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Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2017-09-08
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Ersättare
Miljö- och byggnadschef
Enhetschef byggavdelningen
Bygglovshandläggare §§ 91-92
Miljö- och hälsoskyddsinspektör § 93
Bygglovsarkitekt § 94
Miljöinspektör § 95
Miljöinspektör §§ 96,106
Ekonom § 101
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör § 106
Miljöinspektör § 106
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-05

Anslagsdatum

2017-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad

Anslaget tas ner

Underskrift

Anneli Bergqvist-Gustavsson
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 90

Dnr 132

Godkännande av dagordningen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning
för dagenssammanträde.
Lotta Boklund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av § 91,
Mariestad Brommösund 1:24 - Nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstäder
samt rivning av befintligt hus, och § 94, Mariestad Brommösund 1:63 - Nybyggnad
av enbostadshus och komplementbyggnad.
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 91

Dnr 2017/00077

Mariestad Brommösund 1:24 - Nybyggnad av enbostadshus,
installation av eldstäder samt rivning av befintligt hus
Dnr: 2017.Ma0815

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med inlämnade
handlingar med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet är 34 843 (för 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
Mats Pettersson, Hägnen Byggkonsult AB, Öglunda Hägnen, 532 92 Axvall, som är
certifierad kontrollansvarig (SC0755-12) 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.
Lotta Boklund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg mottog 2017-05-17 en ansökan om nybyggnation av
enbostadshus i två plan. Huset kommer att ersätta tidigare hus på fastigheten då det
befintliga huset kommer att rivas. Det nya bostadshuset kommer i huvudsak att
utformas med liggande och stående träpanel i vit kulör med gröna dörrar och
takmaterial i rött tegel. Då förvaltningen saknar vidaredelegation för ärendetypen
(nybyggnation utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljöbyggnadsnämnden.
För den aktuella fastigheten finns inte någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
På den berörda fastigheten finns idag befintlig gårdsbebyggelse inkluderat
bostadsfunktion och frågan om markens lämplighet för bostadsändamål bedöms till
bakgrund av detta.
Ärendets beredning

Eftersom åtgärden föreslås utanför detaljplanerat område har berörda sakägare
(lagfarna ägare till angränsad fastighet) beretts tillfälle att yttra sig. Inga negativa
yttrande har inkommit.
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 91 forts.
Skäl till beslut

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL. 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.
Tillstånd för enskilt avlopp finns.
Strandskyddsdispens beviljades 2017-06-26.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till 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 bygglovshandläggare Pia Karlsson 2017-08-18,
Mariestad Brommösund 1:24 - Nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstäder
samt rivning av befintligt hus
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-23,
Mariestad Brommösund 1:24 - Nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstäder
samt rivning av befintligt hus
Ritningar

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 91 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 + MB
Ringqvist, Bengt, Tussilagovägen 10, 541 47 Skövde
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 92

Dnr 2017/00078

Mariestad Äleviken 4:1 - Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad
av fritidshus Dnr: 2017.Ma0257

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked om
bygglov för fritidshus på fastigheten Äleviken 4:1, Mariestads kommun i enlighet
med inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 17 och 18 §§, Plan- och bygglagen,
PBL (SFS 2010:900)
Det nya fritidshuset kommer att ersätta tidigare gäststuga och förråd och placeras
inom den tänkta avstyckningen. Fritidshuset kommer att byggas i ett plan på cirka
120 m².
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.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 5 522 kronor (3 808 kr för
förhandsbesked, 1 714 kronor för hörande av grannar och kungörelse) enligt gällande
taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg mottog 2017-02-16 en ansökan om förhandsbesked för
bygglov för fritidshus på fastigheten Äleviken 4:1. Området runt det tänkta
fritidshuset kommer att avstyckas från fastigheten Äleviken 4:1, för att i framtiden
utgöra en egen fastighet. Ärendet bedöms vara komplett för fortsatt handläggning
2017-02-21. Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen
(förhandsbesked utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och
byggnadsnämnden.
Det nya fritidshuset på ca 120 m² kommer att ersätta tidigare gäststuga och förråd
och placeras inom den tänkta avstyckningen.
För den aktuella fastigheten finns ingen detaljplan och inget planarbete har påbörjats
eller aviserats. Området omfattas av strandskydd och ingår i
LIS-område 6d (Kryparetorp – Klippingsberg).
Strandskyddsdispens beviljades 2017-01-17.
Förutsättningarna för att anlägga enskilt avlopp på tomten för avsett ändamål finns
enligt miljöavdelningen.
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 92 forts.
Ärendets beredning

Eftersom åtgärden föreslås utanför detaljplanerat område har berörda sakägare
(lagfarna ägare till alla angränsade fastigheter) beretts tillfälle att yttra sig. Inga
negativa yttranden har inkommit.
Skäl till beslut

Verksamhet miljö och bygg gör den samlade bedömningen att positivt
förhandsbesked kan beviljas enligt ovanstående med stöd av 9 kap 17 och
18 §§ PBL. Den föreslagna åtgärden har förutsättningar att tillgodose kraven
i 2 kap. PBL.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Pia Karlsson 2017-08-18,
Mariestad Äleviken 4:1 - Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad av fritidshus
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-23,
Mariestad Äleviken 4:1 - Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad av fritidshus
Ansökan om förhandsbesked Äleviken 4:1, .
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 + MB
Persson, Ulf, Torsö Äleviken 13, Torsö
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 93

Dnr 2017/00086

Gullspång Lökstad 1:21 - Ansökan om förhandsbesked Nybyggnad av ställverksbyggnad Dnr: 2017.Gu0200

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked om
bygglov för ställverk och ställverksbyggnad på fastigheten Lökstad 1:21, Gullspångs
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar med stöd 9 kap 17 och 18 §§, Planoch bygglagen, PBL (SFS 2010:900).
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.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 13 328 kronor (3 808 kronor för
förhandsbesked och 9 520 kronor för hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Bakgrund

Ansökan avser nyanläggning av ställverk samt nybyggnation av ställverksbyggnad på
fastigheten Lökstad 1:21 som ligger utanför detaljplanelagt område.
Ställverksområdet är på 100 x 100 m och inom det området ska även
ställverksbyggnad uppföras och för den finns det två olika förslag. Antingen en
byggnad på 20 x 22 meter (440 kvm) eller tre långsmala byggnader på 5 x 15 m.
Anledningen till ett nytt ställverk är att större effektivitet efterfrågas och att
avbrottssäkra driften. Det äldre befintliga ställverket vid kraftverket är gammalt och
ska tas ur drift. Den nya ställverksanläggningens optimala placering för att hålla nere
överföringsförluster både före och efter ställverket är vid kraftverket på fastigheten
Gullspång 2:19 men ryms inte inom den.
Ärendets beredning

För den aktuella fastigheten finns ingen detaljplan och inget planarbete har påbörjats
eller aviserats.
Kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig över ansökan innan nämnden tagit
ställning till om positivt förhandsbesked kan ges.
Grannhörande skickades ut 2017-05-11 till samtliga 24 angränsande fastigheter. Två
negativa yttranden inkom.
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 93 forts.

