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Beslutande organ
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Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 13.30 – 16.40

Beslutande

Johan Cord
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(M)
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ledamot
ledamot; ej under §§ 20-22
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
ersättare; tjänstgörande t.o.m. § 22
ersättare; tjänstgörande fr.o.m. § 30
planarkitekt; § 19
planarkitekt; § 19
projektledare; § 19
bygglovarkitekt; § 19
miljöinspektör; §§ 25-26
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 16

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Gunnar Welin (M) till att jämte ordföranden
Johan Cord (S) justera protokollet.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 17

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning med
följande ändring:


Ärendet under punkt 12 om Mariestad Fräsen 10 utgår



Ärendet under punkt 11 om toalett och lekplats på Mariestad Gamla Staden 6:1 behandlas före punkt 4 på dagordningen då information kommer att ges av Adam Johansson, Sofia Hjort och Ulf Johansson om Mariestads kommuns förslag på disposition i stadsparken

Följande ledamöter anmäler jäv:
Gunnar Carlsson (C) under punkterna 4-6 på dagordningen om slamspridning.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 18

2014.Ma0009

Uppföljning av protokoll från föregående sammanträde i
Miljö- och byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 30 januari 2014 till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 19

2014.Ma0249

Mariestad Gamla Staden 6:1 – Om nybyggnad av offentlig toalett i Stadsparken i Mariestads tätort
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till Miljö- och byggnadsförvaltningen att
besluta i ärendet.
————

Bakgrund
Tekniska förvaltningen har ansökt om bygglov för nybyggnad av en offentlig toalett i
Stadsparken i Mariestad.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 20

2014.Ma0183

Mariestad Boterstena 6:1 – Om slamspridning på jordbruksmark
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Ragnar Utne, med anledning av inkommen anmälan om spridning av slam på fastigheten Boterstena 6:1 i Mariestads kommun, att spridningen ska ske på det sätt och i den omfattning som redovisats i de handlingar som inkommit i ärendet samt med de försiktighetsmått som redovisas nedan.
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken, (SFS 1998:808).
Beslut om avgift

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också med stöd av ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område” (fastställd av Kommunfullmäktige) att ta ut tillsynsavgift.
Handläggningstiden för detta ärende har hittills uppgått till 2 timmar motsvarande en kostnad på 1 296 kronor.
Faktura skickas ut separat.
Om ärendet föranleder ytterligare handläggningstid, så kommer det generera en ny avgift.
Krav på försiktighetsmått

1. På skiftena med beteckningen 57A, 57B och del av 59A får maximalt 12 ton slam per
hektar läggas upp i stuka eller sträng för spridning senast den 15 maj.
2. På skiftena 57A, 57B och del av 59A får maximalt 12 ton slam per hektar spridas.
3. Slammet ska nedbrukas inom ett dygn från spridningstillfället.
4. Slammet får inte spridas på kuperade fält där det finns risk för ytavrinning.
5. Intill vattendrag och vattenförande diken ska en spridningsfri zon på minst
2 m av åkermarken lämnas. (se SJVFS 2011:25, § 24a)
6. Slammet ska hanteras och spridas så att det ej orsakar olägenhet för närboende.
7. Spridningen får inte stå i strid med gällande stödregler eller villkor som meddelats i
andra tillstånd ex. miljöprövning.
8. Närboende till de områden som slam används på, ska underrättas i god tid om när
spridning av slam skall ske.
Forts.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 20 (forts.)

2014.Ma0183

9. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska hållas underrättad i god tid om när spridning av
slam ska ske.
10. Spridning av slam får endast ske en gång. Spridningen ska ske under tiden 1 april – 31
maj 2014.
11. Omedelbart efter utförd spridning ska en skriftlig redovisning göras till Miljö- och
byggnadsförvaltningen över faktisk mängd slam som spridits på respektive skifte.
Information om gällande regler

Följande regler gäller och ska följas:


Naturvårdsverkets kungörelse SNFS 1994:2 med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket



Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken när avloppsslam används i jordbruket



Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring



De allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kapitlet miljöbalken, (SFS 1998:808).

Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och Ingen övergödning (se
information nedan).
Jäv

Ledamoten Gunnar Carlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i detta ärendes behandling och
beslut.
————

Bakgrund
Ragnar Utne har den 31 januari 2014 inkommit med en anmälan om spridning av slam från
Skövde avloppsreningsverk på fastigheten Boterstena 6:1 i Mariestads kommun.
Totalt handlar det om 2014 ton som ska spridas på fastigheten Boterstena 6:1 och där på
skiftena med beteckningarna 2013: 57A, 57B och del av 59A. Aktuell gröda på de aktuella
skiftena är vete för export.
Forts.

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 20 (forts.)

