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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset Mariestad 
Tisdagen den 17 maj 2022 kl 13:00- 14:40 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Håkan Fernström (S) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Leif Börjesson (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Mikael Ericksson (RV) Ledamot 
Mattias Rydin (S) Tjänstgörande ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Tjänstgörande ersättare 
Daniel Lång (M) Tjänstgörande ersättare 
Roger Wiking (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Inger Farken Ersättare 
Yvonne Antonsson Ersättare 
Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef 
Pia Ekström Enhetschef byggenheten 
Niklas Engebretsen Alkohol- och tobakshandläggare § 67 
Johan Larm Bygglovshandläggare § 68-69 
Anna-Lena Stoltz Bygglovshandläggare § 70 
Theres Wiklund Bygglovshandläggare § 71 
Elin Edforss Byggnadsinspektör § 72 
Emma Lord Bygglovshandläggare § 73-74 
Håkan Magnusson Miljöutredare § 76 
Ritva Rådefalk Miljöinspektör § 81 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
 

Justerare Johan Cord 

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

Sekreterare  Paragrafer §§ 66-81 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Johan Cord  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

Anslagsdatum 2022-05-18 Anslaget tas ner 2022-06-09 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 66                                                   Dnr P2  

Godkännande av dagordning 

    

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 § 67                                                   Dnr 2022/00073  

Beslut om serveringstillstånd Kolgrill House  
Dnr: 2022.MBN1025 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja Kolgrill House i Mariestad EF 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.   

Bakgrund 

Utredning av Kolgrill House ansökan visar att verksamheten ska beviljas 
stadigvarande tillstånd att servera alkohol till allmänheten enligt Alkohollag 
(2010:1622) 8 kap. 2 §.  

Som remissinstans har Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogden, miljö- och 
byggnadsnämndens hälsoskydd och livsmedel samt Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg lämnat yttrande utan att visa något som talar emot att ansökan beviljas. 

Del av utredningen har kontrollerat bolagets registrering, ekonomi och 
dispositionsrätt över lokaler. Vidare har utredningen granskat ansvarig, dennes 
sambos samt dennes faders folkbokföring, tidigare uppdrag, ekonomi och laglydighet 
utan anmärkning. 

Sista delen av utredningen har granskat hur verksamheten kommer att bedrivas. Så 
som tillgängliga medel, lokaler, antal gäster, tidpunkter, matservering och 
alkoholservering. Under utredning av verksamhetsdriften har inget framkommit som 
skulle kunna indikera stå i strid med gällande alkohollagstiftning.  

Underlag för beslut 

Alkohol- och tobakshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-05-05 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-06  

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska 
dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.  

E-postadress är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange beslutsdatum och ärendets diarienummer 
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* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

Underteckna skrivelsen. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.    

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 68                                                   Dnr 2022/00071  

Töreboda Halna-Åsen 1:123 - Byggsanktionsavgift för olovlig rivning 
av fritidshus  
Dnr: 2021.MBN2217 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XXXX en 
byggsanktionsavgift på 26 807 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- och 
byggnadsnämnden gett lov och startbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av rivningslov och 
startbesked har utfört åtgärden rivning av fritidshus utan rivningslov eller 
startbesked. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 
15 § plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).   

Bakgrund 

2020-04-14 inkom en ansökan om rivningslov för fritidshuset på fastigheten. Efter 
att fastighetsägaren inte inkom med begärda kompletteringar inom angiven tid så 
avvisades ärendet 2020-09-18. Av både kompletteringsföreläggandet och beslutet om 
att avvisa ärendet så framgår det tydligt att en ny ansökan behöver lämnas in om 
åtgärden fortfarande är aktuell och att åtgärden inte får påbörjas innan verksamhet 
miljö och bygg utfärdat ett startbesked.  

2021-06-11 fick verksamhet miljö och bygg, genom ett samtal från fastighetsägarens 
son, kännedom om att fritidshuset på fastigheten Halna-Åsen 1:123 i Töreboda 
kommun hade rivits trots avsaknad av rivningslov eller startbesked. 

2021-06-16 inkom en ansökan om rivningslov i efterhand samt om bygglov för att 
bygga ett nytt fritidshus på platsen. Även detta ärende avvisades 2022-03-04 eftersom 
fastighetsägaren inte inkom med begärda handlingar inom angiven tid. 