Det ena från fastighetsägare till Lökstad 1:20, som motsätter sig åtgärden men inte
lämnat någon motivering. Det andra från fastighetsägare till Lökstad 1:9, som lämnat
ett yttrande där han bl a tar upp riskerna med ytterligare strålning i ett område där det
redan är hög belastning via befintligt ställverk, starkströmsledningarna och två höga
master. Han efterfrågar en objektiv strålningsutredning. Vidare tar han upp frågan
om värdeminskningen av villorna i området med ett ställverk så nära. Han föreslår en
placering några kilometer norrut i anslutning till Järngatan där det inte finns någon
bebyggelse och inte heller någon skjutbana, motorbana eller ridbana.
Med anledning av de negativa yttrandena kallade Ellevio till ett informationsmöte på
plats, 2017-06-26, med de fastighetsägarna som hade negativa synpunkter.
Representanter för Ellevio var bl. a. projektledare Anders Åkesson. För kommunens
räkning närvarade miljöinspektör Robert Skogh. Vid detta möte informerades det om
bl. a. strålning och alternativa placeringar diskuterades.
Efter detta möte lämnade Ellevio in nya handlingar med en alternativ placering för
ställverksområdet. Den nya placeringen innebär att ställverksområdet flyttas 10 meter
norrut och för ställverksbyggnaden lämnades nu två alternativ. För den ändrade
placeringen gjordes ett nytt grannhörande 2017-07-21.
Fastighetsägare till Lökstad 1:9 inkom med ett nytt yttrande där han vill och också
har föreslagit Ellevio att flytta ställverksområdet 100 m norrut i anslutning till
motorcrossbanan, men då är det en ca 100 m hög telemast som är placerad ca 75-80
m från starkströmsledningen.
Enligt Ellevios projektledare Anders Åkesson har de flyttat ställverksområdet så långt
norrut mot crossbanan som är möjligt utan att telemasten ska kunna påverka
ställverksområde. Om det flyttas de 100 meter som fastighetsägare till Lökstad 1:9
önskar så hamnar ställverksområdet för nära crossbanan. Nuvarande placering under
ledningsspannet innebär att stolphöjder kan hållas nere så att dess synlighet
minimeras.
Skäl till beslut

Verksamhet miljö- och bygg gör den samlade bedömningen att behovet av ett nytt
ställverk och ställverksbyggnad tillgodoser ett allmänt intresse, att förstärka och
avbrottssäkra eldistributionen nationellt och regionalt.
Den önskade alternativa placeringen i anslutning till crossbanan innebär längre
avstånd till kraftverket med större överföringsförluster som följd, både före och efter
ställverket. Dessutom ger det en ökad synlighet om ledningsstolparna måste göras
högre för att klara anslutning till ledningar samt att ett skyddsavstånd till den
befintliga telemasten också begränsar placeringen. Skyddsavståndet till telemasten är
för att undanröja risken från eventuellt nedfallande delar från den.
Sammanfattningsvis bedömer vi att Ellevios ändrade placering, även om den är
marginell, ändå gör att ställverket kommer något mer ur synhåll och att fördelarna är
fler än nackdelarna med denna placering.
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 93 forts.

Ett positivt förhandsbesked kan beviljas enligt ovanstående med stöd av 9 kap 17
och 18 §§ PBL. Den föreslagna åtgärden har förutsättningar att tillgodose kraven i 2
kap. PBL.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Kersti Rasmusson 2017-08-24,
Gullspång Lökstad 1:21 - Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad av
ställverksbyggnad
Ritningar
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
Malin Whilén, Ellevio AB, Box 2087, 650 02 Karlstad
Sten-Olof Höijer, Lökstad Strömsberg 1, 547 91 Gullspång
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Gullspångs kommun, Box 80, 548 22
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 94

Dnr 2017/00088

Mariestad Brommösund 1:63 - Nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad Dnr: 2017.Ma1116

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 (för bygglov, startbesked, slutbesked och
fastställande av kontrollplan samt kungörelse) enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
Harry Delsmyr, Mariestads kommun, projektledare, tekniska avdelningen, som är
certifierad kontrollansvarig (SC0874-12) 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 åtgärden inte får påbörjas förrän Miljö- och byggnadsförvaltningen har
lämnat ett startbesked.
Lotta Boklund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg har bedömt att det är lämpligt att lyfta ärendet till miljöoch byggnadsnämnden för beslut då tolkningen av en planbestämmelse är av
principiell karaktär. Beslutet kan också sägas vara av stor vikt då bedömningen
kommer att påverka framtida bygglovsansökningar inom aktuell detaljplan.
Föreliggande ärende om nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Brommösund
1:63 inom DP för Tjörnudden Norra gäller frågan huvudsakligen tolkningen av
huruvida föreslagen utformning ska anses vara planenlig. I allt övrigt följer åtgärden
gällande detaljplan.
På Torsö i Mariestads kommun finns två detaljplaner (DP) i nära anslutning till
varandra, antagna med två års mellanrum. Det aktuella bygglovsärendet är inom DP
för Tjörnudden Norra, som antogs 2014 och vann laga kraft 2016. DP för
Backebolet 1:30 m.fl. antogs och vann laga kraft 2012.
Båda detaljplanerna innehåller utformningsbestämmelser gällande lokal
byggnadstradition. För den tidigare från 2012 har planförfattaren en öppnare
formulering:
”Tillkommande bebyggelse ska utformas med hänsyn till lokal byggnadstradition.”
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Planbestämmelsen i DP för Backebolet 1:30 m.fl. ska anses vara så otydlig att den
inte är tillämpbar.
DP för Tjörnudden norra reglerar utformningen på ett tydligare sätt:
”Byggnadsutformning ska ske med hänsyn till lokala byggnadstraditioner genom i huvudsak trä
som fasadmaterial och ska färgsättas i rött, vitt eller naturligt ofärgat trä. Tak ska utformas med
sadeltakskonstruktion och takmaterial ska bestå av rött tegel alternativt röd, grå eller
aluzinkfärgad falsad plåt.”
I övrigt finns i planbeskrivningen en hänvisning till LIS-planens avsnitt om det
aktuella området:
”Inom planområdet ligger 27 fastigheter bebyggas med bostadshus. Av dessa bebos ett 10-tal året
runt. Området medger en varsam komplettering av bebyggelsen utan att områdets karaktär
förvanskas.”
Länsstyrelsen (LST) tog inte upp frågan om utformning i sina yttranden under
samråd och granskningsskede.
Flera av sakägarna har däremot under planens framtagande på ett väldigt tydligt sätt
ifrågasatt utformningsbestämmelsens tydlighet i sina yttranden och menar att den
inte styr gestaltningen i tillräcklig utsträckning. Kommunens kommentar i
granskningsutlåtande 2 bemötte denna kritik med att PBL inte kan detaljreglera
utformningen i sådan utsträckning som yttrandena önskar samt att ”det finns variationer
i området och ett traditionellt utförande bedöms kunna åstadkommas med samtliga föreslagna
material och färgsättningar.”
DP för Tjörnudden antogs 2014-09-29 och överklagades av flera sakägare till
Länsstyrelsen som 2015-01-15 fastställde kommunens beslut att anta planen. LST:s
beslut överklagades då till mark- och miljödomstolen (MMD) som i sin dom 201508-19 upphävde underinstansernas beslut. Mariestads kommun överklagade MMD:s
dom till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som lämnade prövningstillstånd och
sedan i sin tur ändrade MMD:s dom och fastställde kommunstyrelsens beslut om
antagande.
LST och MMD kommenterade under överklagandeprocessen
utformningsbestämmelserna i varierande utsträckning utan att påtala behovet av en
tydligare detaljreglering, MÖD tog inte upp frågeställningen. LST hänvisade till 2
kap. 6 § tredje stycket, PBL, gällande varsamhet vid ändring av och tillägg till
bebyggelsen. MMD skriver i sitt domskäl att ”planbestämmelserna om byggnadsutformning
medger tillräcklig anpassning till befintlig bebyggelse.”
Kulturmiljövärden
I det omedelbara närområdet finns ett antal olika småhustyper och
komplementbyggnader från sent 1800-tal till nutid representerande. Dominerande
karaktärsdrag är till övervägande del som följer:
 Rödmålad fasadbeklädnad med träpanel, ofta med vita trädetaljer (fönsterfoder
och snickerier). Träpanelen är ofta stående men det finns ett flertal exempel på
liggande panel.
Justerandes signatur
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 Korrugerad plåt eller takpannor på sadeltak med varierande lutning från cirka 20
grader till brantare tak uppemot 45 grader.
 1 till 1,5-planshus.
Drygt 1,5 km söderut finns ett område (Seaport Laxhall) med småbåtshamn och
fritidsboenden i form av svartmålade radhus med pulpettak. Radhusen började
uppfördas 2012 och är till sin karaktär i högsta grad moderna.
Ärendets beredning

