Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Sida 1

Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, stadshuset i Mariestad
Tisdagen den 13 juni 2017 kl 13.00 – 16.00
Kjell Lindholm (C)
Ordförande
Björn Fagerlund (M)
1:e vice ordförande
Gunnar Welin (M)
2:e vice ordförande
Anders Bredelius (M)
Ledamot
Per Rang (M)
Ledamot
Göran Johansson (C)
Ledamot
Karl-Arne Gustavsson (C)
Ledamot
Marina Smedberg (S)
Ledamot
Leif Udéhn (S)
Ledamot
Lotta Boklund (S)
Ledamot
Johan Cord (S)
Ledamot
Roger Wiking (S)
Ledamot
Tommy Thelin (S)
Ledamot

Beslutande

Övriga deltagare

Jan Karlsson (MP)
Per-Olof Pettersson (C)
Annika Kjellkvist
Malin Bengtsson
Håkan Magnusson
Per Jernevad
Eva Rehnberg
Robert Skogh
Anneli Bergqvist Gustavsson

Ersättare
Ersättare
Miljö- och byggnadschef
Enhetschef
Miljö inspektör §81
Bygglovshandläggare §81
Miljöinspektör §82
Miljöinspektör §83
Sekreterare

Justerare

Per Rang

Justeringens plats och tid

Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2017-06-15 kl. 16.45

Sekreterare

Paragrafer

Anneli Bergqvist-Gustavsson
Ordförande

Kjell Lindholm
Justerande

Per Rang

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 75-89

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-06-13

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-06-13

Anslagsdatum

2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad

Anslaget tas ner

Underskrift

Anneli Bergqvist-Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-07-10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 75

Dnr 132

Godkännande av dagordningen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Sida 4

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 76

Dnr 2017/00065

Mariestad Tjos 5:1 - Nybyggnad av enbostadshus
Dnr: 2017.Ma0783

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Tjos 5:1 i Mariestads kommun i enlighet med inlämnade
handlingar.
Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet och startbeskedet är 36 366 (34 652 kronor för bygglov,
startbesked, slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 714 kronor för hörande
av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
Harry Delsmyr, HD-Byggkonsult, C/o Harry Delsmyr, Mariestads kommun, som är
certifierad kontrollansvarig (SC0874-12) med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom
fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän Verksamhet miljö
och bygg har lämnat ett startbesked.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg mottog 2017-05-12 en ansökan om nybyggnation för
enbostadshus på fastighet Tjos 5:1. Det nya enbostadshuset kommer att placeras på
så sätt som angivits i ansökningshandlingarna. Byggnaden ska till material uppföras i
vit liggande träpanel. Enbostadshuset kommer att uppföras i två fulla våningar och
boarea på cirka 165 m² per våning. Området runt det tänkta enbostadshuset kommer
att styckas av från fastigheten Tjos 5:1, för att i framtiden utgöra en egen fastighet.
Avstyckning kommer att ske så snart som möjligt efter bygglov har beviljats.
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplan. Området omfattas
inte av strandskydd och påverkar inga andra skyddsbestämmelser enligt miljöbalken.
Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen (nybyggnad
av enbostadshus utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och
byggnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 5

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 76 forts.
Ärendets beredning

Eftersom åtgärden föreslås utanför detaljplanerat område har berörda sakägare
(lagfarna ägare till angränsande fastigheter) getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9
kap. 25 § plan- och bygglagen. Sista svarsdatum sattes till 2017-05-30. Inga negativa
yttranden har inkommit.
Bedömning

Frågan om markens lämplighet för bostadsbebyggelse anses vara utredd.
Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att bygglov kan ges för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Tjos 5:1, Mariestads kommun (enligt 9 kap. 31 § planoch bygglagen (PBL). Den föreslagna åtgärden har förutsättningar att tillgodose
kraven i 2 kap. PBL.
Med ovan sagda gör verksamhet miljö och bygg bedömningen att bygglov och
startbesked ska beviljas.
Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd
bifogas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap
4§ PBL, om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Ändring av bygglovet under byggnadens 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 Pia Karlsson 2017-05-30,
Mariestad Tjos 5:1 - Nybyggnad av enbostadshus
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-31,
Mariestad Tjos 5:1 - Nybyggnad av enbostadshus
Ansökningshandlingar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 76 forts.
Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen
är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch 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:
Joel Loneberg, Södra Vägen 12, 542 44 Mariestad
Kontrollansvarig, Harry Delsmyr, HD-Byggkonsult
C/o Harry Delsmyr, Vintervägen 12, 542 43 Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 77

