
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-25 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset Mariestad 
Tisdagen den 25 juni 2019 kl 13:00-15:00 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Marina Smedberg (S) Ledamot 
Håkan  Fernström (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Tommy Thelin (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Daniel Lång (M) Tjänstgörande ersättare 
Pernilla Nielsen (M) Tjänstgörande ersättare 
Roger Wiking (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Mattias Rydin (S) Ersättare 
Inger Farken (MP) Ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Ersättare 
Annika Kjellkvist Miljö- och byggnadschef, deltog ej § 69 
Robert Skogh Miljöinspektör § 65-66 
Per Jernevad Bygglovshandläggare § 67 
Pia Ekström Bygglovshandläggare § 68 
Håkan Magnusson Miljöutredare § 69-73, 76 
Jan Svensson Miljöinspektör § 76 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Leif Udéhn 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2019-06-27 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 64-76 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Leif Udéhn  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-25 

Anslagsdatum 2019-06-27 Anslaget tas ner 2019-07-19 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 64                                                   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 § 65                                                   Dnr 2019/00069  

Töreboda Kroksjöhult 1:20- Beslut om föreläggande om att åtgärda 
nedskräpning av tomtmark där allmänheten har insyn - Miljöbalken 
Dnr: 2017 Tö 282 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga XXX XXX (person nr 
XXXXXX-XXXX), hyresgäst på fastigheten Kroksjöhult 1:20 att snarast dock senast 
2019-07-30 att städa undan, forsla bort och i övrigt ställa iordning det material och de 
saker som framgår av bifogade bilder. Det går inte att i bilder eller text redovisa vad 
nämnden i detalj anser att XXX XXX ska ta bort, städa upp eller ordna för att uppnå 
ett acceptabelt vårdat intryck, eftersom det är helhetsintrycket som gör att fastigheten 
uppfyller rekvisiten för nedskräpning av område där allmänheten har insyn. En 
kraftfull uppstädning måste därför ske för att nämnden ska kunna godta åtgärderna. 
 
Nämnden beslutar vidare att om ovan angivna åtgärder inte utförts vid utsatt datum 
kommer en begäran att överlämnas till kronofogdemyndigheten om att uppstädning 
ska ske på er bekostnad. 
 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 § och 26 kap. 17 § miljöbalken samt med 
hänvisning till 15 kap. 26 § miljöbalken 
 
Miljö- och byggnadsnämnden kommer att ta ut tillsynsavgift med 741 kronor per 
handläggningstimme när ärendet avslutas. Detta med stöd av ”Taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område” (fastställd av Kommunfullmäktige). Faktura 
skickas ut separat.   

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg har fått in klagomål avseende nedskräpning på 
fastigheten Kroksjöhult 1:20. Fastighetsägare är XXX XXX, Funningen Berget 1, 
504 93 Borås. Fastighetsägaren har kontaktats och lämnat information att fastigheten 
hyrs ut till XXX XXX. 

Den 16 november 2018 genomförde verksamhet miljö och bygg ett tillsynsbesök på 
fastigheten Kroksjöhult 1:20. Vid tillsynsbesöket informerades XXX XXX som 
hyresgäst om att klagomål inkommit till verksamhet miljö och bygg avseende hans 
tomt.  

Verksamhet miljö och bygg anser att klagomålet uppfyller rekvisiten för att betraktas 
som nedskräpning av område där allmänheten har insyn enligt 15 kap. 26 § 
miljöbalken (1998:808) Se bifogade bilder från 2019-04-30 som visar den insyn som 
allmänheten har till fastigheten från gatumark och allmän platsmark. Platserna där 
bilderna är tagna finns utmarkerade i bifogad karta.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 65 forts. 

Fotona påvisar, med önskvärd tydlighet, att tomten är nedskräpad samt att 
allmänheten har insyn över nedskräpade delar av densamma. 

Kommunicering av ärendet 

Vid tillsynsbesöket 2018-11-16 informerades hyresgästen muntligen om möjligheten 
att vidta åtgärden på egen hand för att uppfylla lagstadgade krav samt att uppföljande 
besök kommer att ske vid några tillfällen fram t.o.m. mars månads utgång. XXX 
XXX informerades också om att miljö- och byggnadsnämnden kan komma att 
förelägga honom med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta nödvändiga åtgärder, 
om de av honom vidtagna åtgärder inte anses tillräckliga. Vidare informerades XXX 
XXX om att nämnden enligt 26 kap. 17 § samma balk hos Kronofogden kan ansöka 
om verkställighet om nämndens beslut inte efterlevs. Tillsynsmyndighetens beslut 
verkställs då enligt utsökningsbalken. 