2014.Ma0183

Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Miljömål 7, Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag med REK + MB
Ragnar Utne, Stora Ek, Mariestad

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.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 21

2014.Ma0184

Mariestad Boterstena 6:1 – Om slamspridning på jordbruksmark
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Ragnar Utne, med anledning av inkommen anmälan om spridning av slam på fastigheten Boterstena 6:1 i Mariestads kommun, att spridningen ska ske på det sätt och i den omfattning som redovisats i de handlingar som inkommit i ärendet samt med de försiktighetsmått som redovisas nedan.
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken, (SFS 1998:808).
Beslut om avgift

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också med stöd av ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område” (fastställd av Kommunfullmäktige) att ta ut tillsynsavgift.
Handläggningstiden för detta ärende har hittills uppgått till 2 timmar motsvarande en kostnad på 1 296 kronor.
Faktura skickas ut separat.
Om ärendet föranleder ytterligare handläggningstid, så kommer det generera en ny avgift.
Krav på försiktighetsmått

1. På skiftena med beteckningen 83A, 83B, 84A, 85A, 85C och 86A får maximalt 16 ton
slam per hektar läggas upp i stuka eller sträng för spridning senast den 15 maj.
2. På skiftena 83A, 83B, 84A, 85A, 85C och 86A får maximalt 16 ton slam per hektar
spridas.
3. Slammet ska nedbrukas inom ett dygn från spridningstillfället.
4. Slammet får inte spridas på kuperade fält där det finns risk för ytavrinning.
5. Intill vattendrag och vattenförande diken ska en spridningsfri zon på minst
2 m av åkermarken lämnas. (se SJVFS 2011:25, § 24a)
6. Slammet ska hanteras och spridas så att det ej orsakar olägenhet för närboende.
7. Spridningen får inte stå i strid med gällande stödregler eller villkor som meddelats i
andra tillstånd ex. miljöprövning.
8. Närboende till de områden som slam används på, ska underrättas i god tid om när
spridning av slam ska ske.
Forts.
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2014.Ma0184

9. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska hållas underrättad i god tid om när spridning av
slam ska ske.
10. Spridning av slam får endast ske en gång. Spridningen ska ske under tiden 1 april – 31
maj 2014.
11. Omedelbart efter utförd spridning ska en skriftlig redovisning göras till Miljö- och
byggnadsförvaltningen över faktisk mängd slam som spridits på respektive skifte.
Information om gällande regler

Följande regler gäller och ska följas:


Naturvårdsverkets kungörelse SNFS 1994:2 med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket



Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken när avloppsslam används i jordbruket



Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring



De allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kapitlet miljöbalken, (SFS 1998:808).

Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och Ingen övergödning (se
information nedan).
Jäv

Ledamoten Gunnar Carlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i detta ärendes behandling och
beslut.
————

Bakgrund
Ragnar Utne har den 31 januari 2014 inkommit med en anmälan om spridning av slam från
Borås avloppsreningsverk på fastigheten Boterstena 6:1 i Mariestads kommun.
Totalt handlar det om 1360 ton som ska spridas på fastigheten Boterstena 6:1 och där på
skiftena med beteckningarna 2013: 83A, 83B, 84A, 85A, 85C och 86A. Aktuell gröda på de
aktuella skiftena är vete för export.
Forts.
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Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Miljömål 7, Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag med REK + MB
Ragnar Utne, Stora Ek, Mariestad

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.
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Miljö- och byggnadsnämnden
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2014.Ma0183

Mariestad Ek 5:1 – Önskan om slamspridning på jordbruksmark
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Ragnar Utne, med anledning av inkommen anmälan om spridning av slam på fastigheten Ek 5:1 i Mariestads kommun, att
spridningen ska ske på det sätt och i den omfattning som redovisats i de handlingar som
inkommit i ärendet samt med de försiktighetsmått som redovisas nedan.
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken, (SFS 1998:808).
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken, (SFS 1998:808).
Beslut om avgift

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också med stöd av ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område” (fastställd av Kommunfullmäktige) att ta ut tillsynsavgift.
Handläggningstiden för detta ärende har hittills uppgått till 2 timmar motsvarande en kostnad på 1 296 kronor.
Faktura skickas ut separat.
Om ärendet föranleder ytterligare handläggningstid, så kommer det generera en ny avgift.
Krav på försiktighetsmått

1. På skiftena med beteckningen 17A, 17B, 19A, 19B, 21A, 22A, 23A, 25A och 27A får
maximalt 12 ton slam per hektar läggas upp i stuka eller sträng för spridning senast den
15 maj.
2. På skiftena 17A, 17B, 19A, 19B, 21A, 22A, 23A, 25A och 27Afår maximalt 12 ton slam
per hektar spridas.
3. Slammet ska nedbrukas inom ett dygn från spridningstillfället.
4. Slammet får inte spridas på kuperade fält där det finns risk för ytavrinning.
5. Intill vattendrag och vattenförande diken ska en spridningsfri zon på minst
2 m av åkermarken lämnas. (se SJVFS 2011:25, § 24a)
6. Slammet ska hanteras och spridas så att det ej orsakar olägenhet för närboende.
7. Spridningen får inte stå i strid med gällande stödregler eller villkor som meddelats i
andra tillstånd ex. miljöprövning.
Forts.
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8. Närboende till de områden som slam används på, ska underrättas i god tid om när
spridning av slam skall ske.
9. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska hållas underrättad i god tid om när spridning av
slam ska ske.
10. Spridning av slam får endast ske en gång. Spridningen ska ske under tiden 1 april – 31
maj 2014.
11. Omedelbart efter utförd spridning ska en skriftlig redovisning göras till Miljö- och
byggnadsförvaltningen över faktisk mängd slam som spridits på respektive skifte.
Information om gällande regler