Dnr 2017/00066

Töreboda Västanmossen 1:18 - Nybyggnad av fritidshus och
installation av eldstäder, vedpanna, kamin och ny skorsten
Dnr: 2017.Tö0123

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov och startbesked för
nybyggnad av fritidshus och installation av eldstäder, vedpanna, kamin och ny
skorsten på fastighet Västanmossen 1:18 i Töreboda kommun i enlighet med
inlämnade handlingar.
Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet och startbeskedet är 11 044 kronor (9 330 kronor för bygglov,
startbesked, slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 714 kronor för hörande
av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Åtgärden kräver varken tekniskt samråd eller någon certifierad kontrollansvarig, utan
byggherren ansvarar för egenkontrollen.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom
fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg mottog 2017-03-06 en ansökan om nybyggnation för
fritidshus på fastighet Västanmossen 1:18. Det nya fritidshuset kommer
huvudsakligen att placeras på så sätt som angivits i ansökningshandlingarna.
Byggnaden ska till material uppföras i ytbehandlat timmer. Fritidshuset kommer att
utföras i en våning och byggnadsytan på cirka 64m² (boarea ca 48m²).
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus utanför detaljplan. Området omfattas inte av
strandskydd och påverkar inga andra skyddsbestämmelser enligt miljöbalken.
Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen (nybyggnad
av fritidshus utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och
byggnadsnämnden.
Ärendets beredning

Eftersom åtgärden föreslås utanför detaljplanerat område har berörda sakägare
(lagfarna ägare till angränsande fastigheter) getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9
kap. 25 § plan- och bygglagen. Sista svarsdatum sattes till 2017-05-26. Inga negativa
yttranden har inkommit.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Sida 8

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 77 forts.
Bedömning

Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att bygglov och startbesked kan ges
för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstäder, vedpanna, kamin och ny
skorsten på fastighet Västanmossen 1:18, Töreboda enligt 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen (PBL).
Upplysningar

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10kap 4§ PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Ändring av bygglovet under byggnadens 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 Pia Karlsson 2017-05-29,
Töreboda Västanmossen 1:18 - Nybyggnad av fritidshus och installation av eldstäder,
vedpanna, kamin och ny skorsten
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-31,
Töreboda Västanmossen 1:18 - Nybyggnad av fritidshus och installation av eldstäder,
vedpanna, kamin och ny skorsten
Ansökningshandlingar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 77 forts.
Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen
är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har
ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
Expedierats till:
Protokollsutdrag och ritningar med REK
Ingela Lenell, Tallrisvägen 8 Lgh 0903, 196 39 Kungsängen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 78

Dnr 2017/00063

Mariestad Murklan 5 - Nybyggnad av flerbostadshus
Dnr: 2017.Ma0747

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med inlämnade
handlingar med stöd av 9 kap. 30§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet är 101 179kronor (51 484 kronor för bygglov, startbesked,
slutbesked, fastställande av kontrollplan och kungörelse samt 49 504 kronor i
planavgift) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
Ulf Johansson, Mariestads kommun, Kyrkogatan 2, 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 åtgärden inte får påbörjas förrän Miljö- och byggnadsförvaltningen har
lämnat ett startbesked.
Bakgrund

Ansökan avser nybyggnation av flerbostadshus innehållande 10 st. lägenheter, ettor,
tvåor och treor. Huset kommer i huvudsak att utformas med mörkare träfasad och
mörka betongtakpannor t.ex. grafitgrått, fönstren kommer att utföras med en
avvikande kulör t.ex. ockragult eller liknande och entrépartiet föreslås utföras i trä
som laseras i ek- brun kulör.
Fastigheten omfattas av detaljplan kv. Murklan m.m. Mariestads kommun, upprättad
1998. Detaljplanen reglerar bl.a. att det ska var friliggande bostäder i max två
våningsplan.
Ärendets beredning

Ärendet följer gällande detaljplan och därför har inte grannar underrättats om
ansökan.
Skäl till beslut

Åtgärden följer detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL. Bygglov ska
således beviljas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 78 forts.
Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd
bifogas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för
utstakning debiteras separat om de utförs av MTG Kommunal Teknik/Kart- och
mätavdelningen.
Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson 2017-05-23, Mariestad
Murklan 5 - Nybyggnad av flerbostadshus
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-29,
Mariestad Murklan 5 - Nybyggnad av flerbostadshus
Ritningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 78 forts.
Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen
är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
Expedierats till:
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
Mariestads kommun, Erik Randén, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 79