Uppgifter som ligger till grund för ärendet har översänts skriftlig för kommunicering 
2019-04-30. Handlingarna överlämnades till hyresgästen dels genom att handlingarna 
kördes ut och placerades vid hyresgästens ytterdörr 2019-04-30 och dels via post. 
XXX XXX besvarade kommuniceringen 2019-05-01 via mail. 

Bedömning  

Vid uppföljande tillsyn under 2019 har verksamhet miljö och bygg konstaterat 
förhållandena på fastigheten i stort sätt inte har förändrats sedan 2018-11-16. 
Tomten är alltjämt nedskräpad på ett vis som inte är förenligt med miljöbalken. XXX 
XXX har i mail framfört att han inte haft möjlighet att vidta åtgärder pga. snö, behov 
av vedhuggning samt hans ekonomi. Verksamhet miljö och bygg anser inte att detta 
kan godtas som skäl för att inte ha städat upp. Mycket av det material som finns på 
tomten bedöms ha varit möjligt att transportera bort under de fem månader som gått 
sedan det första tillsynsbesöket. Det går inte att i bilder eller text redovisa vad 
nämnden i detalj anser att XXX ska ta bort, städa upp eller ordna för att uppnå ett 
acceptabelt vårdat intryck, eftersom det är helhetsintrycket som gör att fastigheten 
uppfyller rekvisiten för nedskräpning av område där allmänheten har insyn. En 
kraftfull uppstädning måste därför ske för att nämnden ska kunna godta åtgärderna. 

Ärendet återremitterades 2019-05-21 till verksamhet miljö- och bygg för att utreda 
om det är fastighetsägarens eller hyresgästens ansvar att städa tomten. 

Verksamhet miljö- och bygg har under ärendets handläggning haft juridiskt stöd av 
Moa Karlsson miljöjurist på MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg), Skövde. Efter 
genomgång av ärendet med MÖS och sökningar efter domar mm. i rättsdatabasen 
Infosoc anser Verksamhet miljö- och bygg att föreläggandet om uppstädning på 
fastigheten Kroksjöhult 1:20 ska riktas mot hyresgästen XXX XXX. Hyresgästen är 
den person som har rådighet över det lösöre som förvaras på tomten och som enligt 
föreläggandet ska tas bort och ställas iordning så att tomten kan uppnå ett 
acceptabelt och vårdat intryck.   
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 65 forts. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektörerna Ingmar Lindsköld och Robert 
Skogh 2019-06-12, Töreboda Kroksjöhult 1:20- Beslut om föreläggande om att 
åtgärda nedskräpning av tomtmark där allmänheten har insyn 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-06-13, 
Töreboda Kroksjöhult 1:20- Beslut om föreläggande om att åtgärda nedskräpning av 
tomtmark där allmänheten har insyn 

Bild nr 1-23, från 2019-04-30  

Kartbilaga med markerade platser där bilderna är tagna. 

Bild Google Maps, från 2010 (skärmklipp) 

Skrivelse till hyresgästen (kommunicering av ärendet) 

Yttrande från hyresgästen (kommunicering av ärendet) 
Protokollsutdrag Mbn § 49/19   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

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

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

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

Expedierats till:  

kontakt@kronofogden.se  
REK + MB 
Fastighetsägaren  
Hyresgästen  

 

mailto:kontakt@kronofogden.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 66                                                   Dnr 2019/00070  

Töreboda Kroksjöhult 1:20- Beslut om föreläggande om att åtgärda 
ovårdad tomt - PBL  
Dnr: 2018.MBN927 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga XXX XXX (person nr 
XXXXXX-XXXX), hyresgäst på fastigheten Kroksjöhult 1:20 att snarast dock senast 
2019-07-30 att städa undan, forsla bort och ställa iordning det material och saker som 
framgår på bifogade bilder. Det går inte att i bilder eller text redovisa vad nämnden i 
detalj anser att XXX XXX ska ta bort, städa upp eller ordna för att uppnå ett 
acceptabelt vårdat intryck, eftersom det är helhetsintrycket som gör att fastigheten 
uppfyller rekvisiten för att betraktas som ovårdad tomt. En kraftfull uppstädning 
måste därför ske för att nämnden ska kunna godta åtgärderna 
 
Nämnden beslutar vidare att om ovan angivna åtgärder inte utförts vid utsatt datum 
kommer en begäran att överlämnas till kronofogdemyndigheten om att uppstädning 
ska ske på XXX XXX bekostnad. 
 