2021-07-08 var verksamhet miljö och bygg ute i det aktuella området i ett annat 
ärende och noterade att byggnaden på den aktuella fastigheten inte bara var riven 
utan grundarbetet för att uppföra en ny byggnad var påbörjat. 

2022-04-29 inkom fastighetsägaren med en ny ansökan om lov samt med yttrande 
angående rivningen.  

I yttrandet så framhåller fastighetsägaren att byggnaden revs för att konstruktionen 
var så pass bristfällig att vistelse i byggnaden medförde livsfara och att byggsanktions 
avgift inte ska tas ut enligt 11 kap. 56§ punkt 2 PBL. Det framkommer också av 
yttrandet att konstruktionsfelen uppdagades 2021 när byggnaden skulle renoveras 
och att det aldrig varit fastighetsägarens avsikt att ta bort byggnaden och ersätta den 
med en ny. 
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I yttrandet meddelar även fastighetsägaren att de avser att utföra rättelse angående 
den påbörjade byggnationen genom att flytta grundkonstruktionen från platsen. 

Bedömning 
Verksamhet miljö och bygg konstaterar att rivningsåtgärden har utförts utan 
startbesked eller rivningslov. En byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 
51§ PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den otillåtna åtgärden kan beviljas i 
efterhand. 

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
otillåten byggnation - olovlig rivning av fritidshus. 

Avgiften för rivningen blir (1*48300)+(0,002*48300*55) = 53 613 kronor. 

Enligt 11 kap. 56 § punkt 2 plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) ska inte en 
byggsanktionsavgift tas ut om överträdelsen avser rivning av en byggnad och 
rivningen har varit nödvändig för att undanröja risk för människors liv eller hälsa 
eller för att avvärja eller begränsa en omfattande skada på annan egendom. 

Efter granskning av den inskickade videon gör verksamhet miljö och bygg 
bedömningen att det inte förelåg så pass alvarliga konstruktionsfel att rivning varit 
nödvändig enligt 11 kap. 56 § PBL. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att det inte finns några 
särskilda skäl till att sätta ner avgiften. 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det 
finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig då den 
saknar rivningslov och startbesked.   

Behandling på sammanträdet 

Johan Cord (S) yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ner till hälften, 26 807 kronor. 

Ordförande Anders Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
nämnden beslutar enligt Cords (S) yrkande.      

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-05 

Förslag till beslut i samband med kommunicering 2022-03-04 
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Foto 2021-07-08 

Beräkning av sanktionsavgift 2022-02-24 

Video 2022-04-29 

Foto 2022-04-29 

Två yttrande från fastighetsägaren 2022-04-29 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till Verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05     

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 69                                                   Dnr 2022/00068  

Mariestad Hällsås 1:21 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation - installation av eldstad innan startbesked  
Dnr: 2021.MBN2798 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XXX en 
byggsanktionsavgift på 2 380 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- och 
byggnadsnämnden gett bygglov och starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av startbesked har utfört 
åtgärden, installation av eldstad innan startbesked utfärdats. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 
13 § plan.- oh byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).   

Bakgrund 

2021-08-30 fick verksamhet miljö och bygg in en anmälan gällande installation av 
eldstad på Hällsås 1:21 i Mariestad. Efter en första granskning skickades ett 
föreläggande om komplettering ut till sökanden 2021-09-07. 

2021-11-22 inkom ett besiktningsprotokoll från sotaren daterat 2021-11-08 samt en 
kontrollplan daterad 2021-11-19. Detta indikerar att eldstaden hade installerats innan 
begärda kompletteringar inkommit samt innan startbesked utfärdats. 

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts utan 
startbesked, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 51§ PBL.  

Verksamhet miljö och bygg har beviljat startbesked i efterhand 2021-12-23. 

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
otillåten byggnation - installation av eldstad innan startbesked.  

Avgiften blir enligt (0,1*47600*1)/2 = 2 380 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått.  

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften står i 
proportion till överträdelsen och finner inga särskilda skäl till att sätta ner avgiften. 
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Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det 
finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att åtgärden var olovlig då den påbörjades utan 
startbesked.   

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-03-11 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-05 

Föreläggande om komplettering 2021-09-07 

Besiktningsprotokoll sotaren 2021-11-22 

Startbesked i efterhand 2021-12-23 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till Verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.     

