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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 9 november 2021 kl 13.00-16.00 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Håkan Fernström (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Daniel Lång (M) Tjänstgörande ersättare 
Inger Farken (MP) Tjänstgörande ersättare 
Yvonne Antonsson (S) Tjänstgörande ersättare 
Roger Wiking (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef 
Pia Ekström Enhetschef byggenheten 
Niklas Engebretsen Alkohol- och tobakshandläggare §118 
Elin Edforss Byggnadsinspektör §119 
Anna-Lena Stoltz Bygglovshandläggare §120 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§123-124 
Anna Blank Controller §125 
Ritva Rådefalk Miljöinspektör §128 
Åsa Lindblad Miljöinspektör §128 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
 

Justerare Håkan Fernström 

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

Sekreterare  Paragrafer §§ 117-128 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Håkan Fernström  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-09 

Anslagsdatum 2021-11-09 Anslaget tas ner 2021-12-01 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  

   

   

   

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 117                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Leif Udéhn (S) vill lägga till en punkt under aktuell information, klargörande 
bygglovsavdelningen. Ordförande Anders Bredelius (M) godkänner tillägget.    
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 118                                                   Dnr 2021/00111  

Beslut om serveringstillstånd Mariestad BOIS Hockey  
Dnr: 2021.MBN2295  

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja Mariestads BOIS Hockey 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.  

Bakgrund 

Alkohol och Tobakshandläggares utredning om Mariestads BOIS Hockey ska 
beviljas stadigvarande tillstånd att servera alkohol enligt Alkohollag (2010:1622)  
8 kap. 2 §. Som remissinstans har Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogden, 
miljö- och byggnadsnämndens hälsoskydd och livsmedel samt Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg lämnat yttrande. Del av utredningen har kontrollerat föreningen 
registrering, ekonomi, befattningshavare och dispositionsrätt över lokaler. Vidare har 
utredningen granskat ansvarig Peter Jonssons folkbokföring, tidigare uppdrag, 
ekonomi och laglydighet. Sista delen av utredningen har granskat hur verksamheten 
kommer att bedrivas. Så som tillgängliga medel, lokaler, antal gäster, tidpunkter, 
leverantörer, matservering och alkoholservering. Under utredning av 
idrottsföreningen Mariestad BOIS Hockey och ansvarig Peter Jonsson har inget 
framkommit som skulle kunna indikera olämplighet enligt Alkohollag (2010:1622) 8 
kap. 12 §, eller stå i strid med gällande alkohollagstiftning i övrigt.  

Underlag för beslut 

Alkohol- och tobakshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-10-11 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-15 

Expedierats till:  
Sökande 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 119                                                   Dnr 2021/00112  

Mariestad Målaren 10 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation - Inkommet klagomål - otillåten byggnation  
Dnr: 2020.MBN2752 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XXX XXX en 
byggsanktionsavgift på 39 508 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan Miljö- och 
byggnadsnämnden gett bygglov och starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av bygglov och startbesked 
har utfört otillåten byggnation på fastigheten. 

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

Bakgrund 

2020-12-14 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
byggnation på fastigheten Målaren 10. 

Efter mejlkonversation med fastighetsägaren konstaterar verksamhet miljö och bygg 
att den påbörjade åtgärden har utförts utan startbesked och bygglov, en 
byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 51§ PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömmer att det kan finnas möjlighet att bevilja den 
otillåtna åtgärden i efterhand. Berörda grannar kommer i samband med 
bygglovsprövningen att höras och ges tillfälle att yttra sig. Ändringar kan komma att 
krävas. 

Enligt 9 kap. 7 och 10§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
tillbyggnad och en ändring av en byggnads yttre utseende.  

Avgiften för tillbyggnad blir enl. Boverket = 3 808 kronor. 

Avgiften för fasadändring blir enl. Boverket = 35 700 kronor. 

Totalt = 39 508 kronor. 

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

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

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig då den 
saknar bygglov och startbesked.  

Underlag för beslut 

Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-20 

Beräkning av sanktionsavgift 

Foton 

Yttrande från fastighetsägaren   

 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  

Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

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

Om något är oklart kan ni vända er till Verksamhet miljö och bygg.  

Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 120                                                   Dnr 2021/00119  

Mariestad Slupen 16 - Tillbyggnad av enbostadshus - Inglasat 
uterum  
Dnr: 2021.MBN2167 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med tillhörande handlingar 
som hänvisning till att den sökta åtgärden varken bedöms som planenlig eller som en liten 
avvikelse. 
Avgiften för avslag av bygglovet är 1600 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avslag för bygglovet skickas separat.     

