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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-23 
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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 23 juni 2020 kl 13.00 – 14.35 
 

 
Beslutande Anders Bredelius (M) ordförande 

Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Anders Svensson (M) ledamot 
Per Rang (M) ledamot  
Catarina Åkerblad (S) tjänstgörande ersättare 
Mattias Rydin (S) tjänstgörande ersättare 
Yvonne Antonsson (S)  tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Pia Ekström tf bygglovschef §§ 39-47 
John Skog bygglovshandläggare § 37 
Anders Hultén-Olsson miljöinspektör §§ 38 
Håkan Magnusson miljöutredare §§ 41-47 
Ritva Rådefalk miljöinspektör § 48 
Rickard Andersson  miljö- och hälsoskyddsinspektör § 48 
Cecilia Gustafsson controller 
Malin Eriksson sekreterare  
Gösta Lindmark miljö- och byggnadschef 
 

Justerare Mattias Rydin 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2020-06-23 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 36-51 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Mattias Rydin  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-23 

Anslagsdatum 2020-06-23 Anslaget tas ner 2020-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 36                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

MBN § 37                                                   Dnr 2020/00037  

Mariestad Åsen 18:11- Nybyggnad av fritidshus  
Dnr: 2020.MBN945 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med tillhörande 
handlingar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Avgiften för bygglovet är 13408 kronor (8363 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan samt 5045 kronor för hörande av 
grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Harry Delsmyr 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. 
 
Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 804 kr tas då ut.   
 
Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter beslutet 
har kungjorts även om startbesked meddelats.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov utanför planlagt område.  
 
Den berörda fastigheten omfattas av strandskydd. Beslut om strandskyddsdispens 
finns med ärendenummer 2020.MBN916. 
 
Ärendets beredning 

Åtgärden är sådan att kända sakägare (minst alla ägare till angränsande fastigheter) 
har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § 
plan- och bygglagen.  
 
Inga negativa yttranden har inkommit. 
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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 

Strandskyddsdispens är beviljat med ärendenummer 2020.MBN916. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, 
om inte verksamhet miljö och bygg 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 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 John Skog 2020-06-09, Mariestad 
Åsen 18:11- Nybyggnad av fritidshus 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-10, 
Mariestad Åsen 18:11- Nybyggnad av fritidshus 
 
Ansökan daterad 2020-04-30 
 
Situationsplan daterad 2020-04-30 
 
Plan-, fasad och sektionsritning daterad 2020-04-30   

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. 
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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 på 
telefonnummer 0501-75 60 05.  

 

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 38                                                   Dnr 2020/00043  

Gullspång Lökstad 1:29 - Yttrande angående prövotidsutredning 
avseende utsläpp av aluminium för Gullspångs avloppsreningsverk 
Dnr: 2020.MBN485 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden står kvar vid sitt tidigare yttrande, om att ett jämnare 
och mer kontrollerat värde av aluminium i utgående vatten ska eftersträvas. 
Processen, med avseende på utsläppshalter behöver bli mer förutsägbar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker inte VA-avdelningens förslag att höja 
kvartalsmedelvärdet från 1,5 mg/l till 2,5 mg/l.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över de yttranden som 
har kommit in och sökandens bemötande av dessa, angående VA-avdelningen i 
Gullspångs kommun prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor rörande 
utsläppet av aluminium från Gullspångs avloppsreningsverk.  
 
Ärendets beredning 

Miljö -och byggnadsnämnden har tidigare, 2020-03-30 yttrat sig i ärendet om VA-
avdelningen i Gullspångs kommuns prövotidsredovisning, och förslag till slutliga 
villkor rörande utsläppet av aluminium från Gullspångs avloppsreningsverk. 
Yttrandet bifogas.  
 
Skäl till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare noterat att aluminiumvärden på utgående 
vatten spretar. Ett jämnare och mer kontrollerat värde på utgående vatten bör 
eftersträvas. För kvartal 4 2019 och kvartal 1 2020 har VA-avdelningen nu redovisat 
aluminiumhalter på 4,5 mg/l vid två tillfällen. Utspädning av föroreningen är inte att 
likställa med en reningsmetod och ska heller inte ersätta rening. 
 