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 70                                                   Dnr 2022/00069  

Mariestad Ekby-Vallby 26:1 - Ansökan om förhandsbesked - 
Nybyggnad enbostadshus  
Dnr: 2022.MBN233 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förhandsbesked beviljas i enlighet med 
tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 973 kronor (4 106 kronor för förhandsbesked, 1 
867 för hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura skickas separat. 

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.    

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus utanför 
planlagt område.  

Fastigheten har inga utpekande fornlämningar men stenmurar finns i området.  

Förutsättningar för att anlägga enskilt avlopp finns enligt miljöavdelningen och 
kommer att hanteras inför eller i samband med bygglovsansökan. 

Den berörda fastigheten omfattas av områdesskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken 
(MB), biotopskyddsområde.  

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg mottog 2022-02-01 en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Ekby-Vallby 26:1, Mariestad 
kommun.  

Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(förhandsbesked) ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden.  

Ärendet har remitterats till länsstyrelsen avseende stenmurarna som finns i området 
samt trafikverket avseende ny infartsväg.   

Länsstyrelsen beskriver i sitt yttrande att de inte har några synpunkter med anledning 
av fornlämningar. De beskriver också att stenmurar och odlingsrösen i 
jordbruksmark är biotopskyddade.  
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Finns det biotopskyddade objekt som kan komma till skada till följd av byggnationen 
så behöver sökande ansöka om biotopskyddsdispens hos länsstyrelsen, lagstiftningen 
är mycket restriktiv med att ge dispens för åtgärder som inte är av allmänt 
samhällsintresse.   

Samhällsplanerare på Trafikverket beskriver att de inte kan bedöma den specifika 
placeringen av vägen i detta skede, men de bedömer ändå att ny infartsväg ska kunna 
ordnas för nybyggnationen någonstans på fastigheten.  

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 till verksamhet miljö och bygg.  

Skäl till beslut 
Sökande har angett att nybyggnationen inte kommer påverka stenmurarna i området, 
då detta är en miljö som de vill behålla och vårda. 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att platsen lämpar sig för ett enbostadshus då 
placeringen hamnar på ett mindre öppet område som omsluts av skogsmark samt 
stenmurar. Infartsväg bedöms kunna anordnas på fastigheten.   

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

Upplysningar 
Infartsvägen som visas på situationsplanen är endast ett förslag och ingår inte i 
förhandsbeskedet. Specifik placering av infartsväg till bostadshuset behöver granskas 
i samband med bygglovsansökan. Ansökan om väganslutning hos trafikverket ska 
vara beviljad innan kommunen beslutar om bygglov. 

Förutsättningarna för att anlägga enskilt avlopp 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 eller 
startbesked.  

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-05-03 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan 

Yttrande från trafikverket 

Yttrande från länsstyrelsen    
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.   

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 71                                                   Dnr 2022/00063  

Mariestad Tidavad 8:4 - Ansökan om förhandsbesked - fritidshus 
Dnr: 2022.MBN606 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förhandsbesked beviljas i enlighet med 
tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 768 kronor (4 106 kronor för förhandsbesked, 
1 662 kronor för hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Förhandsbeskedet gäller i två år från det datum beslutet inner laga kraft. 

Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden utan bygglov och 
startbesked.    

Bakgrund 

Ansökan avser ett förhandsbesked för ett fritidshus på ca 120 m² som ska smälta in i 
skogsområdet med svart tak och mörk kulör på byggnaden.   

På grannfastigheten bygger Skövde kommun ut ett område för 12 fritidshus och 
utbyggnad för vatten och avlopp till en kapacitet av 20 hushåll. Med denna 
utbyggnad i Böja så ville fastighetsägaren på Tidavad 8:4 se om det finns 
förutsättningar att även han kan bygga ett fritidshus.  

Ärendets beredning 
2022-03-16 mottog verksamhet miljö och bygg mottog en ansökan om 
förhandsbesked om fritidshus på fastigheten Tidavad 8:4, Mariestad. 

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. 

Förutsättningar för att anlägga enskilt avlopp på fastigheten finns enligt 
miljöavdelningen. 

Då verksamhet miljö- och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(förhandsbesked utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och 
byggnadsnämnden. 
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Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd bevilja ett positivt 
förhandsbesked enligt ovanstående med stöd av 9 kap. 17 och 18§§ § PBL.   