Dialog med planavdelningen gällande planförfattarens intentioner har förts sedan
bygglovsansökan inkom. Eftersom den föreslagna utformningen har bedömts som
planenlig har sakägare inte hörts. Utskick om att bygglov har beviljats kommer att
skickas ut i samband i enlighet med 9 kap. 41 b §, PBL.
Skäl till beslut

Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att planbestämmelsens specificering av
material för fasad och tak, färgsättning samt sadeltakskonstruktion medför att
detaljplanen inte reglerar lokal byggnadstradition utöver dessa parametrar.
Verksamhet miljö och bygg tolkar aktuell bestämmelse på så sätt att den omöjliggjort
exempelvis putsfasader, pulpettak med mera.
Planbeskrivningens hänvisning till LIS-områdets formulering ”varsam komplettering
av bebyggelsen utan att områdets karaktär förvanskas” skulle därför ha behövt föras
in i utformningsbestämmelsen på ett tydligare sätt, alternativt skulle plankartan
hänvisat till en utredning och specificering av ”lokala byggnadstraditioner” i
planbeskrivningen. Att planbeskrivningen innehåller två bilder med exempel på
byggnader i närområdet innebär inte att utformningen detaljregleras ytterligare.
Det är i verksamhet miljö och byggs bedömning inte helt korrekt att en detaljplan
inte kan detaljreglera utformning mer än då det krävs en synnerligen känslig
kulturmiljö för att detta ska vara motiverat. Även om Torsö har en tydligt lantligt
karaktär med många kvalitativa och välbevarade byggnader kan inte kulturvärdena i
Brommösundsområdet sägas vara av den sortens dignitet.
Föreslagen utformning följer ordagrant gällande utformningsbestämmelsen på
plankartan. Att då neka bygglov med hänvisning till utformningsbestämmelsen anses
inte vara en rättssäker bedömning.
Verksamhet miljö och bygg gör den samlade bedömningen att föreslagen åtgärd
härmed uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 §
PBL. Bygglov ska således beviljas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 15

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 94 forts.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovsarkitekt Leif Ahnland 2017-08-24, Mariestad
Brommösund 1:63 - Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad/Attefall
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24,
Mariestad Brommösund 1:63 - Nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad/Attefall
Nybyggnadskarta, situationsplan, planritningar, fasader.

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, kallelse och ritningar
Lövén, Anders, Smedjevägen 33, Mariestad
Protokollsutdrag, kallelse och ritningar för kännedom
Harry Delsmyr, HD-Byggkonsult, Vintervägen 12, 54243 Mariestad
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Dnr 2017/00087

Överklagan av Länsstyrelsens dispens för markavvattning på
Ryholms stormosse Dnr:2017.Tö0029
Länsstyrelsens dnr: 36606-2016
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut avseende
dispens för markavvattning på Ryholms Stormosse inom Töreboda kommun.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen har från Länsstyrelsen Västra Götaland fått ett
beslut avseende en ansökan om dispens för markavvattning enligt miljöbalken.
Sökande är Rölunda Produkter AB och har i denna nya ansökan begärt dispens för
markavvattning inom den nordöstra delen av Ryholms Stormosse. Markavvattningen
ska genomföras för anläggande av en torvtäkt på fastigheten Ryholm 1:3, i Töreboda
kommun. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade 2012 en remiss avseende en
ansökan om bearbetningskoncession för torvbrytning på mossen. Miljö- och
byggnadsnämnden lämnade då ett yttrande att en torvbrytning inte skulle tillåtas med
hänsyn till påverkan av naturmiljön, framför allt avseende Örlan och sjön Viken.
Ansökan från Rölunda Produkter AB fick då avslag av både Länsstyrelsen och
Regeringen. Vidare yttrade sig nämnden 2016-06-07 över ytterligare tre ansökningar
från Rölunda Produkter AB. Denna gång ansökte företaget om torvbrytning som
berörde den östra delen av mossen. Dessa ansökningshandlingar avsåg dispens för
markavvattning, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för torvbrytning och
ansökan om tillstånd för bearbetningskoncession enligt lagen om vissa
torvfyndigheter. Nämnden lämnade då tre yttrande där man framförde att de i
ansökningshandlingarna inlämnade uppgifterna inte kan säkerställa att verksamheten
kan bedrivas på ett sådant sätt att recipienternas vattenkvalité kan bibehållas eller
förbättras och att därför vare sig markavvattning eller torvbrytning ska tillåtas inom
Ryholm 1:3.
Skäl till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden står fast vid sitt yttrande i ärendet att dispens enligt
miljöbalken för markavvattning på Ryholms Stormosse, Ryholm 1:3 m.fl. inte ska
medges. Nämnden anser att de i ansökan inlämnade uppgifterna inte kan säkerställa
att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att recipienternas vattenkvalité kan
bibehållas eller förbättras.
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Enligt vattendirektivet har sjön Vikens status förändrats från att 2009 varit klassad
som god ekologisk status till att i 2015 års material har sänkts till måttlig status med
avseende på syrehalt. Bedömningen grundar sig på syrgashalterna, som visar på
måttlig status för såväl sommar- som vintersituationen. Orsaken till de låga
syrgashalterna är troligen belastning med organiskt material eller näringsbelastning.
Utförda mätningar inom ramen för Norra Vätterns recipientkontrollprogram visar på
nedåtgående trender för syrgas och siktdjup samt ökande trender avseende fosfor
mellan 1997 och 2015. Fosfor är starkt partikelbundet vilket ytterligare indikerar att
situationen beror på en ökande belastning av organiskt material
Ytterligare belastning såsom en torvtäkt riskerar att försvåra möjligheten att uppnå
den av vattenmyndigheten beslutade miljökvalitetsnormen för sjön Viken.
Från det att dikningsarbetena påbörjades på mossen 2011 har boende runt sjöns
västra del framfört att vattnet har blivit mer färgat, att man fått påväxt och
igensättning av filter på vattenintag till enskilda pumpanläggningar på ett sätt som
man inte haft tidigare. Vidare har man påtalat att man fått påväxt på båtbottnar,
fiskenät och kräftburar. Man har även framfört att fisket har påverkats. Nämnden
anser att även om dessa förändringar beror på flera faktorer måste man med stöd av
miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3§ Miljöbalken) ta beslut om att inte medge
nya verksamheter som kan belasta sjön ytterligare. Istället måste åtgärder vidtas för
att minska den nuvarande totala påverkan på sjön Viken bl.a. genom snarast möjligt
genomföra väl genomarbetade återställningsåtgärder av torvmossen.
Under 2017 har en arbetsgrupp bildats för att ta fram förslag till åtgärder som kan
bidra till att sjöns ekologiska status ska kunna återställas till god status. I
arbetsgruppen ingår för närvarande representanter för Vätternvårdsförbundet,
Töreboda och Karlsborgs kommun samt Vikens fiskevårds område. Vid det senaste
mötet beslutade arbetsgruppen att bjuda in fler berörda parter till nästkommande
möte i oktober. Nämnden anser med hänsyn till bl.a. detta att det är mycket
olämpligt att medge en dispens för ett markavvattningsföretag som ska ligga till
grund för en ansökan om tillstånd att bedriva torvtäktsverksamhet på fastigheten.
Sjön Viken ligger inom fyra områden som är klassade som riksintresse. Dessa fyra
områden är riksintresse för yrkesfiske, riksintresse avseende frilufts frågor,
riksintresse för kultur samt riksintresse för geografiska frågor. Vidare är Ryholms
Stormosse enligt våtmarksinventeringen klassad som klass 3 bl.a. med avseende på
geovetenskapliga värden.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att naturvärdena på Ryholms Stormosse är så
stora att en utdikning av mossen inte är acceptabel. Endast mindre delar av mossen
är idag påverkade i en större omfattning och att en utdikning i enlighet med ansökan
kommer att medföra en kraftig försämring av naturmiljön.
Nämnden har tidigare framfört att lokaliseringen av en torvtäkt inom Ryholms
Stormosse är helt felaktig ned hänsyn till sjön Vikens stora betydelse för området.
Rölunda produkter AB hänvisade i tidigare ansökan om tillstånd till
torvtäktsverksamhet, att nuvarande förslag till lokaliseringen var viktig med hänsyn
till att man i första hand skulle bryta energitorv och därför behövde en bra
lokalisering till närliggande värmeverk.
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Rölunda produkter AB framförde vid det ”tidiga myndighetssamrådet” 2017-08-21
att de i sin nya ansökan inte avser att bryta energitorv. Detta anser nämnden är
ytterligare ett skäl till att en ny och bättre lokalisering av torvtäkten måste anses som
den bästa lösningen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24,
Töreboda kommun, Ryholm 1:3, Överklagan av Länsstyrelsens beslut avseende
dispens för markavvattning på fastigheten
Tjänsteskrivelse upprättad av Miljöinspektörer Ingemar Lindsköld 2017-08-28,
Töreboda kommun, Ryholm 1:3, Överklagan av Länsstyrelsens beslut avseende
dispens för markavvattning på fastigheten
Beslut om remissyttrande MBN 2017-01-31, Dnr MBN 2017/0005
Rölunda produkters dispensansökan med bifogade handlingar
Expedierats till:
Protokollsutdrag
Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg
Per-Ola Hedberg Kommunchef Töreboda kommun
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Dnr 2017/00089