Följande regler gäller och ska följas:


Naturvårdsverkets kungörelse SNFS 1994:2 med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket



Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken när avloppsslam används i jordbruket



Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring



De allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kapitlet miljöbalken, (SFS 1998:808).

Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och Ingen övergödning (se
information nedan).
Jäv

Ledamoten Gunnar Carlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i detta ärendes behandling och
beslut.
————

Bakgrund
Ragnar Utne har den 31 januari 2014 inkommit med en anmälan om spridning av slam från
Borås avloppsreningsverk på fastigheten Ek 5:1 i Mariestads kommun.
Totalt handlar det om 1677 ton som ska spridas på fastigheten Ek 6:1 och där på skiftena
med beteckningarna 2013: 17A, 17B, 19A, 19B, 21A, 22A, 23A, 25A och 27A. Aktuell
gröda på de aktuella skiftena är vete för export.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 13

2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 22 (forts.)

2014.Ma0183

Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Miljömål 7, Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag med REK + MB
Ragnar Utne, Stora Ek, Mariestad

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 14

2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 23

2014.Ma

Rapport om Länsstyrelsens uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
————

Bakgrund
Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013.
Uppföljningen visar i huvudsak på att strandskyddstillsynen i länet är av liten omfattning.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 15

2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 24

2013.Gu0070

Gullspång Otterbäcken 22:2 – Föreläggande om att
komma in med utredning enligt MIFO fas 1
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vid ett vite av 30 000 kronor att förelägga Vänerhamn, org.nr. 556483-5071, att senast 2014-09-01 komma in med följande:


Genom en utredning enligt MIFO fas 1, beskriva vilka verksamheter som tidigare bedrivits inom bolagets nuvarande verksamhetsområde och vilka föroreningar som verksamheten kan ha medfört i mark och sjöbotten inom hamnområdet.

Motivet till beslutet är att företaget ska komma in med en sådan utredning enligt villkor 15 i
tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet i Otterbäckens hamn (daterat 2005-08-29).
Detta beslut är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap, 9 och 14 §§.
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö (se information nedan).
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen genomförde ett tillsynsbesök hos Vänerhamn AB i Otterbäcken 2013-02-19.
Efter tillsynsbesöket förelades Vänerhamn AB att vidta en rad åtgärder, bland annat att genomföra och lämna in en MIFO fas 1-undersökning senast 2014-01-20.
Beslut om tillstånd enligt miljöbalken i Otterbäckens hamn fattades av Miljöprövningsdelegationen 2005-08-29. Enligt villkor 15 i tillståndet ska bolaget till tillsynsmyndigheten senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft genom en utredning enligt MIFO fas 1,
beskriva vilka verksamheter som tidigare bedrivits inom bolagets nuvarande verksamhetsområde och vilka föroreningar som verksamheten kan ha medfört i mark och sjöbotten
inom hamnområdet. Beslutet vann laga kraft 29 september 2005.
Detta föreläggande har kommunicerats med Vänerhamn. Svar på kommuniceringen kom in
till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-02-20. Företaget svarar att tidigare inspektionsprotokoll från februari 2013 inte har behandlats i företaget på grund av pensionsavgång
och tidigare miljösamordnares avgång. Företaget ser dock allvarligt på det faktum att man
inte svarat kommunen och kommer att se över sina interna rutiner för hur de i framtiden
ska säkra upp så inte viktiga dokument som detta förblir obehandlade.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 24 (forts.)