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2020-04-20 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-04-27 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan    

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till Verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 72                                                   Dnr 2022/00064  

Mariestad Virket 7 - Byggsanktionsavgift för olovligt tagit byggnaden 
i bruk innan slutbesked  
Dnr: 2022.MBN539 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare Skaraborgs 
Bergsprängning AB (org.nr. 5590558051) en byggsanktionsavgift på 329 985 kronor 
för att trots förbudet i 10 kap. 4§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), tagit del 
av byggnaden i bruk innan miljö- och byggnadsnämnden gett slutbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av slutbesked har tagit del 
av byggnaden i bruk genom att låta butikens personal börja packa upp varor samt att 
kontor tagits i bruk. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 
18 § plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).   

Bakgrund 

Slutsamråd för butik och personalutrymmen hölls 2022-01-31. Det kunde inte 
utfärdas något slutbesked då eftersom handlingar saknades inför beslut om 
interimistiskt slutbesked/slutbesked. Handlingarna hade vid datum för 
kommunicering av förslag till beslut, 2022-03-08, ännu inte inkommit.  

Verksamhet miljö och bygg konstaterade vid besök på plats 2022-03-08 att butikens 
personal packat upp varor i butiken samt att kontor tagits i bruk.  

En byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 51§ PBL.   

Byggherren har efter kommunicering inkommit med synpunkten att sanktionsarean 
endast ska beräknas på ytor för Ahlsells butik och kontor. Verksamhet miljö och 
bygg har tagit del av byggherrenssynpunkter och tillmötesgår byggherrens synpunkt 
avseende sanktionsarean.   

Enligt 9 kap. 18§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
nybyggnad.  

Avgiften blir uträkning enl. Boverket: 

(0,6*48300)+(0,004*48300*1558)= 329 985 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att det inte finns skäl 
för att sätta ner avgiften. 
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Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det 
finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att del av byggnaden tagits i bruk olovligen då 
det varken givits något slutbesked eller interimistiskt slutbesked vid tidpunkten då 
byggnaden togs i bruk.  

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-04-26 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-27 

Foton 

Svar på kommunicering 

Beräkning av sanktionsavgift 

Plan- och fasadritningar   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till Verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.   

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 73                                                   Dnr 2022/00065  

Mariestad Hasslerör 7:20 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation av tälthall innan startbesked  
Dnr: 2022.MBN334 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XXX och XXX 
en byggsanktionsavgift på 23 697 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- och 
byggnadsnämnden gett starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av startbesked har påbörjat 
nybyggnation av tälthall.  

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 6 
§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).   

Bakgrund 

En ansökan om bygglov för nybyggnation av garage – tälthall på fastigheten 
Hasslerör 7:20, inkom 2021-11-01.  

Beslut om bygglov sändes ut till byggherren och kontrollansvarig 2021-12-02 med 
information om att åtgärden inte får påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har 
lämnat ett startbesked. 

2022-02-02 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
otillåten byggnation i form av en tälthall utan startbesked på Hasslerör 7:20 i 
Mariestad kommun.  

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  

utan startbesked, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL.  

Ärendets beredning 
I aktuellt fall har det trots avsaknad av startbesked påbörjats en byggnation med en 
sammanlagd byggnadsarea på 750 m². 

Enligt 9 kap. 6 § plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
otillåten byggnation - påbörjat byggnation innan startbesked.  

Avgiften blir enligt uträkning från Boverket: 

((0,25*48300)+(0,005*48300*735))/2 = 94 788 kr 
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Enligt 11 kap. 53a § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Eftersom det är en mycket enkel byggnad med placering utanför detaljplanerat 
område har verksamhet miljö och bygg i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan 
sättas ner till hälften, till en summa av 47 394 kronor. 

Fastighetsägare har tagit del av beslutsförslaget och inkommit med ett yttrande där de 
förklarar varför åtgärden påbörjats innan startbesked givits, samt en vädjan om 
ytterligare sänkt sanktionsavgift. Fastighetsägarens yttrande ändrar inte miljö- och 
byggnadsnämndens bedömning och beslut i ärendet. 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5 § PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det 
finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i plan- och bygglagen.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig då den 
saknar startbesked.   

Behandling på sammanträdet 

Per Rang (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ned till en fjärdedel, 23 697 
kronor. 

Ordförande Anders Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
nämnden beslutar enligt Rangs (M) yrkande.      

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Uträkning av byggsanktionsavgift 

Yttrande från fastighetsägare   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 
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* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till Verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.   