Information: Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson informerar om arbetet med lantbrukstillsyn.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
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Dnr 2017/00081

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr:
2017Ma1084

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område utifrån miljöprövningsförordningen och
timavgift om 795 kr med den redaktionella förändringen att taxans textdel,
§ 3, kompletteras med förtydligandet enligt Miljöbalken kap 26 § 19.
2. Miljö- och byggnadsnämnden lämnar taxan vidare till kommunfullmäktige i
MTG-kommunerna för fastställande.
Bo Hagström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Vid årsskiftet 2016/2017 uppdaterades miljöprövningsförordningen vilket får
betydelse för utformningen av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område. Det är prövningsnivåer och behov som förändras genom förordningen.
Grunden för avgiftsuttaget i 27 kap. 1§ i miljöbalken har inte ändrats. Timtaxan
föreslås till 795 kr/tim.
Verksamhet miljö och bygg har inväntat SKL:s nya underlag för bilaga 2, som
presenterades i slutet av maj och ligger till grund för de ändringar som nu föreslås.
SKL:s avsikt är att ge kommunernas fullmäktige förutsättningen att ta beslut under
hösten och att en ny taxa ska börja gälla fr.o.m. 2018-01-01.
Taxan ska anpassas till ändrade prövningsnivåer i miljöprövningsförordningen, nya
koder har tillkommit och en del har tagits bort. Behovsutredningen ska göras om
med utgångspunkt i den nya förordningen och detta görs genom ändringar i taxans
bilaga 1och 2. Se bifogad taxa där ändringar redovisas.
Utöver SKL:s rekommendationer finns andra befogade ändringar i bilaga 2 som
verksamheten har uppmärksammat och de redovisas nedan
 Tillägg för kosmetiska produkter och tatueringsfärger för att kunna ta ut avgift
vid tillsyn av tatuerarsalonger och andra kosmetiskt-behandlande anläggningar. I
dag saknas möjlighet att ta betalt för denna tillsyn i taxan.
 Poster om avfallsdispenser ändras till gällande avfallsföreskrifter.
 Prövningsavgifter för avfallsdispenser likställs så att även förnyad ansökan efter
5 år debiteras hel avgift. Handläggningstiden är den samma vid båda typerna av
ärende.
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 Införa anmälningsavgift för matavfallskomposter. Nämnden har tidigare valt att
efterskänka denna avgift med anledning av att central matavfallsinsamling
saknats i kommunerna. Från årsskiftet 2017/18 är matavfallsinsamling införd i
MTG och ses som det bästa miljövalet varför avgiftsbefrielse inte längre är
motiverat.
I taxans textdel föreslås också förändringar, se bifogad taxa med redovisade
ändringar.
 § 3 få en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är
rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete i hanteringen av
klagomålsärenden. Ett tillägg görs i paragrafen om obefogade klagomål med
uppfyllande av egenkontroll. Formuleringen har tagits fram i
”storstadssamarbetet” där de största kommunala miljötillsyns- myndigheterna i
landet ingår.
 § 13 reglerar avgift för en ansökan som leder till avslag, här föreslås en ändring
från halv handläggningsavgift till avgift för nedlagd handläggningstid. Det är
sällan mindre arbete med ett avslag och det är motiverat att få ta betalt för
inspektörernas nedlagda arbetstid oavsett utgången i ett ärende.
Övriga ändringar i texten är av redaktionell karaktär.
Behandling på sammanträdet

Bo Hagström (C) föreslår att Taxans textdel, § 3 kompletteras med tillägget enligt
gällande lagstiftning.
Ordförande Kjell Lindholm (C) tar upp Hagströms (C) förslag och finner att
nämnden godkänner den redaktionella förändringen.
Bo Hagström (C) yrkar att samtliga taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område höjs enligt konsumentprisindex.
Björn Fagerlund (M), Leif Udéhn (S) och Johan Cord (S) tillstyrker miljö- och
byggnadschefens förslag till beslut vilket är det samma som miljö- och
byggnadsnämndens beslut.
Ordförande Lindholm (C) ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med miljö och byggnadschefens förslag till beslut.
Bo Hagström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24, Taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
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Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxa med förändringar, Bilaga 1 och 2 med ändringar
Länk till Miljöprövningsförordningen SFS 2013:251
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm
Expedierats till:
Kommunfullmäktige i Mariestad,
Kommunfullmäktige i Töreboda
Kommunfullmäktige i Gullspång
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Dnr 2017/00082