VA-avdelningen har ändrat sitt tidigare ställningstagande och föreslår att det slutliga 
villkoret ges följande formulering:  

- Resthalten av aluminium i utgående behandlat avloppsvatten får inte överstiga 2,5 
mg/l som medelvärde för kalenderkvartal.  
 
Tidigare har VA-avdelningen i Gullspångs kommun föreslagit 1,5 mg/l som 
kvartalsmedelvärde. 
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Den 9 november 2016 beslutade Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västra 
Götalands län om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § och 9 kap. Miljöbalken (1998:808) för 
Gullspångs avloppsreningsverk. I beslut om tillstånd sköt Miljöprövnings-
delegationen upp avgörandet om vilka slutliga villkor som ska gälla för innehållet av 
aluminium i utgående behandlat avloppsvatten efter byte till aluminiumbaserat 
fällningsmedel. Miljöprövningsdelegationen har efter att tillståndet meddelades 
ändrat tiden för när redovisningen av utredningsuppdraget ska lämnas in och även 
ändrat det provisoriska villkoret för utsläpp av aluminium. Det provisoriska villkoret 
är att resthalten för aluminium i utgående behandlat avloppsvatten inte får överstiga 
2,5 mg/l dygnsmedelvärde.  
 
Motivet till att skjuta upp avgörande om vilka slutliga villkor var att stabila 
driftsförhållanden inte hade kunnat uppnås under prövotiden. Det är uppenbart att 
dessa problem fortfarande kvarstår. Det är viktigt att VA-avdelningen får till en mer 
stabil process med ett jämnare och mer kontrollerat värde av aluminium i utgående 
vatten.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse uppträttad av miljöinspektör Åsa Furustam 2020-06-12, Gullspång 
Lökstad 1:29 - Remiss från Länsstyrelsen - Prövotidsutredning och ansökan om 
slutliga villkor, Gullspångs avloppsreningsverk. Lst dnr 551-46746-2019 
 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande angående prövotidsutredning och ansökan 
om slutliga villkor, Gullspångs avloppsreningsverk. Daterat 2020-03-30.   
   

Expedierats till:  
Länsstyrelsen Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 39                                                   Dnr 2020/00033  

Mariestad Käckestad 1:6- Ansökan om förhandsbesked  
Dnr: 2020.MBN827 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positiv förhandsbesked om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Käckestad 1:6, Mariestads 
kommun i enlighet med tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Det nya bostadshuset kommer att byggas i två plan på cirka 150m²-180m². 
Bostadshuset kommer till material att utföras i trä. 
 
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 handläggning av detta ärende är 6 654 kronor för förhandsbesked och 
för hörande av grannar samt kungörelse, enligt taxa fastställt av kommunfullmäktige.  
 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2020-04-14 ett förhandsbesked om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus i två plan på fastigheten Käckestad 1:6. Då Verksamhet 
miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen (förhandsbesked utanför 
detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden.  
 
För den berörda fastigheten finns ingen detaljplan och inget planarbete har påbörjats 
eller aviserats.  
 
Området runt det tänkta bostadshuset kommer att avstyckas från Käckestad 1:6 och i 
framtiden utgöra en egen fastighet på cirka 3000 m². 
 
Förutsättningarna för att anlägga enskilt avlopp på fastigheten finns enligt 
miljöavdelningen och kommer att hanteras inför eller i samband med 
bygglovsansökan.  
 
Den berörda fastigheten omfattas till viss del av strandskydd, men husets placering 
omfattas inte av strandskydd och åtgärden påverkar inte heller några områdesskydd 
enligt 7 kap miljöbalken (MB).  
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Ärendets beredning 

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 till verksamhet miljö och bygg. 
 
Skäl till beslut 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av enbostadshus kan beviljas enligt ovanstående med stöd  
av 9 kap. 17 och 18 §§ PBL.  
 
Upplysningar 

Förutsättningarna för att anlägga enskilt avlopp på fastigheten finns enligt 
miljöavdelningen och kommer att hanteras inför eller i samband med 
bygglovsansökan.  
 
Förhandsbeskedet gäller i två år från det datum beslutet vinner laga kraft.  
 