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 74                                                   Dnr 2022/00066  

Mariestad Segerstad 12:1- Ansökan om förhandsbesked -  
Nybyggnation enbostadshus med garage  
Dnr: 2022.MBN747 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av enbostadshus med garage på fastigheten Segerstad 12:1, Mariestad 
kommun i enlighet med tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 6 794 kronor (4 105 kronor för förhandsbesked, 
samt 2 689 kronor för hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura skickas separat. 

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.    

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus med garage på 
fastigheten Segerstad 12:1, utanför planlagt område. 

Enbostadshuset är tänkt att byggas i en våning. Området runt enbostadshuset är 
tänkt att styckas av från fastigheten Segerstad 12:1, för att i framtiden utgöra en egen 
fastighet på ca 10 000 m². 

Förutsättningar för att anlägga enskilt avlopp på fastigheten finns enligt 
miljöavdelningen och kommer hanteras i samband med bygglovsansökan. 

Den berörda fastigheten omfattas inte av något strandskydd och åtgärden påverkar 
inte heller några områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken (MB). 

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg mottog 2022-03-28 en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnation av enbostadshus med garage på fastigheten Segerstad 12:1, Mariestad 
kommun. 

Då verksamhet miljö- och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(förhandsbesked) ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden. 

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.  
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Yttranden har inkommit från fastighetsägarna på fastigheten Eklunda 1:4. De skriver 
att de inte motsätter sig att sökande ges ett positivt förhandsbesked men de anser att 
avstyckningen av tomten ska göras på ett annat sätt. 

För övrigt har inga negativa yttranden inkommit. 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att platsen lämpar sig för nybyggnation av ett 
enbostadshus med garage då de kommer att ansluta på ett naturligt sätt till övrig 
byggnation som finns utmed vägen. Den tilltänkta avstyckningen med dess 
gränsdragning behandlas inte i detta förhandsbesked. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-04-27 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan 

Yttranden från fastighetsägare för Eklunda 1:4 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till Verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05. Har överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till Länsstyrelsen. 
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Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.   

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 75                                                   Dnr 2022/00072  

Mariestad Törnberga 1:5- Nybyggnad av flerbostadshus och 
miljörum  
Dnr: 2022.MBN1019 

    

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 268 232 kronor (136 631 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 225 kronor för hörande av grannar och 
kungörelse samt 131 376 kronor i planavgift) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Marts Löfgren, Byggsamordnare Mats Löfgren AB, Box 2832, 187 28 Täby, som är 
certifierad kontrollansvarig (SC0084-12) med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.  

För att genomföra åtgärden krävs även en certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL). 
Som sakkunnig inom tillgänglighet godtas Lennart Klaesson, Lennart Klaesson Ark, 
Tengdahlsgatan 42, 116 47 Stockholm, som är certifierad sakkunnig tillgänglighet 
(TIL) med behörighetsnr: 3058.  

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 821 kr tas då ut.  

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

Miljö- och byggnadsnämnden finner det anmärkningsvärt att man bygger en fastighet 
med så små balkonger på en plats som har en så unik utsikt.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas 
av detaljplan för Törnberga 1:5 med flera, Mariestads centralort, Mariestads 
kommun, upprättad i december 2019, vann laga kraft 2020-02-25. 
Genomförandetiden är 5 år. Bestämmelserna innebär bland annat att område för 
bostad till en byggnadshöjd på 28 meter, men en största takvinkel på 30 grader. 
Huvudbyggnadens fasad får inte vara i vit kulör. 

Flerbostadshuset kommer att uppföras i åtta våningar. Fasaderna kommer att ha 
stående träpanel och liggande fasadband i mahognybrun kulör. 
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Då verksamhet miljö- och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(nybyggnation av flerbostadshus)ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden. 

Skäl till beslut 
Åtgärden följer detaljplanen för Törnberga 1:5 med flera, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun. 

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 
bifogas.  

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 kommunens 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.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på följande tillägg till beslutet: 

Miljö- och byggnadsnämnden finner det anmärkningsvärt att man bygger en fastighet med så små 
balkonger på en plats som har en så unik utsikt.  

Ordförande Bredelius (M) finner att nämnden beslutar enligt Bredelius (M) 
tilläggsyrkande.    

Underlag för beslut 

Enhetschef byggenhetens tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-05 

Ansökan om bygglov, planritningar, fasadritningar, nybyggnadskarta, situationsplan, 
sektionsritning och kulörbeskrivning.  