2013.Gu0070

Angående föreläggande att komma in med utredning enligt MIFO fas 1 så har Vänerhamn i
tidigare skrifter samt i samtal med dåvarande miljöinspektör på kommunen svarat att:
”Detta utredningsarbete bör omfatta hela området runt hamnen, även områden som inte ingår i Vänerhamns arrendeområde. Därför bör ett sådant utredningsuppdrag åläggas kommunen som är markägare till
större delen av området. Vänerhamn kan däremot delta i utredningen och bistå kommunen med uppgifter”.
Vänerhamns åsikt är densamma idag, att de gärna bistår i en MIFO fas 1 – undersökning
men att det är kommunen som ska driva projektet. Om kommunen vidmakthåller att Vänerhamn ska genomföra en MIFO fas 1 – undersökning ber bolaget kommunen att tidsramen för projektet sträcker sig till hösten 2014. Vänerhamn har inte möjlighet att själv genomföra ett sådant projekt utan måste i så fall ta hjälp av externa resurser.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning
Vänerhamn AB har trots föreläggande inte kommit in med någon MIFO fas 1undersökning till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Därför anser förvaltningen att det är
motiverat att förelägga företaget med vite, och har bemött Vänerhamns önskan att tidsramen för projektet ska sträcka till hösten 2014, så att företaget föreläggs att komma in med
undersökningen senast 2014-09-01.
Angående vem som ska genomföra MIFO fas 1-utredningen så står Miljö- och byggnadsförvaltningen fast vid att det är Vänerhamn som ska utföra den. Detta därför att det står så
i villkor 15 i tillståndet som företaget har.
Vänerhamn AB har genom att inte lämna in utredning enligt MIFO fas 1 dessutom överträtt ett villkor i tillståndet, vilket kan medföra åtalsanmälan.

Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag med REK + MB
Vänerhamn AB, Ankarvägen 3, 547 72 Otterbäcken
Protokollsutdrag för kännedom
Vänerhamn AB, Stuvargatan 1, Karlstad
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 24 (forts.)

2013.Gu0070

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
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 25

2014.Ma0190

Information om LOVA-projekt om lantbrukstillsyn inom
Friaåns avrinningsområde
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingar.
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö, om Ingen övergödning
samt om Ett rikt odlingslandskap.
————

Bakgrund
Friaåns huvudfåra har i sin helhet otillfredsställande ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassificering, med avseende på näringsämnen, miljögifter och främmande arter. De
främsta föroreningskällorna till Friaån är det moderna jordbruket, tätt följt av utsläppen
från Töreboda avloppsreningsverk samt de enskilda avloppen på landsbygden. Med anledning av att en stor del av utsläppen av kväve och fosfor kommer från jordbruken anser
Miljö- och byggnadsförvaltningen att ett projekt om tillsyn på jordbruken inom Friaåns avrinningsområde ska utföras. Detta kommer eventuellt att ske genom ett LOVA-projekt.

Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Miljömål 7, Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Miljömål 13, Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 19

2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 26

2013.Ma1157

Redovisning av verkstadsindustriprojektet 2013
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
————

Bakgrund
Verkstadsindustriprojektet initierades av Miljösamverkan Västra Götaland.
Miljö- och byggnadsförvaltning bedömde att verkstadsindustrierna i Mariestad, Töreboda
och Gullspång var i behov av kontroll, eftersom det var många år sedan flera av dessa verksamheter blev kontrollerade.
En rapport över projektets genomförande och resultat är framtagen och finns tillgänglig på
www.miljosamverkanvg.se .

Aktuellt miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 27

2013.Tö0746

Om krav på skyddsåtgärder mot förorenat vägdagvatten
från väg 202
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Trafikverket att senast den 15 oktober
2014 redovisa hur man avser att åtgärda den stora och uppenbara risk för förorening av
vattentäkten i Töreboda på fastigheten Haboskogen 6:29 som trafiken på väg 202 utgör.
Motivet till beslutet är att det under lång tid diskuterats bland annat med berörda kommuner men också med Miljö- och byggnadsförvaltningen om behovet av skyddsåtgärder med
avseende på förorenat dagvatten från väg 202 i dess sträckning i tillrinningsområdet till Töreboda grundvattentäkt. Några definitiva åtgärder har dock inte presenterats av Trafikverket. Trafikverket är ansvarig väghållare och därmed skyldig att vidta skyddsåtgärder.
Motiv för detta beslut återfinns bland annat i 2 kapitlet miljöbalken och där främst 2 och 3
§§.
Beslutet är fattat med stöd av 29 kap 19 och 21 §§ miljöbalken.
Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö, om Levande sjöar och vattendrag, om Grundvatten av god kvalitet, samt om God bebyggd miljö samt om Ett rikt växtoch djurliv (se information nedan).
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har såsom tillsynsmyndighet enligt miljöbalken en skyldighet
att övervaka att ansvariga verksamhetsutövare tar sitt ansvar för att motverka risker för
uppkomst av olägenheter för hälsa och miljön.
I detta ärende handlar det om att de identifierade riskerna för förorening av en betydelsefull
allmän dricksvattentäkt inte motverkats.
Ansvarig för att vidta skyddsåtgärder med avseende på förorenat vägdagvatten är Trafikverket såsom väghållare.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 27 (forts.)