Beslutet är taget med stöd av 11 kap 19§, 11 kap. 27 § tredje stycket plan- och 
bygglagen samt 29 § samma kapitel plan- och bygglagen. Samt med hänvisning till 8 
kapitlet 15 § plan- och bygglagen.   

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg har fått in klagomål avseende nedskräpning på 
fastigheten Kroksjöhult 1:20. Fastighetsägare är XXX XXX, Funningen Berget 1, 
504 93 Borås. Fastighetsägaren har kontaktats och lämnat information att fastigheten 
hyrs ut till XXX XXX. 

Den 16 november 2018 genomförde verksamhet miljö och bygg ett tillsynsbesök på 
fastigheten Kroksjöhult 1:20. Vid tillsynsbesöket informerades XXX XXX som 
hyresgäst om att klagomål inkommit till verksamhet miljö och bygg avseende hans 
tomt. Verksamhet miljö och bygg anser att klagomålet uppfyller rekvisiten för att 
betraktas som ovårdad tomt enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900). Se 
bifogade bilder från 2019-04-30. Platserna där bilderna är tagna finns utmarkerade i 
bifogad karta. Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick. 

Kommunicering av ärendet 

Vid tillsynsbesöket 2018-11-16 informerades hyresgästen muntligen om möjligheten 
att vidta åtgärden på egen hand för att uppfylla lagstadgade krav samt att uppföljande 
besök kommer att ske vid några tillfällen fram t.o.m. mars månads utgång. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 66 forts. 

XXX XXX informerades också om att miljö- och byggnadsnämnden kan komma att 
förelägga honom med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen att vidta nödvändiga 
åtgärder, om de av honom redan vidtagna åtgärder inte anses tillräckliga.  

Vidare informerades XXX XXX om att nämnden enligt 11 kap. 27 § tredje stycket 
plan- och bygglagen samt 29 § samma kapitel hos Kronofogden kan ansöka om 
verkställighet om nämndens beslut inte efterlevs. Tillsynsmyndighetens beslut 
verkställs då enligt utsökningsbalken. 

Uppgifter som ligger till grund för ärendet har översänts skriftlig för kommunicering 
2019-04-30. Handlingarna överlämnades till hyresgästen dels genom att handlingarna 
kördes ut och placerades vid hyresgästens ytterdörr 2019-04-30 och dels via post. 
XXX XXX besvarade kommuniceringen 2019-05-01 via mail. 

Bedömning  

Vid uppföljande tillsyn under 2019 har verksamhet miljö och bygg konstaterat 
förhållandena på fastigheten i stort sett inte har förändrats sedan 2018-11-16. 
Tomten är alltjämt ovårdad på ett vis som inte är förenligt med plan och bygglagen. 
XXX XXX har i mail framfört att han inte haft möjlighet att vidta åtgärder pga. snö, 
behov av vedhuggning samt hans ekonomi. Verksamhet miljö och bygg anser inte att 
detta kan godtas som skäl för att inte ha städat upp. Mycket av det material som finns 
på tomten bedöms ha varit möjligt att transportera bort under de fem månader som 
gått sedan det första tillsynsbesöket. Det går inte att i bilder eller text redovisa vad 
verksamhet miljö- och bygg i detalj anser att XXX ska ta bort, städa upp eller ordna 
för att uppnå ett acceptabelt vårdat intryck, eftersom det är helhetsintrycket som gör 
att fastigheten uppfyller rekvisiten för ovårdad tomt. En kraftfull uppstädning måste 
därför ske för att nämnden ska kunna godta åtgärderna. 

Ärendet återremitterades 2019-05-21 till Verksamhet miljö- och bygg för att utreda 
om det är fastighetsägarens eller hyresgästens ansvar att städa tomten. 