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.  

E-postadress är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 
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Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange beslutsdatum och ärendets diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

 

Underteckna skrivelsen. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.    

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 76                                                   Dnr 2022/00067  

Mariestad - Detaljplan för Tidavad 4:16, granskningsyttrande  
Dnr: 2021.MBN708 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Tidavad 4:16 i Mariestads 
kommun. Syftet är att medge bostäder inom fastigheten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat yttrande i 
samrådsskedet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planförslagets avsnitt om genomförande behandlar hur ansvaret fördelas. Miljö- och 
byggnadsnämnden gör ingen egen bedömning av förslaget ur ekonomisk synpunkt.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljöpåverkan redovisas i planbeskrivningen och det bedöms inte bli någon större 
skillnad utifrån dagens situation. Inom planområdet befintliga biotopskydd har 
beaktats.  

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget innebär en samhällsutveckling med fler möjligheter till boende i 
Tidavads samhälle.  

Underlag för beslut 

Enhetschef byggenhetens och miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-04-29 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Markteknisk undersökning 
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Geoteknisk undersökning 

Miljöpåverkan 

Skyfallsutredning 

Samrådsredogörelse     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 77                                                   Dnr 2022/00070  

Tertialrapport T1 2022  
Dnr:2022MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av tertialrapporten och den 
ekonomiska uppföljningen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna den ekonomiska prognosen, erhålla en 
uppföljning av ekonomin i förhållande till årets budget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av miljö- och byggnadsnämndens strävan att uppnå en god 
ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter. Genom att sköta 
sina uppdrag objektivt, rättssäkert och professionellt skapar men dessutom bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden vill vara en aktiv part i planerandet och byggandet av 
det hållbara samhället. Den byggda miljön har en stor betydelse för människors hälsa, 
trygghet och sociala sammanhållning. Samhällsstrukturen kan ge såväl välbefinnande 
som motverka ett ohälsosamt levnadssätt som t.ex. missbruk av alkohol och droger. 

Bedömning ur social dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett viktigt uppdrag när det gäller att bevaka att 
stadsgrönska och ekosystemtjänster uppmärksammas när men deltar i den 
kommunala planeringen. Det gäller såväl vid planering, byggande och förvaltning av 
stadsmiljöerna. Nämnden kan även här vara en aktiv part och bidra men sina 
synpunkter t.ex. vid detaljplanearbete och samverkan i naturvårdsprojekt enlig det 
samverkansavtal som finns för MTG – regionen.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Tertialrapport, prognos, Tertialrapport med ekonomisk uppföljning     

Expedierats till:  
Kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 78                                                   Dnr 2022/00036  

2021 Länsstyrelsens granskning av miljöbalkstillsynen 
Dnr:2021MBN1313 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter på länsstyrelsens 
revisionsrapport, myndighetens dnr 503-28239-2021. 

1. Beskrivning av hur nämnden hanterar jävssituation i enskilda ärenden, exempelvis 
genom ett uppdaterat eller aktuellt avtal med annan tillsynsmyndighet.  

SVAR: Vid revisionen redovisades tyvärr inte rätt avtal. Det samarbetsavtal som 
finns med kommunerna inom Östra Skaraborg bifogas. Miljö- och 
byggnadsnämnden beklagar misstaget. 

2. Åtgärder som nämnden tänker att vidta för att minimera risken för jäv i nuvarande 
och framtida organisation. 

SVAR: I dagsläget har utbrytningen av den tekniska verksamheten från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen löst frågan om jäv till största delen. En kommunal 
organisation kan alltid förändras av den politiska ledningen men en 
myndighetsnämnd som miljö- och byggnadsnämnden brukar av hävd inte ifrågasättas 
när sådant sker. Om frågan blir aktuell att omorganisera igen kommer med stor 
säkerhet nämnden få möjlighet att påverka utfallet. Eftersom frågan är 
uppmärksammad bedöms risken för att det går ”åt fel håll” som liten. 

3. En process för hur mål, behovsutredning, tillsynsplan, genomförande och 
uppföljning av verksamheten hänger ihop över ett verksamhetsår.  