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Dnr: 2017Ma1264

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i taxan för animaliska
biprodukter och lämnar taxan vidare till kommunfullmäktige i MTG-kommunerna
för fastställande.
Bakgrund

Under arbetet med förändringar av miljötaxan utifrån den nya
miljöprövningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxa för
animaliska biprodukter inte har uppdateras till gällande timavgift inom miljökontorets
arbetsområde.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika
prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd
anledning ändrades inte timavgiften i taxan för animaliska biprodukter samtidigt som
ny timavgift, 720 kr/tim. antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 6 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt
miljöbalken.
den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd handläggningstid
(timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering av
timavgiften.
I 3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är
rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete, framförallt i
hanteringen av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits fram i
”storstadssamarbetet” där de största kommunala miljötillsynsmyndigheterna i landet
ingår. Verksamheten föreslår en förändring av § 3 till följande:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och
där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som
klagomålet avser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 98

den nuvarande formuleringen är:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seriösa och
följer lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klagomålet, som visar att
det inte finns någon olägenhet, tar vi ingen avgift. Har verksamhetsutövaren inte
utrett klagomålet korrekt och därmed inte följt lagen, så har vi skäl att ta ut avgift för
handläggningstiden.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24, Taxa
för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Taxa med läsanvisningar till förändring
Expedierats till:
Kommunfullmäktige i Mariestad
Kommunfullmäktige i Töreboda
Kommunfullmäktige i Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 25

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 99

Dnr 2017/00083

Taxa för strålskydd Dnr: 2017Ma1263

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i strålskyddstaxan och lämnar
taxan vidare till kommunfullmäktige i MTG-kommunerna för fastställande
Bakgrund

Taxan har redigerats för att hänvisa till rätt lagrum. Strålskyddsmyndigheten har gett
ut nya föreskrifter för solarier har sedan förra taxan beslutades år 2013.
Under arbetet med förändringar av miljöbalkstaxan utifrån den nya
miljöprövningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxa för
strålskydd inte har uppdateras till gällande timavgift inom miljökontorets
arbetsområde.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika
prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd
anledning ändrades inte timavgiften i strålskyddtaxan samtidigt som ny timavgift, 720
kr/tim antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt
miljöbalken.
den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd handläggningstid
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende.
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering av
timavgiften.
I 3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är
rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete, framförallt i
hanteringen av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits fram i
”storstadssamarbetet” där de största kommunala miljötillsynsmyndigheterna i landet
ingår. Verksamheten föreslår en förändring av § 3 till följande:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och
där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som
klagomålet avser.
den nuvarande formuleringen är:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 99 forts.

Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seriösa och
följer lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klagomålet, som visar att
det inte finns någon olägenhet, tar vi ingen avgift. Har verksamhetsutövaren inte
utrett klagomålet korrekt och alltså inte följt lagen, så har vi skäl att ta ut avgift för
handläggningstiden.
Den fasta avgiften för anmälan i 7 § ersätts med en avgift som refererar till ett fast
timantal för ett handlagt ärende. Antalet timmar är satta utefter en generell
behovsbedömning och i jämförelse med närliggande kommuner.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24, Taxa
för strålskydd
Förslag till ny strålskyddstaxa
Taxa med förändringar
Expedierats till:
Kommunfullmäktige i Mariestad
Kommunfullmäktige i Töreboda
Kommunfullmäktige i Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 27

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 100

Dnr 2017/00084

Förslag på reviderad delegationsordning för Miljö- och
byggnadsnämnden Dnr: 2017.Ma0098

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.
Bakgrund

Gällande delegationsordning är i behov av ändring med anledning av ändrade
lagparagrafer
 11 § SNFS 1997:2 motsvaras idag av 41 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel.
 14 § SNFS 1997:2 motsvaras idag av 40 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel och 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2.
 Förordningen om köldmedia 2007: 846 är upphävd och ersatt med SFS
2016:1128 om fluorerade växthusgaser.
Ändringarna görs i tabellen på sid 20 under rubriken Kemiska produkter &
Biotekniska organismer (kap. 14)
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24, Förslag
på reviderad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden
Förslag till delegationsordning
Expedierats till:
Verksamhet miljö och bygg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 28

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 101

Dnr 2017/00079

Delårsrapport, budgetprognos 3 och uppföljning av nämndens mål
Dnr:2017.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner delårsrapporten, redovisningen av prognos 3,
internkontrollplanen och uppföljningen av nämndens mål.
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. Nämndens internkontrollplan redovisas för
de punkter som har uppföljning 2 ggr/år.
Miljö och byggnadsnämnden ska också lämna underlag från verksamheten till
kommunens delårsrapport i form av en kortare verksamhetsberättelse.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhet Annika Kjellkvist 2017-08-24,
Delårsrapport, budgetprognos 3 och uppföljning av nämndens mål
Delårsrapport
Prognos 3 med ekonomisk uppföljning
Driftprognos 3
Uppföljning av nämndens mål
Internkontrollplan
Expedierats till:
Ekonomikontoret Mariestad - Jonas Eriksson, Elisabeth Westberg, Lars Bergqvist
Ekonomikontoret Töreboda och Gullspång - Anders Bernhall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 29

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 102

Dnr 2017/00085

Åtgärdsplan för att uppfylla nämndens mål 3, 2017
Dnr:2017.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden upprättar föreslagen åtgärdsplan för att nå mål 3 år
2017 och redovisar den till kommunstyrelsen 2017-09-11.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har i prognos 2 visat att mål 3 rörande tillsynen på
förfallna fastigheter och olovligt byggande uppnås delvis, gul markering.
För att nå målet föreslås en åtgärdsplan där verksamheten gör en inventering av vilka
pågående ärenden som finns kopplade till mål 3 och därefter avsätter tid för att
åtgärda dessa. Påverkan på andra handläggningstider kan uppstå men dessa bedöms
kunna hanteras inom den lagstadgade handläggningstiden.
Verksamheten har inte fått den utlovade projekttjänsten för att nå målet vilket
kopplades till beslutet om målen år 2016. Det är huvudanledningen till att målet
redovisats som gult då det varit omöjligt att avsätta en 100 % tjänst till uppdraget
utan att det påverkar över nämndens övriga uppdrag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24,
Åtgärdsplan för att uppfylla nämndens mål 3, 2017
Åtgärdsplan
Beslut KS §122/17
Expedierats till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 30