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden utan bygglov och 
startbesked.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström 2020-06-03, Mariestad 
Käckestad 1:6- Ansökan om förhandsbesked 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-08, 
Mariestad Käckestad 1:6 - Ansökan om förhandsbesked 
 
Ansökan om förhandsbesked daterad 2020-04-14 
 
Situationsplan daterad 2020-05-12   

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. 
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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 på telefon 
0501-75 60 05.  

 

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 40                                                   Dnr 2020/00034  

Töreboda Prästkragen 1- Nybyggnad av flerbostadshus - 
Trygghetsboende 24 st lägenheter  
Dnr: 2020.MBN948 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med tillhörande 
handlingar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Avgiften för bygglovet är 96 391 kronor för bygglov, startbesked, slutbesked och 
fastställande av kontrollplan, för hörande av grannar samt kungörelse, enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Michael Jonsson, Bryngelsgatan 6, 521 47 Falköping, som är certifierad 
kontrollansvarig SC0366-17 med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad sakkunnig för tillgänglighet (TIL). 
Som sakkunnig godtas Ann Bjerkelund, Annblund AB, Ploggatan 7, 418 73 
Göteborg, som är certifierad sakkunnig tillgänglighet, (5557). 
 
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. 
 
Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 804 kr tas då ut.   
 
Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter beslutet 
har kungjorts även om startbesked meddelats.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för trygghetsboende med 24 st lägenheter med tillhörande 
lågdelsbyggnad, förråd och miljöhus för planenlig åtgärd inom detaljplanen.  
Fastigheten omfattas av detaljplan för kvarteret Prästkragen med mera, Töreboda 
tätort, Töreboda kommun, upprättat i maj 2017, lagakraft 13 maj 2019. 
Bestämmelserna innebär bland annat område för bostadsändamål.  
 
Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(nybyggnation av flerbostadshus) ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden.  
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Skäl till beslut 

Åtgärden följer detaljplanen för kvarteret Prästkragen med mera,  
Töreboda tätort.  
 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL. Bygglov ska 
således beviljas. 
 
Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, 
om inte verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 
 
I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
debiteras separat om de utförs av mät- och geodataenhet. 
 
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 tf bygglovschef Pia Ekström 2020-06-02, Töreboda 
Prästkragen 1- Nybyggnad av flerbostadshus - Trygghetsboende 24 st lägenheter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-08, 
Töreboda Prästkragen 1- Nybyggnad av flerbostadshus - Trygghetsboende 24 st 
lägenheter 
 
Ansökan om bygglov daterad 2020-04-30 
 
Nybyggnadskarta daterad 2020-05-19 
 
Situationsplan daterad 2020-05-19 
 
Planritningar daterade 2020-05-19 
 
Fasadritningar daterade 2020-04-30 
 
Sektionsritning daterad 2020-04-30   
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till exempel 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 på 
telefonnummer 0501-75 60 05. 

 

Expedierats till:  
Sökanden, kontrollansvarig 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-23 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 41                                                   Dnr 2020/00035  

Samrådsyttrande - Förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., 
Mariestads centralort  
Dnr: 2020.MBN1134 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Natur och rekreation 

Tillgång till natur- och grönområden av god kvalitet är viktigt för uppfyllande av det 
nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” och Agenda 2030-målet ”Hållbara städer 
och samhällen”.  
 
Det aktuella skogsområdet utgör idag rekreationsområde för stadsdelar i Ladukärr 
och Högelid. Området är utpekat som tätortsnära natur i Mariestads kommuns 
översiktsplan (sid. 77). Området är däremot inte utpekat som industriområde, vilket 
bör tolkas som att rekreationsvärdena ska prioriteras i detta fall.  
 
Det behöver göras en mer detaljerad beskrivning och bedömning av områdets 
funktion för rekreation och andra ekosystemtjänster, samt hur detta påverkas vid en 
förändrad markanvändning enligt föreslagen detaljplan. Förslag till lämpliga 
anpassningar av planförslaget utifrån funna natur- och rekreationsvärden behöver tas 
fram. 
 
Redan nu kan nämnden dock konstatera att den yta av naturmarken som föreslå tas i 
anspråk högst sannolikt behöver minskas ned påtagligt för att bevara områdets 
funktion som rekreationsområde. Detta grundat på att storlek är av vikt för huruvida 
ett område upplevs som lugnt och ostört eller inte.  
 