Dnr 2017/00064

Mariestad Nya Staden 2:1 - Nybyggnad av verkstad/förråd
Dnr: 2017.Ma0748

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med inlämnade
handlingar med stöd av 9 kap. 30§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet är 16 032 kronor (bygglov, startbesked, slutbesked,
fastställande av kontrollplan och 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, Kyrkogatan 2, 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 åtgärden inte får påbörjas förrän Miljö- och byggnadsförvaltningen har
lämnat ett startbesked.
Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av verkstad förråd. Fastigheten omfattas av
detaljplan för Vänershofs idrottsområde, Mariestads kommun, upprättad 2001.
Planen reglerar framförallt markanvändningen som idrottsändamål och aktuell
placering av förråd omfattas av planbestämmelse K1- Byggnaden ska underhållas
med ursprungliga material och färger. Förändring av byggnad får inte förvanska dess
tidstypiska karaktär.
Ärendets beredning

Ärendet bedöms följa gällande detaljplan och därför har inte grannar underrättats om
ansökan.
Skäl till beslut

Fastigheten omfattas av detaljplan som främst reglerar markanvändningen för
området som idrottsändamål. Planen reglerar också varsamhetsbestämmelser för
Vänershofshallen. När nu rivningslov för hallen har givits så behöver ändå
varsamhetsbestämmelserna för platsen hanteras. Den nu aktuella ansökan utgör en
förrådsbyggnad som i stora drag har anpassats till platsen. Bedömningen är att förråd
för maskiner som behövs för att sköta idrottsplatsen inryms i planens
markanvändning- idrottsändamål.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 79 forts.

Huruvida platsen är mest lämpad för förrådsbyggnad eller om man behöver ta ett
omtag för vad den aktuella platsen ska användas till är ingenting som har hanterats i
aktuell bygglovsansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL. Bygglov ska
således beviljas.
Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd
bifogas, se bilaga.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för
utstakning debiteras separat om de utförs av MTG Kommunal Teknik/Kart- och
mätavdelningen.
Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson 2017-05-30, Mariestad
Nya Staden 2:1 - Nybyggnad av verkstad/förråd
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-31,
Mariestad Nya Staden 2:1 - Nybyggnad av verkstad/förråd
Bygglovsritningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Sida 15

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 79 forts.
Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen
är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har
ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Protokollsutdrag och ritningar
Mariestads kommun, Fastighetsavdelningen, Ulf Johansson, Kyrkogatan 2, Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 80

Dnr 2017/00072

Mariestad Sjötorp 2:312 - Ansökan om bygglov – ställplats
Dnr: 2017.Ma0832

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till ordföranden att fatta beslut i
ärendet.
Bakgrund

Verksamhet miljö- och bygg bedömer att den föreslagna åtgärden är av stor vikt och
principiell karaktär varför beslut ska fattas av miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden kan däremot delegera till verksamheten att fatta beslut i det enskilda
ärendet.
Ärendets beredning

Åtgärden är planstridig i sådan utsträckning att bygglov inte kan beviljas som en liten
avvikelse. Ärendet kan inte anses vara färdigberett i tid för att kunna avgöras vid
nämndens sammanträde 2017-06-13. Utskick till sakägare har skickats ut men
svarstiden går ut 2017-06-12 och frågan om möjligheten att bevilja bygglov för
åtgärden bedöms inte vara fullt utredd.
Verksamhet miljö och byggs bedömning

Beslut i ärendet kan delegeras till verksamhet miljö- och bygg under förutsättningar
att inga av de sakägare som ska höras motsätter sig åtgärden. Om något yttrande mot
åtgärden inkommer ska ärendet avgöras vid nästkommande sammanträde 2017-0905.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut men
tilläggsyrkar med hänvisning av sent inkomna grannyttranden, att delegera till
ordföranden att fatta beslut i ärendet.
Ordförande Kjell Lindholm (C) tar upp miljö- och byggnadschefens förslag till beslut
med Fagerlunds (M) ändringsyrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 80 forts.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen upprättad av bygglovsarkitekt Leif Ahnland 2017-05-31, Mariestad
Sjötorp 2:312 - Ansökan om bygglov – ställplats
Tjänsteskrivelsen upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-31,
Mariestad Sjötorp 2:312 - Ansökan om bygglov – ställplats
Ansökningshandlingar inklusive ritningar
Expedierats till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 81

Dnr 2017/00067

Översiktsplan för Mariestads kommun Dnr: 2017.Ma0531

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig över Översiktsplan för Mariestads
kommun i enlighet med tjänsteskrivelse upprättat av verksamhet miljö- och bygg
2017-05-31.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads
kommun fått ett upprättat förslag till ny översiktsplan för Mariestads kommun.
Översiktsplanen ska vara vägledande för kommunens utveckling, men är inte
juridiskt bindande. Planeringshorisonten är fram till 2030.
Ärendets beredning