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 103

Dnr 2017/00080

Verksamhetsuppföljning till prognostillfälle 3 Dnr:2017.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Personal
Alla anställda har beviljats den semester de ansökt om dock med reservation för att
en avstämning gjorts med kollegor så att verksamheten är bemannad. Ett glapp på 3
dagar till max en veckas tid har tillåtits.
Redovisning av sjukfrånvaro, se bifogad tabell.
I augusti startar kommunens hälsoprofilundersökning för all personal som önskar
delta. Via Hälsolyftet erbjuds medarbetare i kommunen personlig coachning i sin
egen hälsa. Satsningen är treårig och varje år erbjuds tillsvidareanställda och anställda
på längre vikariat:
Den rapport som beställdes från PwC efter 66A-anmälan om ”Förutsättningar och
förväntningar inom Miljö- och byggverksamheten” är nu klar och den tas upp i
sektor samhällsbyggnads samverkan 29/8.
Sjukfrånvaron under årets 7 månader har varit lägre än motsvarande period i fjol, ett
diagram presenteras på separat blad.
Administration
Tiderna för registrering av inkommande handlingar har varit pressad under våren och
nya ärenden har prioriteras, 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. Omfördelning av arbetsuppgifter har
gjorts för att lätta på trycket på byggassistenten. Under senare delen av
semesterperioden har det varit lugnare och administrationen är nu i kapp med sina
arbetsuppgifter.
Verksamhetens kvalitetssamordnare lägger tyngdpunkten av sin arbetstid på att driva
digitaliseringen av ärendehanteringen framåt tillsammans med verksamhetens
systemleverantör och IT-avdelningen. Både interna och externa lösningar i IT-miljö
och verksamhetssystem behövs för att möta kundernas förväntningar på etjänstlösningar.
Utbildning pågår i det nya verksamhetssystemet.
Byggavdelningen
Inflödet av nya ärenden är fortsatt stor och har ökat under de inledande
sommarmånaderna till likartad nivå som år 2016.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 31

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 103 forts.

Avdelningen är bemannad med handläggare och inspektörer och har därmed bättre
förutsättningar än tidigare och personalen har en bättre arbetsmiljö. Arbetet med
bygglovsärenden är i fas i de flesta ärenden. I och med nämndens långa uppehåll har
ordförande tagit beslut i bygglovsärenden för att kunna hålla de lagstadgade 10
veckornas handläggningstid.
En översyn av arbetsrutiner och ärendeflöden är i fokus under året för att klara
föreslagna tjänstegarantier och kommande nämndmål år 2018 om återkopplingstid
till sökande och om handläggningstid av ärenden som följer detaljplanen.
Sedan vecka 16 har byggavdelningen bemannat i Medborgarkontoret på torsdag
eftermiddagar för att möta medborgarnas frågor om bygglovsprocessen.
Avdelningen deltar även detta år i undersökningen Insikt om kundnöjdhet.
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 fortsatt 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 upp till nämndens mål, därutöver
finns det fler avlopp att åtgärda än målsättningen. För att klara det nationella 5 %
målet om åtgärdade avlopp skulle bemanningen behöva vara minst den dubbla eller
att kommunerna arbetade än mera med utbyggnad av kommunalt VA.
Livsmedel och Tobak
Livsmedelstillsynen har haft många tillsyns- och tillståndsärenden under försommaroch sommarmånaderna, inspektörerna har hanterat ett par åtalsanmälningar under
perioden. Planerad tillsyn har fått flyttas fram i tiden för att klara arbetsuppgifterna
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 innebär nya arbetsuppgifter och rutiner för handläggarna från halvårsskiftet.
Detta hanteras inom gruppen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24,
Verksamhetsuppföljning till prognostillfälle 3
Sjukfrånvaro
Uppföljning av kvalitetsmål

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 104

Dnr 2017/00075

Delegationsbeslut 2017-09-05 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 2017-08-22,
Delegationsbeslut 2017-09-05
Sammanställning av miljö- och byggnadschefens delegationsbeslut 2017-09-05

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32

Sammanträdesprotokoll
Sida 33

Sammanträdesdatum
2017-09-05

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 105

Dnr 2017/00076

Ärenden att anmäla 2017-09-05 Dnr 2017.Ma0011

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

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

Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2013.
Tö0678

Ärende: Inventering enskilda avlopp - Friaån Skikar
nu till Nelly oich hennes mor.
Lst dnr 505-7597-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Överklagan avslås

Fastighet/sökbegrepp:
Fredsberg 1:2
Berörd: Andersson, Hanna
Veronica

2.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2014.
Gu0092

Ärende: Ansökan om förnyat tillstånd enligt
miljöbalken - Lökstad avloppsreningsverk

Fastighet/sökbegrepp:
Lökstad 1:29
Berörd: Tekniska
Förvaltningen

Lst dnr 551-35898-2014
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Kopia av beslut avseende genomförandeplan Gullspångs
reningsverk
3.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2015.
Gu0254

Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Canläggning

Fastighet/sökbegrepp:
Otterbäcken 22:2
Berörd: TNG Bruk AB

Lst dnr 505-18888-2016E
MMD Dnr M295-17:R5
Handlingsrubrik: Föreläggande från domstol
Åtgärd: Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2016-10-14, dnr
505-18888-2016, angående förbud att bedriva fortsatt
verksamhet på fastigheten Otterbäcken 22:2 i Gullspångs
kommun.
4.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2016.
Gu0095

Ärende: Inkommet klagomål - Hantering av mesa
Lst dnr 505-18728-2016
MMD mål nr M4171-16
(överklagandet i avslutat ärende dnr 2016Gu0255)

Fastighet/sökbegrepp:
Otterbäcken 2:3
Berörd: TNG Bruk AB

Lst dnr 505-8739-2017 - Nämndsbeslut avseende
borttransport av mesakalk och fluff
Handlingsrubrik: Föreläggande från domstol
Åtgärd: Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2016-10-14, dnr
505-18728-2016, angående förbud att bedriva fortsatt
verksamhet på fastigheten Otterbäcken 2:3 i Gullspångs kommun
5.

Justerandes signatur

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Gu0339

Ärende: Förhandsgodkännande av
återvinningsanläggning i Hova
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: redaktionell ändringen av beslut förhandsgodkännade

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Björnemossen 3:58
Berörd: Revac Sverige AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

6.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2016.
Gu0420

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: E-delgivning – Gullspångs kommun. Beslut 2017-0608 i ärende 526-37790-2016. Länsstyrelsens beslut den 8 juni
2017 i ärende 526-37790-2016 om överprövning av Gullspångs
kommuns strandskyddsdispens på fastigheterna Kvarntorpet 1:11
och Ekenäs 1:13

Fastighet/sökbegrepp:
Kvarntorpet 1:11
Berörd: Eriksson,Magnus

7.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0677

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Fritidshus

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

Diarienr:
2016.
Ma0677

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Fritidshus

Diarienr:
2016.
Ma0677

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Fritidshus

Diarienr:
2016.
Ma0677

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Fritidshus

8.

9.

Kommun:
Mariestad

Kommun:
Mariestad

10. Kommun:
Mariestad

Lst dnr 526-19005-2016 Överprövning
Lst dnr 526-19928-2016 Beslut upphävt
MMD Mål nr M 2229-17 Avslag överklagan
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Överprövning

Lst dnr 526-19005-2016 Överprövning
Lst dnr 526-19928-2016 Beslut upphävt
MMD Mål nr M 2229-17 Avslag överklagan
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Lst dnr 526-19005-2016 Överprövning
Lst dnr 526-19928-2016 Beslut upphävt
MMD Mål nr M 2229-17 Avslag överklagan
Handlingsrubrik: Dom från Mark- och miljödomstolen
Åtgärd: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet

Lst dnr 526-19005-2016 Överprövning
Lst dnr 526-19928-2016 Beslut upphävt
MMD Mål nr M 2229-17 Avslag överklagan
Handlingsrubrik: Dom från Mark- och miljödomstolen
Åtgärd: VB: M 2229-17 - Laga kraft
M 2229-17 Avslutat Tage Andersson ./. Mariestads kommun
överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-05-17,dnr; 52619928-2016 om upphävande av kommunalt beslut om
strandskyddsdispens för friggebod och utedass på fastigheten
Solberga 1:36 i Mariestads kommun
11. Kommun:
Mariestad

Justerandes signatur

Sida 34

Diarienr:
2016.
Ma0851

Ärende: Utvändig ändring av flerbostadshus - Byte
av fönster
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Länsstyrelsen beslut för kännedom.