Enligt Mariestads kommuns översiktsplan (sid. 70) ska förlorade ekosystemtjänster 
och rekreationsvärden ersättas när naturmark eller annan grönstruktur tas i anspråk. 
Planförslaget behöver därför redovisa hur denna kompensation kommer att ske. 
Utan att föregå denna utredning skulle kompensation t.ex. kunna vara genom att 
kopplingen (gröna stråk) mellan Ladukärrskogen och Lillängsskogen i väster och 
Grangärdesskogen i söder långsiktigt säkras och utvecklas.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden vill även lyfta, även om det inte ligger inom ramen för 
denna detaljplan, behovet av att kommunen gör en övergripande planering av 
grönområden och tätortsnära natur i och kring tätorter i Mariestad. Detta för att 
identifiera vilka grönområden och områden av tätortsnära natur som behöver 
bevaras och utvecklas för att tillgodose tätortens sammanlagda behov rekreation och 
för att säkra viktiga ekosystemtjänster. Något som inte går att hantera i enskilda 
detaljplaner, eftersom dessa inte kan hantera frågor utanför planområdet. En sådan  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

planering behöver också innefatta konkreta skötselplaner. Även detta har stöd i 
Mariestads kommuns översiktsplan (sid. 71). 
 
Plankarta 

Det bör framgå på plankarta att skyltmaster inte omfattas av reglering av 
byggnadshöjd. Detta framgår bara i planbeskrivningen under avsnitt ”Motivering av 
planbestämmelser” på sidan 6.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestad fått 
ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Ladukärr 1:1, 2:1, 2:2, 2:31, 2:32, 2:51, 
2:52, 2:12 och 2:4.   
 
Planen syftar till att möjliggöra för markanvändningen verksamheter, detaljhandel 
och industri. Planen möjliggör en flexibel markanvändning vad gäller 
kvartersmarkens utnyttjandegrad samt byggnaders placering, med syftet att göra 
marken lämplig för etableringar av varierande storlek och utformning. 
 
Kvartersmarkens ska anslutas till Marieforsleden. 
 
Mellan planerad kvartersmark och Ladukärrs bostadsområde har en buffertzon 
mednaturmark planerats för att minska verksamheternas påverkan på befintliga 
bostadsfastigheter. Naturområdet kommer även att nyttjas för fördröjning av 
dagvatten. 
 
I planområdets södra del är marken reglerad som kvartersmark fram till 
planområdesgränsen för att i framtiden möjliggöra en förlängning av 
verksamhetsområdet söder ut.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-06-05, Förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestads 
centralort 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-10, 
Samrådsyttrande - Förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestads centralort 
 
Planbeskrivning 
 
Plankarta 
 
PM Geoteknik 
 
PM Riskbedömning avseende farligt gods 
 
Riskbedömning Bångahagen 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad info@mariestad.se  

 

mailto:info@mariestad.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 42                                                   Dnr 2020/00038  

Samrådsyttrande - Detaljplan för Tranan 3, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun  
Dnr: 2020.MBN1017 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Trafikbuller 

En trafikbullerutredning behöver tas fram eftersom bullernivåerna kan överstiga 
gällande riktvärden. Enligt Boverket är en utgångspunkt att behov av att beräkna och 
redovisa buller i en detaljplan, föreligger om bullernivåerna bedöms vara mindre än 5 
dBA under riktvärdena eller högre. 
 
Utredningen behöver följa Boverkets vägledning. Detta innebär främst att redovisa 
ekvivalenta ljudnivåer vid fasad samt ekvivalenta och maximala nivåer för en 
eventuell uteplats. Alla berörda fasader behöver beskrivas, om möjligt per 
våningsplan.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestad fått 
ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Tranan 3 i Mariestad. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder utöver fortsatt 
centrumverksamhet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-05-20, Detaljplan för Tranan 3, Mariestads centralort, Mariestads 
kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-10, 
Detaljplan för Tranan 3, Mariestads centralort, Mariestads kommun 
 
Planbeskrivning 
 
Plankarta 
 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad info@mariestad.se  

mailto:info@mariestad.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 43                                                   Dnr 2020/00039  

Samrådsyttrande -  Planprogram Norra infarten  
Dnr: 2020.MBN1311 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 
 
Det är viktigt att arbete med gestaltningsfrågorna för att området ska bli en tilltalande 
inkörsport till tätorten. Ett ställningstagande vad gäller skyltning (t.ex. avseende 
tillåtna byggnadshöjder och placeringar) bör göras. 
 