2013.Tö0746

Kommunikation av förslag på beslut
Trafikverket har såsom svar på kommunikation av ett beslutsförslag i ärendet uttalat följande:
”Miljö- och byggnadsförvaltningen i Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommuner har
tagit fram ett förslag på beslut i ärende om skydd av vattentäkt på fastigheten Haboskogen
6:29 i Töreboda kommun. Det föreslagna beslutet innebär att Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Trafikverket att senast den 25 maj 2014 redovisa hur man avser att åtgärda
det bristande skyddet av vattentäkten.
Synpunkter

Trafikverket håller med om att problematiken har diskuterats under en lång tid utan resultat. Den 10 mars kommer det interna startmötet att äga rum för en åtgärdsvalsstudie som
syftar till att utreda vilka åtgärder som krävs för att skydda berörd vattentäkt. Denna studie
bedöms ge de svar som Miljö- och byggnadsnämnden ämnar förelägga Trafikverket att ge.
Det datum som anges i förslaget till beslut bedöms dock inträffa för tidigt för att åtgärdsvalsstudien ska kunna komma fram till ett väl grundat åtgärdsval. Trafikverket är positivt
inställt till att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om ett datum men föreslår att detta
istället inträffar under senare delen av hösten.”

Aktuell lagstiftning
2 kapitlet Miljöbalken

Hänsynsregler
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 27 (forts.)

2013.Tö0746

Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Miljömål 8, Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Miljömål 9, Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Miljömål 16, Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag
Trafikverket på adress goteborg@trafikverket.se
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Protokollsutdrag för kännedom
ann-charlotte.c.eriksson@trafikverket.se
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 27 (forts.)

2013.Tö0746

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
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 28

2013.Gu0506

Om krav på skyddsåtgärder mot förorenat vägdagvatten
från väg 202
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Trafikverket att senast den 15 oktober
2014 redovisa hur man avser att åtgärda den stora och uppenbara risk för förorening av
vattentäkten i Hova på fastigheten Källtorp 1:64 som trafiken på väg 200 utgör.
Motivet till beslutet är att det under lång tid diskuterats bland annat med berörda kommuner men också med Miljö- och byggnadsförvaltningen om behovet av skyddsåtgärder med
avseende på förorenat dagvatten från väg 200 i dess sträckning i tillrinningsområdet till
Hova grundvattentäkt. Några definitiva åtgärder har dock inte presenterats av Trafikverket.
Trafikverket är ansvarig väghållare och därmed skyldig att vidta skyddsåtgärder.
Motiv för detta beslut återfinns bland annat i 2 kapitlet miljöbalken och där främst 2 och 3
§§.
Beslutet är fattat med stöd av 29 kap 19 och 21 §§ miljöbalken.
Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö, om Levande sjöar och vattendrag, om Grundvatten av god kvalitet, samt om God bebyggd miljö samt om Ett rikt växtoch djurliv (se information nedan).
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har såsom tillsynsmyndighet enligt miljöbalken en skyldighet
att övervaka att ansvariga verksamhetsutövare tar sitt ansvar för att motverka risker för
uppkomst av olägenheter för hälsa och miljön.
I detta ärende handlar det om att de identifierade riskerna för förorening av en betydelsefull
allmän dricksvattentäkt inte motverkats.
Ansvarig för att vidta skyddsåtgärder med avseende på förorenat vägdagvatten är Trafikverket såsom väghållare.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 25

2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 28 (forts.)

2013.Gu0506

Kommunikation av förslag på beslut
Trafikverket har såsom svar på kommunikation av ett beslutsförslag i ärendet uttalat följande:
”Miljö- och byggnadsförvaltningen i Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommuner har
tagit fram ett förslag på beslut i ärende om skydd av vattentäkt på fastigheten Källtorp 1:64
i Gullspångs kommun. Det föreslagna beslutet innebär att Miljö- och byggnadsnämnden
förelägger Trafikverket att senast den 25 maj 2014 redovisa hur man avser att åtgärda det
bristande skyddet av vattentäkten.
Synpunkter

Trafikverket håller med om att problematiken har diskuterats under en lång tid utan resultat. Den 10 mars kommer det interna startmötet att äga rum för en åtgärdsvalsstudie som
syftar till att utreda vilka åtgärder som krävs för att skydda berörd vattentäkt. Denna studie
bedöms ge de svar som Miljö- och byggnadsnämnden ämnar förelägga Trafikverket att ge.
Det datum som anges i förslaget till beslut bedöms dock inträffa för tidigt för att åtgärdsvalsstudien ska kunna komma fram till ett väl grundat åtgärdsval. Trafikverket är positivt
inställt till att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om ett datum men föreslår att detta
istället inträffar under senare delen av hösten.”

Aktuell lagstiftning
2 kapitlet Miljöbalken

Hänsynsregler
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 28 (forts.)

2013.Gu0506

Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Miljömål 8, Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Miljömål 9, Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Miljömål 16, Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag
Trafikverket på adress goteborg@trafikverket.se
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Protokollsutdrag för kännedom
ann-charlotte.c.eriksson@trafikverket.se
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 28 (forts.)