SVAR: Länsstyrelsens revision har givit en bra möjlighet att se över hela planerings 
och uppföljningsprocessen för helåret. Förutom det så finns förstås kommunens 
övergripande verksamhetsstyrning med nämndernas aktiviteter för att uppfylla 
Kommunfullmäktiges krav. I stora drag sker miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsplanering under början av året, beslutas av nämnden i mars och sen sker 
uppföljning per tertial tillsammans med ekonomi, internkontroll och kvalitetsmål. 
Intrycket från verksamheten är att detta fungerar på ett bra sätt och politiken får 
möjligheter att lämna synpunkter och ställa krav. 

4. En utredning av tillsynsbehovet som är godkänd av ansvarig nämnd och har en 
koppling till relevanta mål, omständigheter i berörda kommuner samt omfattar alla 
relevanta tillsyns-områden och tillsynsobjekt.  

SVAR: Den modell för att ta fram behovsutredning som arbetats fram av 
miljösamverkan Västra Götaland och Halland har implementerats och bifogas detta 
svar. Nämndens intryck så här långt är att den mycket bättre beskriver sambandet 
mellan behoven och de tillgängliga resurser som förfogas över. Ett bra samband 
mellan miljöövervakning och tillsyn har etablerats och kommer att fortsatt utvecklas. 
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5. En tillsynsplan för 2022 som är fastställd av ansvarig nämnd. Tillsynsplanen ska 
innehålla en beskrivning från nämnden av vilka resursbehov som prioriteras och 
skälen till det. Den ska också redovisa vad konsekvenserna blir av att viss tillsyn 
prioriteras bort. Den ska även innehålla en redovisning av hur nämnden förhåller sig 
till de fokusområden som redovisats i den nationella tillsynstrategin för 
miljöbalkstillsyn.  

SVAR: Tillsynsplanen är införlivad i samma dokument som behovsutredningen och 
framgår därför av svaret i föregående punkt. Miljö- och folkhälsomål har givits ett 
större utrymme än just tillsynsstrategin för att uppnå dem. Det kan ses som ett 
utvecklingsområde. När man granskar tillsynsplanen till den nationella strategin ser 
man att många av de aktiviteter som finns där redan genomförs. 

6. En redovisning av hur resurstillgången ser ut i förhållande till behovet och vilka 
åtgärder nämnden tänker vidta för att minska eventuell resursbrist.  

SVAR: Behovsutredningen och med den förknippade tillsynsplanen redovisar hur 
nämnden hanterar den frågan. Den resursbrist som återfunnits är av begränsad 
omfattning (0,65 tjänst).  

7. Beskrivning av hur de nationella miljömålen omarbetats till lokal nivå och hur 
dessa ska följas upp. 

SVAR: Miljömålen löper som en röd tråd i den mall för behovsutredning som den 
samarbetande miljösamverkan tagit fram och redovisas därför vid respektive område. 
Någon direkt nedbrytning till lokal nivå kan inte sägas ha gjorts utan istället beskrivs i 
utredningen de lokala åtgärder som vidtas för att uppnå målen. 

8. Redovisning av hur nämndens tillsyn under 2021 har följts upp och vilka slutsatser 
nämnden har dragit av uppföljningen.  

SVAR: Redovisningen har skett efter varje tertial. Efter tertial 2 drogs t.ex. slutsatser 
beträffande hälsoskyddstillsyn att tillsyn av skollokaler skulle fortsätta och att arbetet 
hitintills gett en god effekt. Uppföljningen av tillsynsplaneringen för 2022 
härstammar från resultatet 2021 och därför har den tillsynen specifikt fortsatt. Man 
kan dock eventuellt tydliggöra om nämnden anser att tillsynen är enligt plan eller om 
något inträffat som inneburit hinder för det. Det kan ses som ett förbättrings-
område. 

9. Redovisning av hur och när nämnden ska komma närmare lagstiftarens intention 
att verksamheterna ska stå för kostnaden för tillsynen.  

SVAR: Här finns bitvis motsägelsefulla uppgifter som inte kom tillräckligt tydligt 
fram vid revisionen. Om man räknar rakt av på miljöbalkstillsynens intäkter jämfört 
kostnader hamnar man på en låg nivå. En matematisk jämförelse mellan det som 
betraktas som likvärdiga kommuner (Lidköping, Skara osv) gav heller ingen direkt 
förklaring.  

Från KOLADA hämtades därför kostnaden för tillsyn år 2019 och där framgår att 
kostnaden för myndighetsutövning inom MTG var 189 kr/år och för hela Västra 
Götaland 192 kr/år det vill säga en obetydlig skillnad. Längre än så har det inte varit 
möjligt att komma i analysarbetet men det fortsätter. Även här finns ett 
förbättringsområde. 