Den del av området som ligger norr om Stockholmsvägen behöver utformas så att 
ett så bra rekreationsområde som möjligt kan bevaras för boende i Krontorp. 
Ytterligare studier av alternativa placeringar av nya byggrätter bör göras. Det bör 
bevaras ett tillräckligt brett grönt stråk mellan den tätortsnära naturen vid Krontorp 
och norr därom liggande skogsområden.  
 
En standardiserad inventering över programområdet samt en dagvattenutredning bör 
genomföras inför detaljplanearbetena.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till planprogram avseende den norra infarten till Mariestads 
tätort. 
 
Planprogrammet syftar till att möjliggöra utveckling av området vid Norra infarten 
genom att utreda markanvändning för bostäder, handel, verksamheter, lager och 
drivmedelsförsäljning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättat av tf bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-06-09, Samråd planprogram Norra infarten 
 
Tjänsteskrivelse upprättat av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-10, 
Samråd planprogram Norra infarten 
 
Planprogram 
 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad info@mariestad.se  

 

mailto:info@mariestad.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 44                                                   Dnr 2020/00040  

Samrådsyttrande - Förslag till detaljplan för Gamla staden 4:3 m.fl., 
Mariestad centralort Dnr: 2020.MBN1288 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

 
Projekt Stadskvarnen 

Parallellt med denna detaljplan driver kommunen (i samverkan bland annat 
VänerEnergi, Länsstyrelsen och Mariestads Sportfiskeklubb) ett arbete för att 
återställa fri vandringsväg för fisk förbi stadskvarnen före detta vattenkraftverk. 
Detta genom att ta bort flodluckor samt öppna en mindre sektion vid dammens 
vänstra strand. Medel har erhållits från Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”-fond 
och i form av LOVA-pengar (statsbidrag).  
 
Tillstånd för detta meddelades av Mark- och miljödomstolen i juni 2019. Enligt 
domen tillåts vissa ombyggnader i den före detta intagskanalen till kraftverket. Detta 
för att kunna tillse att det finns vatten i kanalen även vid lågvattenföring. Något som 
i tillståndsprocessen framförts som mycket viktigt för kulturmiljön. Erfarenheterna 
från de torra somrarna 2018 och 2019 indikerar dock att en vattennivå i 
inloppskanalen upprätthålls utan dessa åtgärder, så eventuellt behöver det inte 
genomföras. Arbetena med kvarndammen som helhet är tänkta att genomföras 
vintern 2020/2021 alternativt tidig höst 2021.  
 
Platsen där dessa åtgärder kan komma att genomföras ägs idag av Mariestads 
kommun. Det är viktigt att vid en fastighetsreglering tillses att rådigheten för att 
utföra åtgärder enligt dom bibehålls. 
 
Naturmiljö 

Upplysningsvis så finns fynd av de hotade arterna drillsnäppa, svartvit flugsnappare 
och tornseglare finns noterade från området. (ArtDatabankens databas).  

Område betecknat som W1 (vattenområde som får överbyggas) påverkar befintligt 
biotopskyddsområde och kan behöva särskilt samråd eller dispens.  
 