2013.Gu0506

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
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27

Sammanträdesprotokoll
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 29

2014.Ma0015

Förslag på intern kontrollplan 2014 för Miljö- och
byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta en intern kontrollplan för verksamhetsåret
2014 i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden vill i detta sammanhang även hänvisa till de övriga styrdokument som nämnden har upprättat som kompletterar den aktuella interna kontrollplanen.
Exempel härpå är tillsyns- och kontrollplanen samt de kvalitetsmål som är definierade för
nämndens och förvaltningens arbete.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag på intern kontrollplan 2014 för
Miljö- och byggnadsnämnden.
Som underlag för kontrollplanens innehåll har använts Kommunstyrelsen i Mariestads
kommuns förslag. Förslaget har bearbetats för att fylla Miljö- och byggnadsnämndens behov av intern kontroll.

Miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande
Arbetet med 2015 års interna kontrollplan ska ske utifrån en processbeskrivning med tillhörande riskanalys. De processer som ska beskrivas är kanske inte alla med i första skedet.
Arbetet kommer att ske mer i projektform under viss handledning av en controller på
Ekonomienheten i Mariestads kommun.
Grunden för det arbetet är ett nytt reglemente för den interna kontrollen.
Årets förslag på intern kontrollplan är inte lika väl genomarbetad, men torde vara tillräcklig
för innevarande år.
Förslaget på förra nämndssammanträdet att låta någon annan person sköta uppföljningen
av den interna kontrollplanen har framförts. Hur det blir är däremot höljt i dunkel.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 29 (forts.)

2014.Ma0015

Kontrollplaneförslaget
Planen innehåller några av de punkter som Kommunstyrelsen redovisat. Några ytterligare
från förra årets plan har tagits med.

Vad är intern kontroll?
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet
och ekonomi. Det finns också internationellt förankrade definitioner som uttrycker samma
sak mera fylligt.
Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa att:
•

verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk
hushållning

•

informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig

•

de regler och riktlinjer som finns följs

•

möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad aktivitet. Den
vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten:


organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter



personalens förutsättningar, kunskaper och attityder



verksamhetens styr- och rapporteringssystem.

Den engagerar politiker, förvaltningens ledning och alla anställda.
Genom god intern kontroll kan både de förtroendevalda och förvaltningen ta sitt ansvar
och få kontroll över verksamheten.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + Intern kontrollplan 2015 + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 30

2014.Ma0229

Förslag på projekt om förbättrad dokumenthantering hos
Miljö-och byggnadsförvaltningen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att som svar på Bert Levefelts förslag hänvisa till
Miljö- och byggnadschefens yttrande nedan.
Tid och personalresurser har avsatts i Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för
att kunna förverkliga intentionerna i det pågående projektet. Det som sedan återstår är att
hitta en finansiering utifrån vad projektet kommer fram till.
————

Bakgrund
Inkommet förslag från ledamoten Bert Levefelt (M) i Miljö-och byggnadsnämnden:
”Med anledning av mitt uppdrag från M&B nämnden (möte 2014-01-30) att ta fram ett
förslag för effektivare dokumenthantering vill jag här lägga fram detta förslag. Förvaltningschefen Lars Sylvén har vid flera tillfällen uppmärksammat nämnden om de stora resurser som krävs för att leta efter och hantera dokument vid byggärenden. Utan närmare
kunskaper i den dokumenthantering som våra handläggare har att brottas med är det viktigt
att Mariestads kommun har system som är lätthanterliga och ”up to date”.
Resurserna för detta bör ifrågasättas. Därför behöver ett arbete startas omgående för att
finna bättre metoder, verktyg och arbetssätt. Målsättningen ska vara att detta ger en "pay
back" inom rimlig tid. Tidig samverkan med andra intressenter (gemensamma IT-system
etc.) är givetvis viktig men ska inte ta bort fokus på att arbetet i första hand riktar sig mot
hanteringen av byggärenden.
Med detta som bakgrund föreslår jag att M&B nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag
att starta ett projekt för att lösa dessa problem. Den nya projektmodellen som tagits fram i
kommunen bör passa utmärkt. Beställare av projektet bör vara förvaltningschefen som
med en styrgrupp driver projektet vidare.
Kostnader för projektet tas centralt efter godkännande och ska inte belasta löpande budget
för M&B utan hanteras som en investering.”
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 30 (forts.)