Bakgrund 

2021-09-09 inkom en ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Slupen 16. Enligt ansökan vill sökande göra en tillbyggnad i form av ett uterum på 28,6 m2. 
Enligt detaljplan för del av Ekudden – etapp 4a och 5a Mariestad, Mariestads kommun som 
vann laga kraft 2006-06-07 så får fastigheten bebyggas med max 30 % av fastighetsarean. 
Taktäckning skall ske med takpannor i tegelröd färg och taklutningen får vara minst 14 grader. 
 
Slupen 16 har en fastighetsarean på 323 m2 med en byggrätt på 97 m2. Fastigheten är idag 
bebyggd med ca 119 m2 och har därmed redan överskridit byggrätten med cirka 22 m2. 
Verksamhet miljö- och bygg kan medge en mindre tillbyggnad på max 14 m2 med annan 
taktäckning och taklutning då denna avvikelse godtagits tidigare på grannfastigheten Slupen 12. 
Fastighetsägare har även rätt till en Attefallstillbyggnad på max 15 kvm utöver sin byggrätt.  

Ärendets beredning 

2021-09-24 skickades ett föreläggande om komplettering ut från verksamhet miljö och bygg till 
sökande med information om att tillbyggnaden av uterummen innebar att byggrätten överskreds 
för mycket för att kunna ses som en liten avvikelse emot detaljplanen. Sökande fick information 
att det finns möjlighet till en Attefallstillbyggnad på max 15 kvm.  
 
2021-10-04 inkom sökande med svar att de vill gå vidare med tillbyggnaden på 28,6 m2, då de 
planerar att bo kvar i många år.  
 
2021-10-05 svarar vi sökande att vi kommer föreslå ett avslag till miljö- och byggnadsnämnden, 
då tillbyggnaden blir för stor för att ses som sen liten avvikelse emot detaljplanen.  
 
2021-10-13 inkommer sökande med en överklagan. 
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2021-10-21 ringde handläggare upp sökande och informerade att inget beslut ännu har tagits 
som går att överklaga. Beslut kommer att fattas av miljö- och byggnadsnämnden, deras beslut 
kan överklagas. Sökande informerades om att verksamhet miljö och bygg kan medge avvikelse 
för en mindre tillbyggnad på max 14m2 då denna avvikelse tidigare har godtagits för 
grannfastigheten Slupen 12, samtidigt som de fortfarande har möjlighet för en tillbyggnad på 
max 15m2 enligt Attefallsreglerna. Sökande uppger att han fortfarande vill pröva första förslaget 
för tillbyggnad av uterum på cirka 28,6 m2.     

Skäl till beslut 

Verksamhet miljö och bygg motsätter sig tillbyggnaden av bostadshuset och föreslår avslag med 
motivering att föreslagen åtgärd är en för stor avvikelse från gällande detaljplan och inte kan ses 
som en liten avvikelse.      

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-10-26 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-26 

Ansökan 

Situationsplan 

Fasadritning   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  

Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

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

Om något är oklart kan ni vända er till Verksamhet miljö och bygg.  

Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30. 

   

Expedierats till:  
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB 
Sökande   
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 121                                                   Dnr 2021/00113  

Mariestad Krontorp 1:1 -Ansökan om förhandsbesked för padel- och 
gymhall  
Dnr: 2021.MBN2171 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela ett positivt förhandsbesked för 
padel och gymhall på fastigheten Krontorp 1:1, Mariestads kommun i enlighet med 
tillhörande handlingar med stöd av  

9 kap. 17 och 18 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Avgiften för bygglovet är 9 124 kronor för förhandsbesked och för hörande av 
grannar och kungörelse, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

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

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

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Bakgrund 

2021-09-10 inkom en ansökan om förhandsbesked för padel- och gymhall på 
fastigheten Krontorp 11 i Mariestads kommun.  

Då verksamhet miljö-och bygg saknar delegation för ärendetypen (förhandsbesked) 
ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden.  

Åtgärden är sådan att kända sakägare har underrättas om förhandsbeskedet och getts 
tillfälle att yttra sig i enligt med 9 kap, 25§ plan- och bygglagen.  

Ärendets beredning 

Negativa yttranden utan kommentarer har inkommit från fastighetsägare på 
fastigheterna: 

Polstjärnan 4, Stenbocken 1, Tvillingarna 7, Vattumannen 3, Vågen 3, Berga 2:7, 
Tellus 2, Merkurius 3, Tvillingarna 5, Krontorp 1:7, Vattumannen 2, och 
Karlavagnen 4. 