Ärendet utgörs av en remiss och har beretts av en arbetsgrupp inom verksamhet
miljö och bygg.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhet miljö och bygg 2017-05-31, Översiktsplan
för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-31,
Översiktsplan för Mariestads kommun
Av Kommunstyrelsen utskickad samrådsremiss ”Förslag till översiktsplan för
Mariestads kommun”, KS2016/00279
Miljökonsekvensbeskrivning för Översiktsplan av Ramböll 2017-02-10
Expedierats till:
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen Mariestad, Kyrkogatan 2, Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 82

Dnr 2017/00068

Tillsyn och taxa enligt ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare Dnr: 2017.Ma0867

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige i de tre
kommunerna besluta följande:
1. Miljö- och byggnadsnämnden ska utföra kommunens arbetsuppgifter enligt
lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2. Fastställa taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare enligt Miljö- och byggnadsnämndens
förslag.
3. Med hänvisning till ovanstående ska Miljö- och byggnadsnämndens
reglemente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.
Bakgrund

Kommunerna har fått nytt tillsynsuppdrag avseende e-cigaretter och deras
påfyllningsbehållare enligt en ny lag som Riksdagen beslutade om den 17 maj 2017.
Riksdagen antog den 17 maj 2017 regeringens proposition 2016/17:132 en Lag om ecigaretter och deras påfyllningsbehållare som ska gälla från och med den
1 juli 2017. De nya reglerna är till övervägande delen en anpassning till EU:s
reviderade tobaksproduktdirektiv.
Den nya lagen innebär en reglering av marknaden för e-cigaretter med tillbehör som i
stort sett korresponderar mot nuvarande Tobakslag. Kommunerna ska svara för den
omedelbara tillsynen 26 § och ta emot anmälan om försäljning enligt 20 §.
Kommunerna ska också få sanktionsmöjligheter(förelägganden och förbud) enligt
31-32 §§ och möjligheter till kontrollköp enligt 37§. Samverkan mellan myndigheter,
främst kommunen och polisen, regleras också.
Kommunfullmäktige har att besluta vilken nämnd – förslagsvis Miljö- och
byggnadsnämnden – som ska ansvara för arbetsuppgifterna enligt den nya
lagstiftningen och vilka avgifter som ska tas ut.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning

Miljö- och byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksförsäljning enligt
Tobakslagen. Hanteringen av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdirektiv.
Försäljning till konsument av dessa produkter sker oftast på samma
försäljningsställen som tobaksprodukter och lagstiftningen är i det närmaste identisk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 82 forts.

Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är naturligt att kommunfullmäktige
uppdrar åt nämnden att hantera dessa frågor inom ramen för nuvarande
tillsynsverksamhet.
Avgifter

Enligt 46 § får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
enligt 20 §.
E-cigaretter utgör en ny, egen grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta
betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för
sig. Eftersom lagstiftning och uppdraget är så väldigt likt det som gäller för
tobaksförsäljningen är det optimalt att taxan blir identisk med den för tobakslagen.
Tillsynen kommer dock i stor utsträckning att kunna samordnas med tobakstillsynen
vilket ger lättnader i tidsåtgången vid tillsyn.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Eva Rehnberg 2017-05-31, Tillsyn och
taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika kjellkvist 2017-05-31, Tillsyn
och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Förslag till taxa enligt Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Regeringens förslag till lagtext, proposition 2016/17:132
Expedierats till:
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 83

Dnr 2017/00074

Information: Strandskydd

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Miljöinspektör Robert Skogh informerar om arbetet med strandskydd.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 84

Dnr 2017/00069

Prognos 2, ekonomisk uppföljning och uppföljning av nämndens mål
Dnr: 2017.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den redovisade prognosen, den
ekonomiska uppföljningen och uppföljningen av nämndmålen.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska 4 gånger om året godkänna den ekonomiska
prognosen och få en uppföljning av nämndmålen samt erhålla en uppföljning av
ekonomin i förhållande till årets budget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-31,
Prognos 2, ekonomisk uppföljning och uppföljning av nämndens mål
Prognos 2, med ekonomisk uppföljning
Uppföljning av nämndens mål
Expedierats till:
Ekonomikontoret Mariestad - Jonas Eriksson, Elisabeth Westberg
Ekonomikontoret Töreboda - Anders Bernhall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 85

Dnr 2017/00070

Verksamhetsuppföljning till prognostillfälle 2 Dnr: 2017.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska följa upp den verksamhet som bedrivs under året
och vid behov ändra i sin verksamhetsplan.
Verksamhetsuppföljning