2014.Ma0229

Miljö- och byggnadschefens yttrande
Ambitionerna i skrivelsen är desamma som förvaltningen har. Dock saknas det kunskap
om hur vi arbetar med arkivfrågorna idag.
Därför kräver det följande redovisning: Först och främst så har vi idag ett arkivprogram för
gamla bygghandlingar (främst ritningar). I det programmet finns det idag 234 725 tiff-bilder
från Mariestad plus 32 618 från Töreboda och 25 277 från Gullspång. Dessa är kopior på
de fotograferade handlingar som finns i ett säkert arkiv i Göteborg. Originalhandlingarna är
utgallrade (förstörda) och nu finns de bara tillgängliga för oss via ett program som heter
Arkiva.
Programmet vi har är en gammal icke uppdaterad version som inte fungerar i de senare
windowsmiljöerna. Filerna ligger på en gammal server som IT-enheten vill ersätta med en
ny och detta på Miljö- och byggnadsnämndens bekostnad. Ett nytt Arkiva kostar drygt 120
tkr plus en årlig kostnad på 50 tkr. En konvertering av våra filer till ett annat system kan
kosta all mellan 200 tkr och .1 miljon beroende på vems tjänster vi väljer.
I det system vi har idag skannar vi alla våra filer själva och sparar in i vårt Miljö- och byggreda ärendehanteringssystem. Vi skulle vilja att alla inskannade filer inkl. Arkivafilerna ovan
gick att lägga in i vårt ärendehanteringssystem. Problemet är de s.k. metadata som är kopplade till tiff-filerna. De behövs för att kunna identifiera nödvändig fältinformation i t.ex.
Miljö- och byggreda (t. ex. fastighetsbeteckning). Kommunen har idag ett program (kallat
Trix) som kan läsa sådana filer, men som saknar systemförvaltare och kompetens för att
underhålla och utveckla det.
Sektor Samhällsbyggnad har nu ett gemensamt projekt under ledning av Göran Persson på
Mätenheten hos Tekniska förvaltningen. Syftet är att hitta ett gemensamt program för att
kunna hantera inskannade ritningar. Det finns nyligen framtaget en uppdragsbeskrivning
gemensamt för Tekniska förvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen och Utvecklingsenheten i Mariestads kommun. Projektet ska följa projektmodellen. Beställare är Utvecklingsenhetens Kristofer Svensson. I arbetsgruppen för detta projekt är också ITenheten med både i sin egenskap av användare av det nuvarande systemet och som sakkunnig i data frågor.
Om projektet kommer att resultera i ett behov av investeringar i ett nytt program eller i utökat bruk av nuvarande system återstår att se. Kostnaden för Miljö- och byggnadsnämndens tiff-filer lär inte kunna belasta någon annans än nämndens budget även om aktuellt
samverkans avtal säger att:
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 30 (forts.)

2014.Ma0229

7 § Arkiv Efter 2007-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i miljö- och byggnadsnämndens vård. Arkivansvar för handlingar från tiden före
2007-01 -01 kvarligger hos respektive medlemskommun. Miljö- och byggnadsnämnden
skall ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.
Noterbart är att projektet obönhörligen kommer in på frågor om program för hantering av
arkivfiler. Därför är också kommunens arkivarie med i arbetsgruppen för projektet.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 31

2014.Ma0012

Ekonomisk uppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa det ekonomiska utfallet.

Kommentar
Fakturor kommer att skickas ut till Töreboda och Gullspångs kommuner så fort alla oklarheter om budgetsiffrorna och hanteringen av årets lönekostnadsökningar har retts ut.
Fakturering årsavgifter miljöbalken och Livsmedelslagen i mars
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 32

2014.Ma0019

Verksamhetsuppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen tillhandlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde göra en uppföljning av sin verksamhet och vid behov korrigera sin Tillsyns- och kontrollplan.

Miljö- och byggnadsförvaltningens redogörelse
Följande är exempel på vad som planeras, pågår eller har utförts sedan förra sammanträdet
i Miljö- och byggnadsnämnden:
Personal

Personalsituationen har varit ansträngd under inledningen på året både beroende på sjukdom och på väntan på att nyanställd personal ska börja och bli vana vid arbetet. Det har
inneburit att vissa arbetsuppgifter inte hunnits med eller fått dra ut på tiden.
Tillsyns- och kontrollplanen har uppdaterats bland annat med aktuella kurser och med det
projekt om intern kontrollplan 2015 som ska bedrivas i samarbete med ekonomienheten i
Mariestads kommun.
Ekonomi

Budgetupptakter har genomförts i de tre kommunerna var och en för sig En bokslutshalvdag har genomförts i Mariestad. Ett möte i MTG Styrgrupp har handlat om bland annat
tjänster från Miljö- och byggnadsnämnden som inte är att betrakta som myndighetsutövning.
Administration

Miljö- och byggnadsförvaltningen deltar i ett arbete med processkartläggning i Mariestads
kommun där också de gemensamma förvaltningarna är involverade.
Forts.

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 32 (forts.)

2014.Ma0019

Nämndsmål

Arbetet med nämndsmål 2014 för Miljö- och byggnadsnämnden pågår och kommer att bli
föremål för beslut på nästkommande sammanträde. Förslagen kommer att skickas ut separat till nämndens ledamöter.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har informerat om handläggning av nedskräpningsärenden i Kommunfullmäktige i Gullspång. Denna information är ett uppdrag som faller inom
ett av nämndsmålen för 2014.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tackat ja till att ta emot 2 praktikanter i vår. Även
detta är ett uppdrag som faller inom ett av nämndsmålen för 2014.
Byggnadsområdet

Den tidigare rutinen att medge förlängning av bygglov har visat sig inte vara möjligt. Ärendena kräver att en ny bygglovsprocess genomförs.
Miljöbalken