Verksamhet miljö- och bygg har under ärendets handläggning haft juridiskt stöd av 
Moa Karlsson miljöjurist på MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg), Skövde. Efter 
genomgång av ärendet med MÖS och sökningar efter domar mm. i rättsdatabasen 
Infosoc anser verksamhet miljö- och bygg att föreläggandet om uppstädning på 
fastigheten Kroksjöhult 1:20 ska riktas mot hyresgästen XXX XXX. Hyresgästen är 
den person som har rådighet över det lösöre som förvaras på tomten och som enligt 
föreläggandet ska tas bort och ställas iordning så att tomten kan uppnå ett 
acceptabelt och vårdat intryck.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av byggnadsinspektör Elin Edforss 2019-06-12, Töreboda 
Kroksjöhult 1:20- Beslut om föreläggande om att åtgärda ovårdad tomt 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-06-13, 
Töreboda Kroksjöhult 1:20- Beslut om föreläggande om att åtgärda ovårdad tomt 

Bild nr 1-23, från 2019-04-30  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 66 forts. 

Kartbilaga med markerade platser där bilderna är tagna. 

Bild Google Maps, från 2010 (skärmklipp) 

Skrivelse till hyresgästen (kommunicering av ärendet) 

Yttrande från hyresgästen (kommunicering av ärendet)  
 Protokollsutdrag Mbn § 48/19   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

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

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

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

Expedierats till:  
kontakt@kronofogden.se  
REK + MB 
Fastighetsägaren  
Hyresgästen  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 67                                                   Dnr 2019/00067  

Mariestad Brommö 3:18- Ansökan om förhandsbesked - Nybyggnad 
av fritidshus  
Dnr: 2019.MBN963 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av fritidshus på fasigheten Brommö 3:18, Mariestads kommun i 
enlighet med inlämnade handlingar. 

Sökanden avser bilda en tomt på ca 1500 kvadratmeter på angiven plats inom 
skogsmark och uppföra ett fritidshus på ca 70 kvadratmeter. Åtgärden ska 
huvudsakligen placeras och utformas på så sätt som angivits i 
ansökningshandlingarna.  

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 krävs. 

Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap 17 och 18 §§, Plan och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900). 

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 8 893 kronor (för förhandsbesked, 
och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura kommer att 
sändas ut separat   

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus inom Brommö 3:18, Mariestads kommun 2019-04-23. Ärendet bedömdes 
som komplett för fortsatt handläggning 2019-05-04. Då förvaltningen saknar 
vidaredelegation för ärendetypen (förhandsbesked) ska beslutet fattas i miljö- och 
byggnämnden. 

Ansökan avser förhandsbesked utanför planlagt område.  

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

Ärendets beredning 

Åtgärden är belägen utanför planlagt område och kända sakägare (minst alla ägare till 
angränsande fastigheter) ska därför underrättats om ansökan och getts tillfälle att 
yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 67 forts. 

Yttranden har inkommit från nio stycken sakägare 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), 
där de huvudsakliga synpunkterna är att den unika natur- och kulturmiljön inte ska 
exploateras vidare. Östra Vänerns minst exploaterade natur- och fritidsområde bör 
bibehållas. Merparten av de yttrande hänvisar till praxis från Sveaskog och Mariestads 
kommun, att Brommö enbart bebyggs på äldre husgrunder och i form av 
komplementbyggnader inom redan avstyckade tomter. I övrigt framförs att Brommö 
ska vara obebyggt och till så stor del som möjligt vara bilfritt.  

I yttrandena framförs även öns betydande roll för turism och friluftsliv som en unik 
natur- och kulturmiljö. 

Internremiss har skickats till Miljöenheten, Per Hammar, för underlag gällande frågan 
kring enskilt avlopp. Via besök på plats har det konstaterats att förutsättningar finns 
för att anordna ett fungerande enskilt avlopp för ansökt åtgärd. 

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden tillgodoser kraven i 2 och 8 kap. PBL.  