Personal
Alla tjänster är bemannade. Miljöavdelningen har 3 nya inspektörer att sätta in i
arbetet. Tillsammans med energirådgivningen i MTG har verksamhet miljö och bygg
anställt en miljöstrateg på halvtid för MTG kommunerna Andra halvan är som
energicoach för Energimyndigheten. Tillträde till tjänsten är i augusti.
Den rapport som beställdes från PwC efter 66A-anmälan om ”Förutsättningar och
förväntningar inom miljö- och byggverksamheten” är nu klar och den ska tas upp i
centrala samverkan.
Administration
Tiderna för registrering av inkommande handlingar är hanterbar men har en
prioritering på nya ärenden, inkomna handlingar släpar emellanåt efter i
registreringen då inflödet är stort och flera arbetsuppgifter ska hanteras. Orsaken är
fortfarande det relativt stora ärendeflödet såväl in som ut.
Kvalitetsutvecklaren i verksamheten lägger tyngdpunkten av sin arbetstid på att driva
digitaliseringen av ärendehanteringen framåt tillsammans med IT-avdelningen. Både
interna och externa lösningar i IT-miljö och verksamhetssystem behövs för att möta
kundernas förväntningar på e-tjänstlösningar.
Byggavdelningen
Inflödet av nya ärenden är fortsatt stor om än inte riktigt i samma nivå som 2016.
Avdelningen är bemannad med handläggare och inspektörer och har därmed bättre
förutsättningar än år 2016 och personalen har en bättre arbetsmiljö. Arbetet med
bygglovsärenden är i fas i de flesta ärenden.
Arbetsrutiner och ärendeflöden är och har varit i fokus för översyn under året för att
klara föreslagna tjänstegarantier och kommande nämndmål år 2018 om
återkopplingstid till sökande och handläggningstid av ärenden som följer
detaljplanen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 85 forts.

Avdelningen har genomfört en riktad utbildning i retorik och bemötande med
Retorikverkstaden i Skövde.
Miljöavdelningen
Arbetet inom miljöbalkens arbetsområde gör prioriteringar i sina uppdrag då det som
tidigare är svårt att hinna med alla tillsynsuppdrag. Avdelningen har också 3
nyanställda inspektörer sedan årsskiftet som lotsas in i arbetet av mera erfaren
personal och det tar viss tid från tillsynsarbetet. Belastningen på handläggarna i
klagomålsärenden är stor och rutiner för handläggningen ses över för att snabbare
kunna ta ställning till fortsatt utredning eller avslut av ärenden. Handläggarna för
enskilda avlopp arbetar för att nå nämndens mål, därutöver finns det fler avlopp att
åtgärda än målsättningen.
Livsmedel och Tobak
Livsmedelstillsynen bedöms vara i fas och revisionens anmärkningar från vintern
2016 är åtgärdade. Ett ärende med anmälan på en skönhetsklinik i Mariestad har
dock tagit mycket tid i anspråk och viss eftersläpning i besöken finns därför för några
verksamheter inom livsmedelstillsynen.
Nyheter i tobakslagstiftningen rörande e-cigaretter och ansökan om tillstånd att sälja
tobak medför nya arbetsuppgifter och rutiner för handläggarna. Detta hanteras inom
gruppen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-31,
Verksamhetsuppföljning till prognostillfälle 2
Expedierats till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 86

Dnr 2017/00071

Återrapport till kommunstyrelsen avseende uppfyllande av
nämndens mål nr 3 år 2017 Dnr: 2017.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämndens åtgärd består i att uppdra till byggavdelningen arbeta
med målsättningen att åtgärda förfallna fastigheter inom nämndens
verksamhetsområde i största möjliga utsträckning utan att arbetet går ut över
nämndens övriga beslutade mål eller prioriteringen av nya bygglovsansökningar.
Nämndens prioritering är att hålla nere handläggningstider för bygglov och ha en god
kommunikation med sökande, vidare prioriteras ärenden där taxa kan debiteras.
Nämnden accepterar att mål 3 är gult och delvis uppfylls.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt kommunstyrelsens beslut 2016/00039, Ks §
72 upprätta en åtgärdsplan som beskriver nämndens åtgärder för att uppfylla
nämndens beslutade mål innevarande år.
Nämndens ambition är att uppfylla alla de beslutade målen. Mål 3 om att lägga en
resurs om 100 % på arbetet med förfallna fastigheter visar sig få konsekvenser för
mål 1 och 2 samt på handläggningstiderna för bygglov.
Mål 1: Synliggöra rättssäkerheten – Miljö- och byggnadsnämnden ska fatta lagenliga
beslut.
Mål 2: Öka det aktiva deltagandet i utvecklingsarbetet i kommunerna omfattande
arbetet med översiktsplan, detaljplaner mm.
Mål 3 får också konsekvenser för nämndens ekonomi då nämnden inte har rätt att ta
ut avgifter i ärenden med förfallna fastigheter.
Nämndens åtgärd består i att uppdra till byggavdelningen att arbeta med
målsättningen att åtgärda förfallna fastigheter i största möjliga utsträckning. Arbetet
får dock inte gå ut över nämndens övriga beslutade mål eller prioriteringen av nya
bygglovsansökningar som byggavdelningen gör idag. Det är av större vikt att hålla
nere handläggningstider för bygglov och ha en god kommunikation med de sökande.
Nämnden håller ett fokus på arbete med taxefinansierade ärenden för att hålla
budget.
Nämnden accepterar att mål 3 är gult och delvis uppfylls.