Negativa yttranden med kommentarer har inkommit från fastighetsägare på 
fastigheterna: 

Vattumannen 6, Tellus 1, Tvillingarna 1, Polstjärnan 5, Krontorp 2:2, Stenbocken 4, 
Krontorp 1;10, Neptunus 2,  och Karlavagnen 10. 
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De negativa yttrandena består bland annat av det kan bli mer ljud från E20 om skog 
tas ner, en ökad trafikmängd på Krontorpsvägen om in- och utfarter kommer ske 
från den vägen samt att en fastighetsägare vill invänta den nya detaljplanen för 
området.  

Området har ingått i ett planprogram tidigare men kommer att delas upp i mindre 
detaljplaner. Någon detaljplan för detta område har inte påbörjats ännu.  

När en detaljplan är på gång så kommer skog att försvinna och ge vika för ett 
verksamhetsområde. In- och utfarter till padel- och gymhallen kommer att ske från 
Stockholmsvägen.  

Skäl till beslut 

Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att ett positivt förhandsbesked för 
padel- och gymhall kan beviljas enligt ovanstående med stöd av kap. 17 och 18 §§ 
plan- och bygglagen.  

Upplysningar 

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

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

Underlag för beslut 

Enhetschef byggenhetens tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-20 

Situationsplan 

Negativa yttranden 

Expedierats till:  
Protokollsutdrag för kännedom 
Mariestads kommun, Erik Randén 
Protokollsutdrag och ritningar med (REK + MB) 
Fastighetsägare på fastigheterna: 
Vattumannen 6, Tellus 1, Tvillingarna 1, Polstjärnan 5, Krontorp 2:2, Stenbocken 4,  
Krontorp 1;10, Neptunus 2 och Karlavagnen 10 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 122                                                   Dnr 2021/00114  

Mariestad Sundsören 1:77 - Föreläggande om åtgärd  
Dnr: 2020.MBN2355 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger XX och XX XX att utföra följande åtgärder 
på fastigheten Sundsören 1:1 och Sundören 1:77: 

 Flytta bort häcken från området som omfattas av strandskydd. 

 Återställa området till dess ursprungliga skick. 

Ovanstående åtgärder ska vara utförda senast 9 mån efter att detta beslut har vunnit 
laga kraft. 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ Miljöbalken. 

Avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer avgiften till 1516 kronor enligt gällande taxa 
beslutad av kommunfullmäktige.  

Faktura kommer att skickas separat.  

Bakgrund 

Det har kommit till Miljö- och byggnadsnämndens kännedom att ni har planterat en 
häck på fastigheten Sundsören 1:1 i Mariestads kommun inom strandskyddsområdet 
för sjön Vänern. Miljö- och byggnadsnämnden kan inte se att det finns någon 
strandskyddsdispens given för ovanstående.  

Verksamhet miljö- och Bygg har utrett om strandskydd föreligger eller inte. 

Gällande regler 

Vid sjön Vänern råder strandskydd intill 300 meter från strandlinjen, vilket gäller 
både in mot land och ut mot vattnet. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- 
och djurliv, på land och i vatten, 7 kap. 13-14 §§ MB. 

Inom ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras, byggnader eller 
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om 
det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt. 

Eller grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken. 
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Området omfattas även av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten enligt 4 kap MB:  

Vänern med öar och strandområden omfattas av strandskydd på 300 meter. 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 7 kap. 18b § MB meddela dispens från 
bestämmelserna i 15 § samma kapitel, om särskilda skäl enligt vad som sägs i 7 kap. 
18c § MB föreligger. 

Verksamhet miljö och byggs bedömning 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att åtgärden omfattas av förbudet i 7 kap. 15 § 
MB. Åtgärden påverkar allvarligt allmänhetens möjligheter att beträda området och 
medför en ökad privatisering av ett område som annars skulle vara tillgängligt för 
allmänheten. 

Verksamhet miljö och bygg finner det befogat att förelägga om rättelse så att 
området åter blir tillgängligt för allmänheten och återställs i sitt ursprung för att 
trygga livsvillkoren för djur- och växtarter. 

Information 

Utdömande av vite sker först efter särskild domstolsprövning, endast i de fall 
föreläggandet inte uppfylls inom föreskriven tid.  

