdet på deras hus. De har också yttrat att strandskydd gäller inom 
300m från Vänern och att man därmed inte får bygga inom detta avstånd.  

Sökanden har enligt PBL 9 kap 26 § getts tillfälle att yttra sig över inkomna 
yttranden. Enligt sökanden har de gjort åtgärder för att fastighetsägare av Högarud 
7:1 ska få behålla så mycket sjöutsikt som möjligt. De har vinklat upp huset samt 
placerat huset så nära tomtgräns mot nordost som möjligt. Detta gör att huset är 
placerat 11 meter från tomtgräns mot sydväst. De har även bytt ut paviljongen på 
fasaden mot sydväst till ett skärmtak.  
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Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen, trots det negativa yttrandet som 
inkommit från fastighetsägaren av Högarud 7:1, att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL. 

Fastighetsägaren av Högarud 7:1 har främst yttrat att byggnaden är för stor och hög 
jämfört med bebyggelse i området och att den då skulle skymma deras sjöutsikt. De 
har också yttrat att strandskydd gäller inom 300m från Vänern och att man därmed 
inte får bygga inom detta avstånd.  

Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att föreslagen bebyggelse på fastighet 
Högarud 7:3 inte kan anses vara en betydande olägenhet för omkringliggande 
fastigheter samt att byggnaderna kan anses vara placerade på ett lämpligt sätt på 
tomten. De har dessutom strandskyddsdispens för åtgärden. 

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

Upplysningar 
Strandskyddsdispens beviljades 2019-12-13. 

Tillstånd enskilt avlopp 2017-01-30.  

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 Sara Johansson 2020-01-02, 
Mariestad Högarud 7:3- Nybyggnad av fritidshus - inklusive rivning av befintligt hus  

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-01-
03, Mariestad Högarud 7:3- Nybyggnad av fritidshus - inklusive rivning av befintligt 
hus 

Ansökan, Planritning – villa  

Fasadritning – villa 

Sektionsritning – villa 

Plan, - fasad- och sektionsritning – garage och gäststuga 

Situationsplan   
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

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

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

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

Expedierats till: 
Sökanden, kontrollansvarig, grannar  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 3                                                   Dnr 2020/00002  

Omvärldsanalys år 2021-2023  
Dnr: 2020MBN8 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden vill att det tydligare ska framgå att 
omvärldsanalysen gäller hela MTG och att det önskas ett svenskt språkbruk.    

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska i budgetprocessen inför år 2021-2023 presentera 
en omvärldsanalys. 

Samtliga nämnders analyser sammanställs därefter till ett sammanhållande dokument. 
Dokumentet ska användas som underlag i arbetet med budget 2021.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) tilläggsyrkar att det tydligare ska framgå att 
omvärldsanalysen gäller hela MTG och att det önskas ett svenskt språkbruk. 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2019-01-
02, Omvärldsanalys år 2021-2023 

Omvärldsanalys år 2021-2023     

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

MBN § 4                                                   Dnr 2020/00003  

Plan för internkontroll år 2020  
Dnr: 2020MBN15 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Bakgrund 

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

Intern kontroll avser att: 

 Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, styra mot effektivitet 

 Ha ordning och reda, skapa trygghet. 
 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-01-
02, Plan för internkontroll år 2020  

Internkontrollplan år 2020      

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

MBN § 5                                                   Dnr 2020/00005  

Miljö och byggnadsnämndens aktiviteter för år 2020  
Dnr: 2020MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden godkänner informationen.           

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna.  

Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads kommun. Utifrån 
styrmodellen och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden har alla nämnder 
tagit fram mål som även de gäller under hela mandatperioden (3 + 1 år). 

Under november och december har alla verksamheter arbetat fram aktiviteter som 
beskriver hur verksamheten ska nå målen. De mål som miljö och byggnadsnämnden 
antagit och som aktiviteterna ska bidra till att nå är: 

 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 

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

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

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

Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de 
utgör en indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för 
nämnden.  

Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i verksamhetsstödsystemet 
Stratsys. I samband med delår och helår kommer status på måluppfyllelsen följas upp 
och analyseras samt rapporteras till nämnden.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-01-
03, Miljö och byggnadsnämndens aktiviteter för år 2020  

Planera – Röda tråden 2020  

Expedierats till:  
Mia Nordblom, kvalitetscontroller 
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 6                                                   Dnr 2020/00007  

Delegationsbeslut 2019-12-02 - 2020-01-05  
Dnr: 2020.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning av delegationsbeslut 2019-12-02 - 2020-01-05       
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 7                                                   Dnr 2020/00008  

Handlingar att anmäla 2019-12-02 - 2020-01-05  
Dnr: 2020.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.    

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning över verksamhetens inkomna handlingar mellan 2019-12-02 -  
2020-01-05       
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 8                                                   Dnr 2020/00001  

Information på sammanträdet  

    

Utredning av matförgiftning 

Miljöinspektör Eva Rehnberg informerar om det utbrott av Norivirus som utbröt 
före jul.      

Information om miljötillsyn skolkök 

Miljöinspektör Rikard Andersson informerar om miljötillsyn i offentliga kök.      

Presidiedagarna 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens presidium åker på 
Presidiedagarna 23-24 mars.      

  

 

 