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 86 forts.
Behandling på sammanträdet

Göran Johansson (C) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut med
ändringen: Miljö- och byggnadsnämndens åtgärd består i att uppdra till
byggavdelningen arbeta med målsättningen att åtgärda förfallna fastigheter inom
nämndens verksamhetsområde i största möjliga utsträckning utan att arbetet går ut över
nämndens övriga beslutade mål eller prioriteringen av nya bygglovsansökningar.
Ordförande Kjell Lindholm (C) tar upp miljö- och byggnadschefens förslag till beslut
med Johanssons (C) ändringsyrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-05-05,
Återrapport till kommunstyrelsen avseende uppfyllande av nämndens mål nr 3 år
2017
Protokollsutdrag KS § 72/17 Kommunstyrelsens och nämndernas mål år 2017,
prognos 1
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Controller- Håcan Lundqvist

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 87

Dnr 131

Aktuell information

Korpen 4 – upphävande av byggsanktionsavgift

Bygglovsarkitekt Leif Ahnland informerar om mark- och miljödomstolens
upphävande av byggsanktionsavgift på fastighet Korpen 4.
Förändrade fakturarutiner

Verksamhetschefen informerar om verksamhet miljö och byggs nya fakturarutiner med
löpande fakturor.
Företagsträff

2017-06-09 bjöd näringslivsutvecklarna i MTG-kommunerna in företag som nyligen fått
bygglov för en utvärdering.
Förändrad miljöprövningsordning

Den eventuella förändrade miljöprövningstaxans konsekvenser för taxan inom
miljöbalkens område.
Ställplats Sjötorp – Stenbordsvägen

Ställplatsen på Stenbordsvägen i Sjötorp är överklagad till miljödomstolen.
Åtalsanmälan Gullsjö

En åtalsanmälan gällande brott mot strandskyddsdispensen har gjorts på en fastighet i
Gullsjö.
Upphörande av strandskyddsdispens

Länsstyrelsen har upphävt en av nämndens strandskyddsdispenser.

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 88

Dnr 2017/00061

Delegationsbeslut 2017-06-13 Dnr: 2017.Ma0010

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

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-06-07,
Delegationsbeslut 2017-06-13
Sammanställning av miljö- och byggnadschefens delegationsbeslut 2017-06-07

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 89

Dnr 2017/00062

Ärenden att anmäla 2017-06-13 Dnr: 2017.Ma0011

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar följande ärenden och lägger dem till
handlingarna.
1.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2015.
Ma1375

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens MBN 2017/00008
521-12756-2015 Flotte/bryggdäck
505-26401-2016 Gäststuga/Grillkåta
505-7655-2017 Ny prövning Grillkåta/Badtunna
MMD mål nr 4909-16
MMÖD M3162-17 - Ärendet avskrivet

Fastighet/sökbegrepp:
Dyrenäs 1:36
Berörd: Jalmselius,Bengt

Handlingsrubrik: Beslut från Mark- och
miljööverdomstolen
Åtgärd: 4909-16 Prövningstillstånd beviljat
2.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2015.
Ma1375

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens MBN 2017/00008
521-12756-2015 Flotte/bryggdäck
505-26401-2016 Gäststuga/Grillkåta
505-7655-2017 Ny prövning Grillkåta/Badtunna
MMD mål nr 4909-16
MMÖD M3162-17 - Ärendet avskrivet

Fastighet/sökbegrepp:
Dyrenäs 1:36
Berörd: Jalmselius,Bengt

Handlingsrubrik: Beslut från Mark- och
miljööverdomstolen
3.