Markföroreningar 

Eftersom bostäder och skola föreslås tillåtas är Naturvårdsverkets riktvärden för 
känslig markanvändning tillämpliga för planområdet.  
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Plankarta 

På plankartan saknas vilken byggnadshöjd som avses inom område för BJ1HS 
(bostäder, småindustri, handel och skola). På plankarta saknas även egenskapsgräns 
för det U-område som går tvärs över kartan från område BJ1HS till CBJ1S, 
(ledning1493-146,5).  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Gärdet 4:3 i Mariestads 
kommun. 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av Mariestad stadskvarn och 
närliggande områden genom att medge blandad användning i form av bostäder, 
handel, kontor, restaurang, hotell, bryggeri med mera i befintlig byggnad samt 
byggrätt för nybyggnation. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse i 
form, material och arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen syftar även till att skydda 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-06-02, Förslag till detaljplan för Gamla staden 4:3 m.fl., Mariestad 
centralort 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-10, 
Samrådsyttrande - Förslag till detaljplan för Gamla staden 4:3 m.fl.,  
 
Mariestad centralort 
 
Plankarta 
 
Planbeskrivning 
 
Kulturhistorisk utredning 
 
PM Geoteknik 
 
Markteknisk undersökningsrapport 
 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad info@mariestad.se  

 

mailto:info@mariestad.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 45                                                   Dnr 2020/00041  

Samrådsyttrande - Detaljplan för Tjädern 12, Töreboda centralort, 
Töreboda kommun  
Dnr: 2020.MBN1355 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 
 
Plankarta 

I planbeskrivningen på sidan 5 under rubriken ”Farligt gods” står det att  
Sötåsenvägen är utpekad som sekundär led för farligt gods. För att minska risken vid 
en eventuell olycka föreslår detaljplanen en zon av prickmark på 15 meter från 
Sötåsenvägen enligt Trafikverkets rekommendation. På plankartan är området 
markeras som kryssmark, borde stå prickmark även på plankartan. Behöver även 
ändra texten i planbeskrivningen på sidan 6 från korsmark till prickmark.  
 
Buller 

Planförslaget redovisar en bedömning för bullerpåverkan från Sötåsenvägen. Detta 
behöver kompletteras med redovisning avseende buller från järnvägen (stambanan) 
samt näraliggande industriverksamheter.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Töreboda 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för Tjädern 12 och del av Kilen 15:18 i 
Töreboda kommun. 
 
Planförslagets syfte är att utöka nuvarande tillåtna användning till att, utöver 
bostäder, även omfatta förskoleverksamhet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström, miljöutredare Håkan 
Magnusson och miljöinspektör Rikard Skagerstam 2020-06-09, Detaljplan för 
Tjädern 12, Töreboda centralort, Töreboda kommun 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-10, 
Samrådsyttrande - Detaljplan för Tjädern 12, Töreboda centralort, Töreboda 
kommun 
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Planbeskrivning 
 
Plankarta 

 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Töreboda kommunen@toreboda.se  

 

mailto:kommunen@toreboda.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 46                                                   Dnr 2020/00036  

Granskningsyttrande - Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 
och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN1341 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 
 

Lillängsskogen 

Det är viktigt att förbindelsen mellan Stockholmsvägen och rekreationsområdet i 
Lillängsskogen utformas på ett tydligt och bra sätt. Det nya bebyggelseområdet kan 
komma att uppleva som en barriär, som avhåller besökande till skogsområdet.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Lillängen 2:1 och 6:1 
i Mariestads kommun. 
 
Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i 
flerbostadshus, centrumverksamheter och skola i utkanten av Lillängsskogen, mot 
Stockholmsvägen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-05-20, Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-05-20, Granskningsyttrande - Förslag till detaljplan för del av 
Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun 
 
Planbeskrivning 
 
Plankarta 
 
Samrådsredogörelse 
 
Naturvårdsutlåtande 
 
Trafikbullerutredning 
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Översiktlig skyfallsstudie 
 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad info@mariestad.se  

 

mailto:info@mariestad.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 47                                                   Dnr 2020/00045  

Granskningsyttrande - Förslag till ändring av stadsplanen för södra 
delen av Katrinefors industriområde i Mariestad  
Dnr: 2020.MBN699 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter över förslag till ändring av 
detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ändring av Stadsplan 170, del av Gärdet 4:2 m.fl. 
fastigheter.  

Syftet är att möjliggöra ut- och ombyggnad av befintlig industriverksamhet.  

Planändringen innebär att: 

 mark som i gällande stadsplan är avsedd för markreservat för underjordiska 
ledningar upphävs 

 prickmark med innebörd att marken inte får bebyggas tas bort och till delar 
ersätts med innebörden att marken inte får förses med byggnad 

 område som i gällande plan ska utgöra planterat skyddsområde tas bort 

 högsta tillåtna byggnadshöjd utökas inom delar av planområdet. 