Ett seminarium om dagvattenriktlinjer m.m. har genomförts inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland. Syftet är att förbättra arbetet med dagvatten såväl planeringsmässigt
som praktiskt.
Arbetet för kretsloppsanpassning av toalettavloppsvatten tillsammans med Töreboda och
Gullspångs kommuner, Sötåsen, LRF m.fl. fortskrider. Tyvärr deltar ännu inte Mariestads
kommun.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 33

2013.Ma0019

Verksamhetsberättelse för Agenda 21 och miljöstrategiskt arbete 2013 i Mariestad, Töreboda och Gullspång
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
————

Bakgrund
Miljöstrateg Nina Lidholm redogör för den verksamhet hon utfört under 2013.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 34

2014.Ma0010

Redovisning av delegationsbeslut
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa de beslut som är fattade på delegation.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 35

2014.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Länsstyrelsens beslut att avslå ett överklagande av beslut om tillstånd till avloppsanläggning på fastigheten Råda-Rud 1:27 i Gullspångs kommun
Dnr 2011.Gu0384
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommuns beslut att avsluta uppdraget
om att utreda förutsättningarna för att etablera vindkraft på Bångahagen i Mariestad
Dnr 2011.Ma0540
3. Kommunfullmäktige i Mariestads kommunsbeslut att anta den ändrade taxan enligt
tobakslagen i enlighet med upprättat förslag
Dnr 2013.Ma0250
4. Kommunfullmäktige i Mariestads kommuns beslut att anta den ändrade taxan enligt lag
om handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med upprättat förslag
Dnr 2013.Ma0251
5. Kommunfullmäktige i Mariestads beslut att anta taxa för offentlig kontroll av hantering
av animaliska biprodukter i enlighet med upprättat förslag
Dnr 2013.Ma0252
6. Kommunstyrelsen i Mariestads kommuns beslut att bordlägga ärendet om redovisning
av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid vindkraftsetablering
Dnr 2013.Ma0288
7. Kommunstyrelsen i Mariestads kommuns beslut att genomföra samråd på förslag till
reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun
Dnr 2013.Ma0288
8. Kommunstyrelsen i Mariestads kommuns yttrande över remiss om översyn och revidering av riksintresse för friluftslivet i Västra Götalands län
Dnr 2013.Ma0785
9. Kommunfullmäktige i Mariestads kommuns beslut att anta den ändrade taxan prövning
och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag
Dnr 2013.Ma1303
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10. Kommunstyrelsen i Mariestads kommuns beslut med anledning av redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid vindkraftsetablering
Dnr 2013.Ma1438
11. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut enligt 19 kap 3b § andra stycket miljöbalken att inte pröva Miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för
restaurering av bryggor och kaj samt muddring på fastigheten Mariestad Sundet 5:1
Dnr 2013.Ma1456
12. Tillstånd från polismyndigheten om offentlig tillställning
Dnr 2014.Ma0111
13. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland om Kontrollprogram för verksamheten vid
Katrinefors bruk, Mariestads kommun
Dnr 2014.Ma0114
14. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland om bidrag enligt förordningen (1988:372)
om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Dnr 2014.Ma0121
15. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland om att bevilja, med stöd av 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950), en ansökan om tillstånd att göra ingrepp inom fornlämning
Dnr 2014.Ma0148
16. Information till tillsynsmyndigheter från Länsstyrelsen Västra Götaland om täkter och
säkerheter
Dnr 2014.Ma0189
17. Bekräftelse från Länsstyrelsen Västra Götaland på anmälan om transport av farligt avfall
Dnr 2014.Ma0211
18. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland att förelägga Metsä Tissue AB, Katrinefors
bruk, om försiktighetsåtgärder vid genomförande av åtgärder enligt anmälan om sanering och byggnation
Dnr 2014.Ma0221
19. Kommunfullmäktige i Mariestads kommuns beslut med anledning av medborgarförslag
om att kommunen generellt ska ha ansvar för stora och tekniskt komplicerade vattenoch avloppsanläggningar
Dnr 2014.Ma0224
20. Länsstyrelsen Västra Götalands beslut att ge tillstånd för att gräva ner häst
Dnr 2014.Tö044
_____________________________________________________________
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Aktuell information
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Information lämnas på sammanträdet om bland annat följande:
1. MTG Framtidshalvdag ska genomföras den 3 april på eftermiddagen, vilket innebär att
Miljö- och byggnadsnämndens ordinarie sammanträde flyttas till att genomföras på
förmiddagen.
2. Mark- och miljödomstolens beslut att undanröja ett beslut från Länsstyrelsen Västra
Götaland om tillstånd enligt miljöbalken för 7 vindkraftverk i Bråtaområdet i Gullspångs kommun.
3. Förslagen på nämndsmål 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden. Två studenter från
Skövde Högskola kommer att bjudas in till nästa sammanträde då nämndsmålen ska
fastställas.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-03-06

Anslagsdatum

2014-03-13

Förvaringsplats för protokollet
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www.gullspang.se
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