4.

Justerandes signatur

Kommun:
Mariestad

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2015.
Ma1375

Diarienr:
2015.
Ma1517

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens MBN 2017/00008
521-12756-2015 Flotte/bryggdäck
505-26401-2016 Gäststuga/Grillkåta
505-7655-2017 Ny prövning Grillkåta/Badtunna
MMD mål nr 4909-16
MMÖD M3162-17 - Ärendet avskrivet
Handlingsrubrik: Beslut från Mark- och
miljööverdomstolen
Åtgärd: Ärendet avskrivs
Ärende: 2017 - 2019 Budget med tillhörande
nämndsmålsarbete
Handlingsrubrik: Beslut från KSAU i Mariestad
Åtgärd: Beslut Ks § 72/17 Kommunstyrelsens och nämndernas
mål år 2017, prognos 1

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Dyrenäs 1:36
Berörd: Jalmselius,Bengt

Fastighet/sökbegrepp:
Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

5.

6.

Sida 30

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0494

Ärende: Tjänstegarantier inom strategiskt utvalda
områden
Handlingsrubrik: Beslut från KSAU i Mariestad
Åtgärd: Ärendet återremitteras. Ksau § 186/17 Tjänstegarantier
inom sektor samhällsbyggnad

Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Mariestad

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0677

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Fritidshus
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: E-delgivning – Miljö- och byggnadsnämnden i
Mariestads kommun. Beslut 2017-05-17 i ärende 526-199282016

Fastighet/sökbegrepp:
Solberga 1:36
Berörd: Andersson,Tage
Samuel

Genom detta meddelande delges ni härmed Länsstyrelsens beslut
2017-05-17 i ärende 526-19928-2016 om att upphäva
Mariestads kommuns beslut om strandskyddsdispens på
fastigheten Solberga 1:36, ert dnr 2016-Ma0677.
7.

Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2016.
Tö0266

Ärende: Nyetablering av slaktkycklingproduktion
Lst dnr 551-23699-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 2017-05-24 i ärende 551-23699-2016

Fastighet/sökbegrepp:
Hageby 1:5
Berörd: Samulesson, Håkan
och Kerstin

Översänder Länsstyrelsens beslut 2017-05-24 i ärende 55123699-2016 om Tillstånd till djurhållning på fastigheten Hageby
1:5 i Töreboda kommun.

Justerandes signatur

8.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0170

Ärende: Rapport om översiktlig miljöteknisk
undersökning från Länsstyrelsen
Handlingsrubrik: Rapport
Åtgärd: Otterbäcken 2:2

Fastighet/sökbegrepp:
Otterbäcken 2:2
Berörd: AB Eon Sverige

9.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0201

Ärende: Bekräftelse av ansökan förprövning Nötdjursplatser. Lst dnr 282-4002-2017
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen
Åtgärd: VB: Förprövningsansökan
Bekräftelsebrev till förprövningsärende som inkommit till
länsstyrelsen.

Fastighet/sökbegrepp:
Gudhammar 1:11
Berörd: Olsson,Bengt-Olof

10. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0202

Ärende: Bekräftelse av ansökan förprövning Nötplatser. Lst dnr 282-15438-2017
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen

Fastighet/sökbegrepp:
Lilla Årås 2:2
Berörd: Ericksson, Stefan

11. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0203

Ärende: Bekräftelse av ansökan förprövning Nötdjursplatser. Lst dnr 282-15429-2017
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen

Fastighet/sökbegrepp:
Lilla Årås 2:2
Berörd: Ericksson, Stefan

12. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0204

Ärende: Bekräftelse av ansökan förprövning Slaktkycklingplatser. Lst dnr 282-15440-2017
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen

Fastighet/sökbegrepp:
Storkila 1:47
Berörd: Ivarhag, Sören

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Kommun:
13. Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0227

Ärende: Anmälan om vattenverksamhet Underhållsmuddring av farled till Mallskärs hamn

Sida 31

Fastighet/sökbegrepp:
Åråshult 1:6
Berörd: Karlsson,Bo

Lst dnr 535-17417-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 2017-05-29 i ärende 535-17417-2017
14. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0359

Ärende: Ansökan om tillstånd - Speedwaytävlingar
2017
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillstånd

Fastighet/sökbegrepp:
Greby 1:3
Berörd: Mariestads
Motorklubb

15. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0421

Ärende: Remiss från Polismyndigheten - Skjutbana
gevär 300m
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillståndsbevis A122.646/2017

Fastighet/sökbegrepp:
Västeräng 1:24
Berörd: Mariestads
Skyttegille/ Per Strand

16. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0447

Ärende: Remiss från Polismyndigheten Uteservering
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillståndsbevis A128.688/2017