Det åligger de tre medlemskommunernas fullmäktige att besluta om taxor för miljö- 
och byggnadsnämndens tillsyns- och kontrollarbete. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

10. Redovisning av vilka åtgärder som görs för att komma till rätta med de brister i 
strandskyddstillsynen som Länsstyrelsen uppmärksammade. 

SVAR: Tyvärr fanns inte ansvarig tjänsteperson på plats vid revisionen och hans 
kollega hade nyligen gått i pension. Efter revisionen har ytterligare resurser för 
handläggning av strandskyddsärenden tillsatts. Antalet överprövningar där 
länsstyrelsen undanröjt nämndens beslut har i princip gått ner till noll vilket förstås är 
glädjande.  

För att bättre kvantifiera behovet av tillsyn kommer en särskild behovsutredning och 
planering att göras för det området. På länsstyrelsens uppmaning har en jämförelse 
med Lidköpings kommun gjorts beträffande antalet tillsynsärenden. Jämförelsen gav 
inte vid handen att många tillsynsärenden hade öppnats i den kommunen under 
senaste året. Men miljö- och byggnadsnämnden motsätter sig inte på något sätt att de 
”hotspots” som länsstyrelsen påpekade som i behov av tillsyn behöver prioriteras.    

Bakgrund 

Länsstyrelsen genomförde den 30 november en revision av tillsynen enligt 
miljöbalken. Revisionen fokuserade på kontrollområdena mål och uppföljning, 
eventuellt jäv samt processen för målstyrning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett av målen som passar väl in på miljönämndens verksamhetsområde är att 
medverka i skapandet av hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Ansvaret 
för tillsyn av vissa verksamheter och ett aktivt deltagande vid fysisk planering och 
försäljning av kommunal mark gynnar målets intentioner.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Den miljömässiga dimensionen genomsyrar miljö- och byggnadsnämndens 
arbetssätt. Som exempel kan målet att bekämpa klimatförändringar nämnas. En 
miljöstrategi som siktar in sig på att förebygga följderna av klimatförändringarna är 
en bred uppgift för nämnden. I målet finns många aspekter där miljö- och 
byggnadsnämnden har möjligheter att påverka genom såväl tillsyn som uppmuntran. 
Nämndens miljöövervakande tillsynsverksamhet träffar också målet hav och marina 
resurser där bevakningen av såväl försurning som övergödning är viktiga inslag. 

Bedömning ur social dimension 

Att skapa hållbara städer och samhällen passar väl in på miljö- och 
byggnadsnämndens delaktighet i den fysiska planeringen. Här ingår såväl städernas 
miljöpåverkan som livskvaliteten för de som bor där.  

Hållbara bostäder som är energieffektiva samt utomhusluftens kvalitet är aspekter 
som kan nämnas i det sammanhanget.  
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på följande tillägg under punkt 9: Det åligger 
de tre medlemskommunernas fullmäktige att besluta om taxor för miljö- och byggnadsnämndens 
tillsyns- och kontrollarbete . 

Ordförande Bredelius (M) tar upp eget tilläggsyrkande för beslut och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-05-09  

Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsarbetet inom Skaraborg 

Behovsutredning och tillsynsplan för 2022    

Expedierats till:  
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 79                                                   Dnr 2022/00062  

Delegationsbeslut 2022-03-21 - 2022-05-01   
Dnr: 2022.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.        

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.        

Underlag för beslut 

Sammanställning av delegationsbeslut 2022-03-21 - 2022-05-01        
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 80                                                   Dnr 2022/00061  

Handlingar att anmäla 2022-03-21 - 2022-05-01  
Dnr: 2022.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.      

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.     

Underlag för beslut 

Sammanställning av till verksamhet miljö och bygg inkomna handlingar 2022-03-21 - 
2022-05-01      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 81                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Uppföljning av livsmedelskontrollen 

Miljöinspektören redovisar status på genomförda ärenden inom 
livsmedelskontrollen.      

Uppföljning av handläggningstider bygglov 

Enhetschefen byggenheten redovisar handläggningstider av bygglov.      

Boda bygdegård 

Johan Cord (S) lyfter ett nedskräpningsärende på Boda bygdegård. Miljö- och 
byggnadsnämnden ger verksamheten i uppdrag att undersöka ärendet.  

  

 

 