 
Förslaget innebär endast ändring avseende enligt ovanstående. I övrigt gäller således 
bestämmelser enligt tidigare plan. 
 
Planförslaget har sedan samrådsskedet delats upp i två separata planer varav detta 
förslag avser den södra delen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-06-12, Förslag till ändring av detaljplan för södra delen av 
Katrinefors industriområde i Mariestad 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-15, 
Granskningsyttrande - Förslag till ändring av detaljplan för södra delen av 
Katrinefors industriområde i Mariestad 
 
Planbeskrivning 
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Plankarta 
 
Illustrationer 
 
Bullerutredning 
 
Kulturmiljöutredning     
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 48                                                   Dnr 2020/00044  

Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen  
Dnr:2020MBN1306 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera beslutanderätt av ärenden enligt 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
Delegationen ska gälla så länge som lagen gäller, det vill säga till 2020-12-31.  

Bakgrund 

Riksdagen har den 17 juni 2020 fattat beslut om en ny lag ”Lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen”. Regeringen har även meddelat en förordning till 
lagen. I lagen finns bestämmelser om tillfälliga smittskydds-åtgärder för att förhindra 
spridning av på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19.  
 
Tillsynsansvaret enligt den nya lagen har lagts på den kommunala nämnd som ansvarar för 
miljö- och hälsoskyddsområdet, det vill säga miljö- och byggnadsnämnden. Nämndens 
reglemente behöver inte revideras för att fördela uppdraget, men däremot behöver 
delegation ges tjänstemannaorganisationen eftersom beslut enligt den nya lagen kan 
komma att behöva fattas snabbt. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) föreslår därför 
att aktuell nämnd fattar beslut om tillfällig delegationsordning för att kunna hantera och 
följa den nya lagen.  
 
SKR har tagit fram ett förslag till delegationsordning för ärenden som gäller lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås fatta beslut om den tillfälliga delegationsordningen i 
enlighet med förslaget från SKR med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 6 
kap. 38 § KL.  
 
Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.  
 
Miljöinspektör Ritvå Rådefalk och miljö- och hälsoskyddsinspektör Rickard Andersson 
informerar nämnden om vad lagen innebär och vad delegationsuppdraget med anledning 
av den nya lagen omfattar.  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-23 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Generell begränsning av delegeringens omfattning  

Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden enligt 6 
kap. 39 § KL.  

Anmälan av beslut:  

 Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid 
nästkommande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (6 kap. 40 § och 7 
kap. 8 § KL).  

 Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 6 kap. 39 § KL ska alltid anmälas 
vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra stycket KL).  

 Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa 
sammanträde med nämnden (7 kap. 8 § KL).  

 Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska 

anmälas till förvaltningschefen (7 kap. 8 § KL). 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-06-22, 
Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  
 
Tillfällig delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
 
SFS 2020:526 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen   

 

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-23 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 49                                                   Dnr 2020/00031  

Delegationsbeslut 2020-04-27 - 2020-06-07 
Dnr: 2020.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 2020-04-27 - 2020-06-07      

 

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-23 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 50                                                   Dnr 2020/00032  

Handlingar att anmäla 2020-04-27 - 2020-06-07 
Dnr: 2020.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning över till verksamheten inkomna handlingar under perioden  
2020-04-27 till 2020-06-07.      
 

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-23 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 51                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Gullspång Otterbäcken 2:3 - Föreläggande vid vite att transportera bort fluff 

På miljö- och byggnadsnämnden den 12 maj 2020 återremitterades ärendet angående  
Gullspång Otterbäcken 2:3 - Föreläggande vid vite att transportera bort fluff.  
 
Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson informerar om statusen på ärendet.    

___________________________  

Brand Hova 

Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson ger nämnden en lägesrapport avseende 
tillsynsärende kopplat till brand i Hova.   

___________________________   

Fagerlids sågverk 

Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson informerar nämnden om aktuella ärenden kopplat 
till Fagerlids sågverk.  

____________________________  

Politiker- och tjänstemannaroll 

Ordförande Anders Bredelius (M) informerar om rollfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner. 
      

  

 

 