Underlag för beslut 

Miljöinspektörens tjänsteskrivelse 2021-09-30 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-21 

Utredning om strandskydd  

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:  
Fastighetsägaren 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 123                                                   Dnr 2021/00122  

Samrådsyttrande Töreboda - Detaljplan för del av Järneberg 6:1 
m.fl.  
Dnr: 2021.MBN2446 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Dagvatten 

Det är viktigt att de förslag till åtgärder för dagvattenhantering och hantering av 
skyfall som redovisas i planförslaget genomförs. Gastorpsdiket hanterar vatten från 
ett stort avrinningsområde, även uppströms det nu tilltänkta planområdet.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Töreboda 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för del av Järneberg 6:1 m.fl. fastigheter i 
Töreboda kommun. 

Detaljplanens syfte är att utveckla att möjliggöra för nya bostäder och mindre 
verksamheter på Järneberg 6:1 (Gastorp östra). Området planeras med en något 
större täthet än omgivande bebyggelse då planen avser medge bebyggelse i upp till 
fyra våningar. 

Ärendets beredning. 

Ärendet har hanterats av miljöutredare bygglovschef Pia Ekström och Håkan 
Magnusson 

Underlag för beslut 

Miljöutredaren och enhetschef byggenhetens tjänsteskrivelse 2021-10-22 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Markteknisk undersökning 

PM Geoteknik 

Skyfallsbedömning 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Töreboda 
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sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 124                                                   Dnr 2021/00123  

Samrådsyttrande Töreboda  - Detaljplan för Gullkragen 5 m.fl.  
Dnr: 2021.MBN2344 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Markföroreningar 

Utifrån i planen redovisat tidigare markanvändning, kvar och transformator, kan det 
finnas risk för markföroreningar på platsen. Planförslaget bör kompletteras med en 
beskrivning av risken för markföroreningar.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Töreboda 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för Gullkragen 5 m.fl. fastigheter i 
Töreboda kommun. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad och ändrad användning av befintliga 
byggnader på Gullkragen 5, från transformatorändamål till samlingslokal och 
festlokal med tillfällig övernattning, och att samtidigt bibehålla byggnadens 
kulturhistoriska värde. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson.  

Underlag för beslut 

Miljöutredaren och enhetschefen byggenhetens tjänsteskrivelse 2021-10-27 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Töreboda 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 125                                                   Dnr 2021/00115  

Förslag på internbudget 2022 för miljö- och byggnadsnämnden 
Dnr:2021MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till internbudget år 
2022 för nämndens verksamheter.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten om  
6 540 tkr i en detaljbudget för år 2022. 

Budgetbeslutet i Mariestads kommun är utgångspunkt för kommunbidragen från 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Bidragen har fördelats utifrån 
befolkningstalen i kommunerna den 31 december 2020.  

I kommunfullmäktiges budgetbeslut har ett belopp om 67 tkr för 1 % effektivisering 
dragits av från verksamhetens förväntade ram. I den tilldelade ramen ingår också 
2022 års löneökningar och PO-pålägg med 163 tkr och 30 tkr för Office 365 licenser.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Förslag till internbudget 2022 för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter 
upprättad av verksamhetschef Gösta Lindmark och controller Anna Blanck 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 126                                                   Dnr 2021/00120  

Delegationsbeslut 2021-09-20 - 2021-10-24   
Dnr: 2021.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 Delegationsbeslut 2021-09-20 - 2021-10-24       

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 127                                                   Dnr 2021/00121  

Handlingar att anmäla 2021-09-20 - 2021-10-24   
Dnr: 2021.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.       

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg redovisar vid varje sammanträde de handlingar som 
inkommit sedan föregående sammanträde med nämnden.      

Underlag för beslut 

Sammanställning av till verksamhet miljö och bygg inkomna handlingar 2021-09-20 - 
2021-10-24        
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 128                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Skoltillsyn 2021 

Miljöinspektören informerar om skoltillsynen år 2021.      

Information från livsmedelsgruppen 

Miljöinspektören informerar om livsmedelstillsynen.      

Önskemål om rapport från byggenheten 

Socialdemokraterna och miljöpartiet föreslår genom Leif Udéhn (S) att byggenheten vid 
varje nämndsmöte rapporterar antalet byggärenden och balansen. Detta för att säkerställa 
att byggenheten hinner med och att medborgarna får den service de ska ha.  

Ordförande Anders Bredelius (M) finner att nämnden beslutar enligt Udéhns förslag. 

Öppet brev till riksdagsledamöterna i Skaraborg 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att skicka ett brev till riksdagsledamöterna från 
Skaraborg angående mellanlagring av avfall och hanteringen av den.  

  

 

 


