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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 19 november 2019 kl 13.00-14.30 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Anders Svensson (M) Ledamot 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Håkan  Fernström (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Tommy Thelin (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Catarina Åkerblad (S) Tjänstgörande ersättare 
Mattias Rydin (S) Tjänstgörande ersättare 
Roger Wiking (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Daniel Lång (M) Ersättare 
Inger Farken (MP) Ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Ersättare 
Annika Kjellkvist Miljö- och byggnadschef 
Malin Bengtsson Enhetschef  
Åsa Furustam Miljöinspektör § 118 
Daniel Pubols  Arkivarie § 119 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
 

Justerare Tommy Thelin 

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

Sekreterare  Paragrafer §§ 115-128 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Tommy Thelin  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-19 

Anslagsdatum 2019-11-21 Anslaget tas ner 2019-12-13 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 115                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 116                                                   Dnr 2019/00115  

Mariestad Örlen 1- Tillbyggnad av enbostadshus - Inglasat uterum 
Dnr: 2019.MBN1989 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas för tillbyggnad av inglasat 
uterum 12 kvm på fastigheten Örlen 1 med lägenhetsadress Båtvägen 26,  i enlighet 
med tillhörande handlingar, med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 
(2014:900), PBL.  

Avgiften för bygglovet är 4 348 kronor (2 569 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 779 kronor för hörande av grannar 
och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs ingen kontrollansvarig. Kontroller utförs som 
egenkontroller. 

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. 

Tillbyggnaden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats. 

Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter 
beslutsdatumet  även om startbesked meddelats.   

Bakgrund 

Till verksamhet miljö och bygg har inkommit ansökan om bygglov för uppförande av 
inglasat uterum som tillbyggnad av lägenhet i bostadsrätt på fastigheten Örlen 1, med 
adressen Båtvägen 26. Inglasningen är föreslagen till 3,5 x 3,5 meter (12,25 kvm) och 
att placeras på befintlig uteplats där altantrall finns. 

För fastigheten gäller detaljplan för Sjölyckan i Laga kraft 2013-07-19 Aktnr:1493-
P175. 

Bestämmelserna anger en byggrätt på 1/3 del av fastigheten vilket ger byggrätt på 
880 kvm. 

Fastighetens areal är 2640 kvm 

Byggrätten är sedan tidigare utnyttjad till en yta av 882 kvm  

Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen (liten 
avvikelse 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2014:900), PBL) samt att aktuellt lov kan 
vara av principiell betydelse ska beslut fattas i miljö-och byggnadsnämnden.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten Östra Skaraborg som yttrat sig över 
brandavskiljning mellan lägenheter. 

Åtgärden är sådan att kända sakägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
Inga negativa yttrande har inkommit. 

Skäl till beslut 
Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på att byggrätten överskrids. Det 
här bygglovet hanterar endast ett uterum till en av bostäderna i föreningen. Beslutet 
kan komma  att bli vägledande för övriga bostäder på fastigheten. 

Avvikelsen motverkar inte syftet med planen och kan betraktas som liten. Aktuell 
tillbyggnad medför en ökning av utnyttjandet med 12 kvm till tidigare byggda 882 
kvm. Inriktningen är att även kommande bostäder ska kunna tillåtas att bygga till 
med motsvarande tillbyggnad.  

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

Upplysningar 
Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av 
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till verksamhet 
miljö och bygg, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Thomas Nilsson 2019-11-04, 
Mariestad Örlen 1- Tillbyggnad av enbostadshus - Inglasat uterum 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-11-06, 
Mariestad Örlen 1- Tillbyggnad av enbostadshus - Inglasat uterum 

Ritningar: situationsplan, plan och fasad   
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

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

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

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

Expedierats till:  
Sökanden  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 117                                                   Dnr 2019/00113  

Granskningsyttrande - Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl, Mariestads 
centralort  
Dnr: 2019.MBN707 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot remitterat planförslag.    

Bakgrund 

Miljö och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Törnberga 1:5, 
Nolhagen 3:6 och Törnberga 1:2 i Mariestads kommun. 

Detaljplanen för Törnberga 1:5 m.fl. möjliggör en fortsatt utveckling av 
bostadsområdet Sjölyckan. Detaljplanens syfte är även att skapa byggrätter för nya 
bostäder i ett attraktivt läge. Platsspecifika värden ska tas tillvara genom att ny 
bebyggelse i stor utsträckning anpassas till befintlig topografi. 

Ytterligare en viktig aspekt är att utöka Sjölyckan med en blandad bebyggelse, i 
nuläget omfattar området så gott som enbart småhus. Denna plan möjliggör även 
flerbostadshusbebyggelse. Planen ska även skapa en tydlig områdesentré, där vissa 
centrumfunktioner förhoppningsvis skulle kunna etableras på sikt. 