Fastighet/sökbegrepp:
Gamla Staden 6:1
Berörd: Rokis Trading HB

17. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0475

Ärende: Remiss från Polismyndigheten - Skjutbana
gevär 50m
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillståndsbevis A122.866/2017

Fastighet/sökbegrepp:
Västeräng 1:24
Berörd: Mariestads
Skyttegille/ Per Strand

18. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0598

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Utbyggnad av Torsövägens fiberområde
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 170511 i ärende 526-16026-2017

Fastighet/sökbegrepp:
Företag & Konsulter
Berörd: Nordisk Service &
Installation AB

Beslut 170511 i ärende 526-16026-2017 om godkännande av
kommunal dispens för förläggning av optofiberrör mellan Säby och
Sundstorp i Mariestads kommun.

Justerandes signatur

19. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0611

Ärende: Remiss från Polismyndigheten - Finska
Dans- och Musikfestivalen - Karlsholme
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillståndsbevis A138.545/2017

20. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0672

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Komplementbyggnad
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 170515 i ärende 526-16022-2017

21. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0678

Ärende: Remiss från Polismyndigheten - Tivoli i
Biblioteksparken
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

22. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0679

Ärende: Plan för internkontroll 2017
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunstyrelsen i
Mariestad
Åtgärd: VB: Beslut Ks § 51/17 - Internkontrollplan år 2017

23. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0680

Ärende: Remiss från Polismyndigheten Uteservering
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillståndsbevis A166.985/2017

Fastighet/sökbegrepp:
Landshövdingen 22
Berörd: Smasch Pizzeria

24. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0684

Ärende: Remiss för tillstånd att servera alkohol
Handlingsrubrik: Beslut från Socialnämnden
Åtgärd: Beviljas

Fastighet/sökbegrepp:
Greby 1:3
Berörd: Rasta Sverige AB

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Föreningar och
Organisationer
Berörd: Saanko Luvan
Seuratanssijat
Fastighet/sökbegrepp:
Noret 1:4
Berörd: Knutsson,Hans
Fastighet/sökbegrepp:
Marknader och Andra
Evenemang
Berörd: Kvarnström,Håkan
Göte
Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Mariestad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

25. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0697

26. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0730

27. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0786

28. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0793

29. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Ma0816

Ärende: Användning av kemiska
bekämpningsmedel för forsknings- och
utvecklingsändamål
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Tillbyggnad av fritidshus
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 170511 i ärende 526-16023-2017
Beslut 170511 i ärende 526-16023-2017 om godkännande av
kommunal dispens om tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Moviken 1:14 i Mariestads kommun.
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Nybyggnad av nätstation T39038 Fåleberg
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning
Ärende: Miljöläget i Mariestads kommun
Handlingsrubrik: Rapport
Ärende: Dispenser och tillstånd för att inventera
fågelskär i Vänern inom Götene, Lidköpings,
Mariestads och Gullspångs kommuner
Lst dnr 521-16555-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 170518 i ärende 521-16555-2017

Sida 32

Fastighet/sökbegrepp:
Institutioner
Berörd:
Hushållningssällskapet
Fastighet/sökbegrepp:
Moviken 1:14
Berörd: Fransson,Mikael

Fastighet/sökbegrepp:
Fåleberg 1:3
Berörd: Ellevio AB
Fastighet/sökbegrepp:
Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland

Beslut 170518 i ärende 521-16555-2017 om dispenser och
tillstånd för Vänerinventeringen i Mariestads, Gullspångs, Götene
och Lidköpings kommuner.

Justerandes signatur

30. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Ma0843

Ärende: Vägledning rörande de sanktioner som
finns för överträdelser av de förordningar som
reglerar f-gas
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Anmälan om djurhållning C-anläggning
Handlingsrubrik: Yttrande från Länsstyrelsen
Åtgärd: Länsstyrelsens yttrande. Ert dnr 2017.Tö0094

Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Naturvårdsverket

31. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0094

32. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0212

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens - Förråd
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte överpröva Töreboda kommuns beslut om
strandskyddsdispens på fastigheten Sörboda 1:14

Fastighet/sökbegrepp:
Sörboda 1:14
Berörd: Andersson,Hans-Åke

33. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Tö0216

Ärende: Inventering av skyddsvärda träd Töreboda
Handlingsrubrik: Rapport
Åtgärd: Inventering av skyddsvärda träd i Töreboda kommun

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Bällefors-Kyrketorp 2:20
Berörd: Wallskog, Anders