Utdragsbestyrkande

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

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

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

Fastighet/sökbegrepp:
Kommissionären 3
Berörd: Henningsson, BjörnOlof

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Justerandes signatur

Sida 35

12. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1466

Ärende: Förslag till ändring av detaljplan för del av
Mariestads hamn, Mariestad centralort
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: Beslut Kf § 40/17 - Antagande, ändring av detaljplan
för del av Mariestads hamn

Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Mariestad

13. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1650

Ärende: Detaljplan för Sandvikshusen, Mariestad
centralort
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: Beslut Kf § 41/17 - Antagande, detaljplan för
Sandvikshusen

Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar och
Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Mariestad

14. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2016.
Tö0410

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut om upphävande

Fastighet/sökbegrepp:
Björkulla 3:3
Berörd: Hermansson, Bengt

15. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0031

Ärende: Påträffad smitta IPN, infektiös
pankreasnekros, hos lax i Gullspångsälven
Handlingsrubrik: Yttrande från Länsstyrelsen
Åtgärd: VB: Yttrande gällande frågor rörande fynd av IPN i
Vänern

Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Gullspång

16. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0136

Ärende: Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken för övriga verksamheter. Bullvervall vid
E20 Hova. Fastigheterna Kvarntorp 1:6 och
Valeholm 5:18
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen. 525-137542017
Åtgärd: Beslut samråd 525-13754-2017 om sinläggande av
bullervall på fastigheterna Kvarntorp 1:6 och Valeholm 5:18 i
Gullspång kommun

Fastighet/sökbegrepp:
Valeholm 5:18
Berörd: Skanska Sverige AB

17. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0152

Ärende: 2017 Hova riddarvecka 170707-170716
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillståndsbevis

18. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0223

Ärende: Remiss från Polismyndigheten - Motorns
Dag
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillståndsbevis

19. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0225

20. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0258

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Nybyggnad av två bostadshus
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning
Ärende: Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut från Länsstyrelsen dnr 562-21445-2017
Handlingsrubrik: Tillstånd till transport av farligt avfall
Åtgärd: Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Fastighet/sökbegrepp:
Hova 1:2
Berörd: Föreningen Hova
Riddarvecka
Fastighet/sökbegrepp:
Föreningar och
Organisationer
Berörd: Fagerlid Gasstorps
Hembygdsförening
Fastighet/sökbegrepp:
Ekenäs 3:5
Berörd: Burman
Jonsson,Karin Birgitta
Fastighet/sökbegrepp:
Otterbäcken 22:7
Berörd: Mark O
Bygg,Gullspångs
Grävmaskiner AB

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05
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21. Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2017.
Gu0260

Ärende: Samråd om tillstånd för hantering av
brandfarlig och explosiv vara. Dnr 2017-000908,
2017-000727
Handlingsrubrik: Remiss från Räddningstjänsten - 2017000908
Åtgärd: Remiss

Fastighet/sökbegrepp:
Hova 2:104
Berörd: Circle K Sverige AB

22. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0211

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Nybyggnad av fritidshus, altan och uterum

Fastighet/sökbegrepp:
Ekenäs 1:8
Berörd: Wallstersson,Gerald

Lst dnr 526-6480-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 170609 i ärende 526-7103-2017
23. Kommun:
Mariestad

24. Kommun:
Mariestad

25. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0254

Ärende: Remiss från Länsstyrelsen - Ansökan om
villkorsändring för kvicksilver i rökgaskondensatet

Diarienr:
2017.
Ma0642

Ärende: 2017 - Anmälan om gränsöverskridande
transporter av avfall

Diarienr:
2017.
Ma0642

Ärende: 2017 - Anmälan om gränsöverskridande
transporter av avfall

Lst dnr 551-4549-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut om avslag

Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: Beslut gränsöverskridande avfallstransporter till Sverige

Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: Beslut gränsöverskridande avfallstransporter till Sverige
26. Kommun:
Mariestad

27. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0642

Ärende: 2017 - Anmälan om gränsöverskridande
transporter av avfall

Diarienr:
2017.
Ma0642

Ärende: 2017 - Anmälan om gränsöverskridande
transporter av avfall

Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: Beslut anmälan NO 423076. Gränsöverskridande
avfallstransporter

Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: Beslut anmälan NO 423090. Gränsöverskridande
avfallstransporter
28. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0642

Ärende: 2017 - Anmälan om gränsöverskridande
transporter av avfall
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: Beslut gränsöverskridande avfallstransporter till Sverige

Justerandes signatur

Fastighet/sökbegrepp:
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB

Fastighet/sökbegrepp:
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB
Fastighet/sökbegrepp:
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB
Fastighet/sökbegrepp:
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB

Fastighet/sökbegrepp:
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB

Fastighet/sökbegrepp:
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB

29. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0740

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Fastighet/sökbegrepp:
Återställning av brygga/pir samt växthus
Högarud 5:1
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Berörd: Arvidsson,Lars
Åtgärd: Beslut 170817 i ärende 526-19468-2017 om ändring
av villkor i kommunal strandskyddsdispens för växthus och pir på
fastigheten Högarud 5:1 i Mariestads kommun.

30. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0755

Ärende: Remiss från Polismyndigheten - Utökad
lägerverksamhet på Segolstorp
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Segolstorp 2:1
Berörd: Mariestads
Pingstförsamling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Justerandes signatur
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31. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0777

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Väderskydd för pump
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning

Fastighet/sökbegrepp:
Hemmingstorp 1:12
Berörd: Hemmingstorps
Norra Samfällighet

32. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0826

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Rivning av befintligt hus och nybyggnad av hus
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte pröva ärendet

Fastighet/sökbegrepp:
Brommösund 1:24
Berörd: Ringqvist,Bengt

33. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0846

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Tillbyggnad av bostadshus
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning

Fastighet/sökbegrepp:
Säby 3:19
Berörd: Mann Wernsten,Aili
Veronica E

34. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0856

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

35. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0861

Fastighet/sökbegrepp:
Kanaljorden 1:2
Berörd: Vänerkust Konsult
AB
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens - Brygga Fastighet/sökbegrepp:
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Hällsås 1:15
Åtgärd: Ingen överprövning
Berörd: Esplund,Johan

36. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0886

Ärende: Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning
Handlingsrubrik: Beslut om riskklassning

37. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0887

38. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0895

Ärende: Anmälan om transport av farligt avfall Länsstyrelsen
Handlingsrubrik: Anmälan om transport av farligt avfall
- Länsstyrelsen
Ärende: Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för
kommunstyrelse och nämnder
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: Beslut Kf § 36/17 - Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
för kommunstyrelse och nämnder

39. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Ma0916

40. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0965

41. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0973

42. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0974

43. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0991

Ärende: Inkommen information - Avgifter för tillsyn
av verksamheter som omfattas av Lagen om
åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga
kemikalieolyckor (Sevesolagen)
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Remiss för tillstånd att servera alkohol
Handlingsrubrik: Beslut från Socialnämnden
Ärende: Inkommen information - Bekräftelse av
ansökan förprövning 112 nötplatser Lst dnr 28220314-2017
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen
Ärende: Remiss från Polismyndigheten Sommarklubb, danstillställningar
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Tillstånd sommarklubben