Planområdet innehåller fyra byggrätter för bostäder. Den södra möjliggör bebyggelse 
med en byggnadshöjd på 14 meter - de tre norra möjliggör bebyggelse med en 
byggnadshöjd på maximalt 28 meter. 

Verksamhet miljö och bygg anser att planen är väl genomarbetad och har inga ytterligare 
synpunkter. 

Miljö och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig i samband med att planen varit ute 
på samråd.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-11-04, Granskningsyttrande - Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl, 
Mariestads centralort 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-11-06, 
Granskningsyttrande - Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl, Mariestads centralort 

Bulleranalys, Plankarta, Planbeskrivning     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 118                                                   Dnr 2019/00116  

Gullspång Otterbäcken 8:32 - Fordonstvätt utan rening  
Dnr: 2019.MBN465 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX XXX (XXXXXX-XXXX), 
att avfetta och tvätta fordon inom fastigheten Otterbäcken 6:2. Förbudet gäller såväl 
i byggnad som på obebyggda ytor.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förena förbudet med ett vite om 35 000 
kronor vid överträdelse. 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 §§ Miljöbalken (1998:808) samt med 
hänvisning till 2 kap. 3 § Miljöbalken. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att ta ut tillsynsavgift med 758 kronor 
per handläggningstimme. Handläggningen för detta ärende har hittills varit 7 timmar. 
Detta med stöd av ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” 
(fastställd av Kommunfullmäktige).   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog 2019-02-27 ett klagomål på verksamheten som 
bedrivs på fastigheten Otterbäcken 8:32 i Gullspångs kommun. Enligt klagande är 
det en bilverkstad med bilförsäljning och bilar tvättas utan rening med direkt 
avrinning ner till en dagvattenbrunn ute på gatan. Verksamhet miljö och bygg 
besökte verksamheten samma dag som klagomålet kom in, och kunde observera att 
det tvättades fordon inne i byggnaden på fastigheten, med direkt avrinning till 
dagvattenbrunn ute på gatan.  

2019-03-06 gjorde verksamhet miljö och bygg ett nytt besök på fastigheten. XXX 
XXX som är verksamhetsutövare närvarade vid detta tillfälle. XXX XXX sade att det 
inte tvättas fordon på fastigheten Otterbäcken 8:32 och att det som såg ut som 
tvättvatten och som rann ut på gatan i samband med besöket 2019-02-27 var 
drivmedel från en tank på en bil som det hade gått hål på. Det bedrivs inte någon 
företagsverksamhet som bilverkstad på fastigheten enligt XXX XXX.  

Verksamhet miljö och bygg har efter sina besök mottagit flera klagomål på 
verksamheten. De klagande framför att fordonstvätt förekommer inne i byggnaden 
med direkt avrinning till dagvattenbrunn ute på gatan och att hanteringen av 
kemikalier är bristfällig. 

Ärendets beredning 
Detta beslut har kommunicerats med XXX XXX. Följande synpunkter har lämnats 
in: 
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Bestrider härmed ert förslag till beslut av följande skäl: 

Fastigheten på Babordsvägen 1 Otterbäcken är uthyrd till en privatperson och han hävdar att 
han inte tvättar bilar på fastigheten. Vilket han påtalat vid ert besök 2019-03-06  
Vattnet var för övrigt inte ens inkopplat vid detta datum! 

Hyresgästen hävdar att han utsattes för en hålborrning på en bensintank natten mellan 26e till 27e 
februari (polisanmälan om detta finns) då spolades asfalten av med hjälp av en extern vattentank. 

Hyresgästen hävdar att han har en fejd med en del boende i Otterbäcken pga gammalt groll och är 
utsatt för ett antal anmälningar av olika slag. Hyresgästen säger att han inte har några som helst 
kemikalier förutom någon målarfärg som han förvarar i ett brandsäkert rum 

Hyresgästen har även påtalat för er att han ej bedriver verksamhet i lokalen utan endast bedriver 
hobbyverksamhet med bilar där. 

Hyresgästen har satt i en garageport och vid regn så rinner det in vatten på golvet i lokalen som han 
då borstar ut, men det är rent regnvatten.  

Med anledning härav är vi inte villiga att betala för er handläggning pga falska anklagelser 

 Mvh  

XXX XXX 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg anser det motiverat att förbjuda fordonstvätt inom 
fastighetens obebyggda ytor och i den byggnad som finns på fastigheten då 
avfettning och tvätt av fordon, i detta fall bilar, bidrar till att Vänern förorenas med 
oljor och tungmetaller. Tvättvattnet rinner orenat ner till närmaste dagvattenbrunn, 
som sedan rinner ut i Vänern. Verksamhet miljö och bygg har observerat att bilar 
tvättades vid sitt besök 2019-02-27 och dessutom har flera klagomål har kommit in 
på detta. Vattnet var inkopplat vid 2019-03-06, enligt uppgifter från Driftcenter VA 
och Gata. 

Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att förbudet ska riktas mot XXX XXX 
som är fastighetsägare, eftersom fastigheten inte är utrustad för att hantera det 
avloppsvatten som uppstår vid fordonstvätt.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) tilläggsyrkar på att förena förbudet med ett vite om 
35 000 kronor vid överträdelse.   

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör 2019-11-06,  Gullspång Otterbäcken 
8:32 - Fordonstvätt utan rening    
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

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

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

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

Expedierats till:  
Protokollsutdrag för kännedom 
Gullspångs kommun 

Protokollsutdrag med REK + MB 

Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 119                                                   Dnr 2019/00114  

Dokumenthanteringsplan för verksamhet miljö- och bygg  
Dnr: 2019MBN2293 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för 
miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.    

Bakgrund 

En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som talar om för handläggare vad 
som gäller för typer av handlingar de använder i sin verksamhet, i pappers-form såväl 
som digitala, främst i fråga om hur handlingen är förvarad och om handlingen kan 
kastas eller raderas efter en viss tid. Med en bra dokument-hanteringsplan undviker 
man splittring, förvirring och onödigt tankearbete i rutinmässig hantering som man 
har därmed fastställt. Tidigare dokument-hanteringsplaner för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet är ett antal år gamla och i behov av uppdatering. 
Förvaltningen av miljö- och byggnads-nämndens verksamhet tillhör sektor 
samhällsbyggnad i Mariestads kommun. Verksamheten drivs inom ramarna för 
MTG-samarbetet. Planen består av sju delplaner, som är uppradat i de inledande 
kommentarerna till planen. Handlings-typerna är grupperade enligt de olika typer av 
ärenden med var sin ärendetypkod, exempelvis ”PAN”. Förklaringar till koderna 
finns på s. 3-5. 

Ställning har tagits i samtal med chefer, samordnaren för kansliet och andra för varje 
handlingstyp, vad gäller hur den är förvarad, hur den får gallras m.m. så att man inte 
behöver tänka ut det varje gång. Jämförelser mellan olika grupper av handlingstyper 
kan hjälpa vid ställningstagande framöver. En plan, i det här fallet för 
dokumenthantering, ska hjälpa en att tänka, och vi hoppas att det blir så med det 
som är här föreslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av arkivarie Daniel Pubols 2019-11-06, 
Dokumenthanteringsplan för verksamhet miljö- och bygg 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-11-06, 
Dokumenthanteringsplan för verksamhet miljö- och bygg 

Förslag till dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnden     

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 120                                                   Dnr 2019/00106  

Indexreglering av Taxa enligt Livsmedelslagen  
Dnr: 2019MBN2258 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att höja timavgiften i Taxa enligt 
Livsmedelslagen till 943 kr/tim från och med 2020-01-01, utifrån förändringar i KPI 
(total).     

Bakgrund 

Enligt § 4 i Taxa inom Livsmedelsområdet, år 2012 har Miljö och byggnadsnämnden 
rätt att justera taxan utifrån förändringar i konsumentprisindex, KPI (totalt). 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011.  

Den nya timavgiften från och med 2020-01-01är 943 kr/tim.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-10-31, 
Index reglering av Taxa enligt Livsmedelslagen 

Beräkning av index-justering utifrån förändring av KPI     

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 121                                                   Dnr 2019/00107  

Indexreglering av Taxa för tillsyn inom Miljöbalkens område   
Dnr: 2019MBN2257  

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att höja timavgiften i Taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område till 770 kr/tim från och med 2020-01-01, utifrån 
förändringar i KPI (total).     

Bakgrund 

Enligt § 8 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har Miljö och 
byggnadsnämnden rätt att årligen justera taxan utifrån förändringar i 
konsumentprisindex, KPI (totalt). Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 
2015.  

Den nya timavgiften från och med 2020-01-01 är 770 kr/tim. Taxans textdel är i allt 
övrigt oförändrad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-10-31, 
Index reglering av Taxa för tillsyn inom Miljöbalkensområde 

Beräkning av index-justering utifrån förändring av KPI       

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 122                                                   Dnr 2019/00117  

Indexreglering av Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel   
Dnr: 2019MBN2282 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att höja timavgiften i Taxa för kontroll enligt 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel till 695 kr/tim och besöksavgiften till 
2085 kr från och med 2020-01-01, utifrån förändringar i KPI (total).    

Bakgrund 

Enligt § 2 i Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel har 
Miljö och byggnadsnämnden rätt att justera taxan utifrån förändringar i 
konsumentprisindex, KPI (totalt). Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 
2012.  

Den nya timavgiften från och med 2020-01-01 är 694 kr/tim och besöksavgiften 
2082 kr. Taxans textdel är i allt övrigt oförändrad.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-10-31, 
Index reglering av Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Beräkning av index-justering utifrån förändring av KPI     

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 123                                                   Dnr 2019/00118  

Nya paragrafer för Livsmedel i delegationsordningen utifrån EU-
förordning 14/12   
Dnr: 2019MBN105 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till 
delegationsordning.   

Bakgrund 

Delegationsordningen är reviderad på dessa punkter: 

Möjlighet för verksamheten att uppdatera Dokumenthanteringsplanen, sid 4 

Livsmedels- och foderkontrollen överensstämmer med EU:s nya kontrollförordning, 
sid 22  

Lagen om tobak och liknande produkter, sid 28 

För att säkerställa att miljö och byggnadsnämnden har möjlighet att fatta beslut om 
sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver delegationsordningen anpassas till den 
nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 
14 december 2019. 

Lagen om tobak och liknande produkter 2018-2088 trädde i kraft 2019-07-01 och 
MTG- kommunerna har beslutat att Miljö och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn 
av rökfria miljöer. Delegationen ger verksamheten möjlighet att skriva föreläggande 
då påbud  om rökfritt ej respekteras.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-11-06, 
Förslag till reviderad delegationsordning 

Delegationsordning     

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 124                                                   Dnr 2019/00119  

Taxa enligt livsmedelslagen och förordning om offentlig kontroll  
Dnr: 2019MBN2259   

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner antar Taxa enligt livsmedelslagen 2006:804 och 
förordning 2017/625 om offentlig kontroll. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår en skyndsam justering av fullmäktiges beslut 
för att taxan ska hinna träda i kraft 2020-01-01.   

Bakgrund 

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 
efter årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-
förordningen 2017/625 om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i 
kraft 14 december 2019. 

SKL har tagit fram ett nytt underlag till kommunerna för taxa för livsmedelskontroll 
anpassade till den nya kontrollförordningen. Om justeringar inte görs kommer 
kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte 
längre gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 
2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. 

Utifrån ändringarna i svensk lagstiftning kommer kommunerna troligen att behöva 
revidera paragraferna i taxan igen under senare delen av 2020.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-10-31, 
Taxa enligt livsmedelslagen och förordning om offentlig kontroll 

Taxa enligt livsmedelslagen 2006:804 och förordning 2017/625 om offentlig kontroll      

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 125                                                   Dnr 2019/00120  

Förslag på detaljbudget 2020 för miljö- och byggnadsnämnden  
Dnr: 2019MBN12   

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till detaljbudget år 
2020 för nämndens verksamheter.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten om  
6 309 tkr i en detaljbudget för år 2020.  

Budgetbeslutet i Mariestads kommun är utgångspunkt för kommunbidragen från 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Bidragen har fördelats utifrån 
befolkningstalen i kommunerna den 31 december 2018.  
 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut har ett belopp om 63 tkr för 1 % effektivisering 
samt en besparing i Mariestads reformpaket om 500 tkr dragits av från 
verksamhetens förväntade ram, i den tilldelade ramen ingår 2020 års löneökningar 
och PO-pålägg med 482 tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-10-31, 
Förslag på detaljbudget 2020 för miljö- och byggnadsnämnden 

Förslag till detaljbudget för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter år 2020 
upprättad av verksamhetschef miljö- och bygg Annika Kjellkvist och ekonom Annica 
Olsson.   

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist  
Ekonom Annica Olsson 
Ekonomikontoret Töreboda och Gullspång – Anders Bernhall 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 126                                                   Dnr 2019/00112  

Delegationsbeslut 2019-10-07 - 2019-11-03  
Dnr: 2019.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning av delegationsbeslut 2019-10-07 - 2019-11-03       
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 127                                                   Dnr 2019/00111  

Handlingar att anmäla 2019-10-07 - 2019-11-03  
Dnr: 2019.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.  

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning över handlingar att anmäla 2019-10-07 - 2019-11-03     
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 128                                                   Dnr 2019/00020  

Information på sammanträdet 

    

Månadsuppföljning ekonomi 

Miljö- och byggnadschefen rapporterar om det ekonomiska läget enligt beslut i 
Mariestads kommunstyrelse. Enligt prognos upprättad 2019-10-31 håller verksamhet 
miljö och bygg budget.     

Information dom Björnemossen 3:54 

Miljö- och byggnadschefen informerar om en dom från mark och 
miljööverdomstolen gällande Björnemosse 3:54.      

Information dom Storkila 1:43 

Miljö- och byggnadschefen informerar om en dom från mark- och miljödomstolen 
gällande ägaren till Storkila 1:43.      

 

 