Ärende: Anmälan om vattenverksamhet - Muddring
och sprängning av sten, Fällholmen
Lst Dnr 535-20394-2017, 521-23177-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut den 15 augusti 2017 i ärende 535-20394-2017
och 521-23177-2017
Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Göken 1
Berörd: R & M Borg
Restaurang AB
Fastighet/sökbegrepp:
Stensötan 1
Berörd: Brandbergs Butik och
Drivmedel AB
Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunfullmäktige
Mariestad

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Gamla Staden 5:1
Berörd: Restaurang
Karlsholme AB
Fastighet/sökbegrepp:
Låstad 9:1
Berörd: Gunnarsson,Bo
Fastighet/sökbegrepp:
Gamla Staden 5:1
Berörd: Karlsholme Folkpark

Fastighet/sökbegrepp:
Kalvö 1:2
Berörd: Amnehärads
Båtklubb

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Justerandes signatur

44. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma1004

45. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma1006

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens - Utbyte
av transformatorstation
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning
Ärende: Tillstånd till viss avverkning på fastigheten
Lugnås 15:1 i Mariestads kommun
Lst dnr 521-17065-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen

Sida 38

Fastighet/sökbegrepp:
Nolby S:6
Berörd: Vänerenergi AB
Fastighet/sökbegrepp:
Lugnås 15:1
Berörd: Andersson,Anton

46. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma1015

Ärende: Inkommen information - Bekräftelse av
ansökan om förprövning 270 nötplatser
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen

Fastighet/sökbegrepp:
Rör 1:2
Berörd: Lidberg,Joakim

47. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma1066

Ärende: Nybyggnad av nätstation T39040 Enåsa
kyrka
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Tillstånd att göra ingrepp i fornlämningsområdet till
RAÄ Enåsa15:1, Mariestads kommun

Fastighet/sökbegrepp:
Börstorp 6:3
Berörd: Ellevio AB

48. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma1092

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Nybyggnad av transformatorstation
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning

Fastighet/sökbegrepp:
Nolby 4:8
Berörd: Vänerenergi AB

49. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma1093

Ärende: Anmälan om vattenverksamhet Borttagande av vass med rotfilt
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen

Fastighet/sökbegrepp:
Leksberg 4:6
Berörd: Emmesjö,Christer

50. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma1134

Ärende: Remiss från Polismyndigheten Musikteater, matservering, familjeunderhållning vid
yttre hamnen170901-170902
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

51. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma1150

Ärende: Remiss från Polismyndigheten Uteservering
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

Fastighet/sökbegrepp:
Föreningar och
Organisationer
Berörd: Mariestads
Musikteater / Stävenborg
Fastighet/sökbegrepp:
Uttern 3
Berörd: Suliman,Tarek

52. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Ma1173

Ärende: Tillstånd till utvidgning av Torsö
begravningsplats med kistgravskvarter
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen

53. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Ma1241

Ärende: Ombyggnad av elnätet mellan Nolhassle
2:21 och Enåsa 4:7 i Mariestad kommun. Lst Dnr
525-24726-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen

54. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0016

Ärende: Anmälan om vattenverksamhet Igenläggning av diken
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 2017-08-03 ärende 535-290-2017

55. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0029

Ärende: Ansökan om dispens för markavvattning på Fastighet/sökbegrepp:
Ryholms Stormosse
Ryholm 1:3
Berörd: Rölunda Produkter
Lst 531-36606-2016
AB
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen

56. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0154

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Kombinerat båtskjul/redskapsförråd. Avser även
fastighet Halna 4:60
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte överpröva Töreboda kommuns beslut om
strandskyddsdispens på fastigheten Halna 4:60 (av er angivet
Halna-Åsen 1:162)
Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Vrå 3:8
Berörd: Olsson,Arne

Fastighet/sökbegrepp:
Halna-Åsen 1:162
Berörd: Kinnvall, NilsMagnus

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

57. Kommun:
Töreboda

Justerandes signatur

Diarienr:
2017.
Tö0248

Ärende: Inkommet klagomål - Militärövning på
vattenskyddsområde

Sida 39

Fastighet/sökbegrepp:
Haboskogen 6:29
Berörd: Verksamhet Teknik

FM2016-24076:9
Handlingsrubrik: Yttrande från Försvarsmakten
Ärende: Remiss från Polismyndigheten Fastighet/sökbegrepp:
Familjekväll med utomhusbio i Töreboda gästhamn Kanaljorden 4:1
13 eller 14 juni 2017.
Berörd: Töreboda kommun
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

58. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0267

59. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0299

Ärende: Remiss från Polismyndigheten Uteservering
522-A256.341/2017
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

Fastighet/sökbegrepp:
Byggmästaren 4
Berörd: Pizzeria Montana

60. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0300

Ärende: Anmälan om efterbehandling - Lst dnr 57518247-2017
Handlingsrubrik: Meddelande från Länsstyrelsen
Åtgärd: Anmälan sanering, Econova

Fastighet/sökbegrepp:
Kyrkängen 1:55
Berörd: Älgarås Sågverk AB

61. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0318

Ärende: Remiss från Polismyndigheten uteservering. Dnr 522A276.271/2017
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

62. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Tö0324

63. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Tö0332

Ärende: Dispens för att ta bort biotopskyddad allé
på fastigheten Borreboda 18:1 i Töreboda kommun.
Lst dnr 521-14541-2017
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Dispens för att ta bort biotopskyddad allé på fastigheten
Borreboda 18:1 i Töreboda kommun
Ärende: 2017 Statsbidrag för kalkning av sjöar och
vattendrag inom Töreboda och Karlsborgs
kommuner
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: VB: Utbetalningsbesked av statsbidrag till kalkning i
Töreboda och Karlsborgs kommuner 2017

Fastighet/sökbegrepp:
Advokaten 7
Berörd: Valvet Café och
Smörgåsbar
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland

64. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0333

Ärende: Driftbudget och Investeringsbudget 2018
med flerårsplan 2019-2020
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Töreboda
Åtgärd: Kf § 75/17 - Driftbudget 2018 och flerårsplan 20192020

Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunfullmäktige
Töreboda

65. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0333

Ärende: Driftbudget och Investeringsbudget 2018
med flerårsplan 2019-2020
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Töreboda
Åtgärd: Kf § 79/17- Investeringsbudget 2018 och flerårsplan
2019-2022

Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunfullmäktige
Töreboda

66. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2017.
Tö0375

Ärende: Remiss från Polismyndigheten - Ansökan
om begagnande av offentlig plats
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

Fastighet/sökbegrepp:
Järnhandlaren 6
Berörd: Aochana,Jesor

Utdragsbestyrkande

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 106

Dnr 2017/00090

Aktuell information

Information från sommarens livsmedelsinspektioner

Miljöavdelningen informerar och visar bilder från de livsmedelsinspektioner de gjort
under sommaren.
Information om länsstyrelsens beslut angående TNG

Miljöinspektör Åsa Furustam informerar om länsstyrelsens beslut angående TNG
avfall i Otterbäcken.
Överklagade ställplatser

Information om de överklagande ställplatserna i hamnen och i Sjötorp.
Information om föreläggande, lastbilsuppställning i Hova

Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson informerar om föreläggande angående
lastbilsuppställning i Hova.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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