Ärendet innebär nybyggnation av ett fritidshus på ca 70 kvadratmeter i en våning på 
en tomt om ca 1500 kvadratmeter. Placeringen innebär ett skyddat läge inom 
skogsmark, indraget på ön från strandlinjen utmed befintlig väg, utanför 
strandskyddat område och anses därmed inte påverka landskapsbilden negativt. 
Vidare anses placeringen och utförandet inte heller påverka riksintresset för ett rörligt 
friluftsliv på ett betydande negativt sätt. I övrigt finns inga utpekade värden eller 
övriga skydd likt naturreservat mm, enligt miljöbalken eller annan berörd lagstiftning 
som skadas genom redovisad åtgärd.  

Inkomna yttranden grundar sig på ej lagstadgad praxis och ej specificerade natur- och 
kulturvärden, vilket gör det mycket svårt att bedöma huruvida aktuell åtgärd påverkar 
dessa värden på ett betydande negativt sätt eller ej. Därav görs bedömningen att sökt 
förhandsbesked gällande nybyggnation av ett mindre fritidshus i avsett läge bör 
beviljas. 

Verksamhet miljö och bygg gör den samlade bedömningen att positivt 
förhandsbesked kan meddelas enligt ovanstående med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ 
PBL.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Per Jernevad 2019-06-12,  
Mariestad Brommö 3:18 - Ansökan om förhandsbesked - nybyggnad fritidshus. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-06-13,  
Mariestad Brommö 3:18 - Ansökan om förhandsbesked - nybyggnad fritidshus. 
 
Ansökan, situationsplan och fasadskisser/fasadritningar.   
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 67 forts. 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

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

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

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

Expedierats till:  
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB 
Sökanden 
Yttranden 
Protokollsutdrag och ritningar för kännedom 
Sveaskogs Förvaltning Aktiebolag. 
Bromö Intresseförening  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 68                                                   Dnr 2019/00063  

Mariestad Nybyggnad av garage - Skogen 5:9  
Dnr: 2019.MBN694 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov och startbesked beviljas i enlighet 
med tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL.  

Avgiften för bygglovet är 8 103 kronor (6 324 kronor för bygglov med startbesked 
samt 1 779 kronor för hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Med stöd av 10 kap. 23 § PBL, godkänner miljö- och byggnadsnämnden genom detta 
startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. Varken tekniskt samråd eller 
kontrollansvarig krävs i detta ärende.  

Med detta startbesked beslutar miljö och byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs. För detta ärende gäller kontrollplan  
registrerad 2019-03-20. 

2. Ansvarig för kontrollen är sökanden, Lars-Erik Roland Karlsson. 

3. Begäran om slutbesked ska tillsammans med undertecknad kontrollplan skickas 
till verksamhet miljö och bygg när byggnadsarbetet färdigställts. 

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. 

 
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan 
verksamhet miljö och bygg har gett ett slutbesked. med stöd av 10 kap. 4 §, PBL.  

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

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2019-03-20 en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av garage utanför planlagt område, men inom sammanhållen bebyggelse.  

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

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.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 68 forts 

Grannehörande har gjorts i två olika omgångar. 

Under det första grannehörande inkom det tre stycken negativa yttranden, alla tre 
från fastigheten Skogen 5:2. Deras synpunkter rörde skymd sikt och placeringen av 
det nya garaget, där de önskade att garaget flyttades cirka 6 meter inåt på tomten.  

Verksamhet miljö och bygg var i kontakt med sökande för att meddela att negativa 
yttranden inkommit. Sökande skickade då in en ny situationsplan, där garagets 
placering ändrades.  

Därefter skickade verksamhet miljö och bygg ut ett nytt grannehörande till de som 
hade inkommit med negativa synpunkter.  

Efter det nya grannehörandet kom det återigen in negativa yttranden från två av 
fastighetsägarna på fastigheten Skogen 5:2. De har fortfarande synpunkter på skymd 
sikt, garagets placering samt att de anser att det kommer bli trångt på den 
gemensamma infarten in till deras fastighet, då det emellanåt trafikeras av traktorer 
med vagn.  

I övrigt inga negativa yttranden. 

Skäl till beslut 

Den gemensamma uppfarten kommer inte att påverkas mer, då garageinfarten redan 
idag ligger mestadels ligger på fastigheten Skogen 5:2. 

Då sökande har gjort justering av garagets placering genom att flytta garaget från 14 
meter till 16 meter in på tomten samt från en meter till två meter från tomtgräns har  
verksamhet miljö och bygg gjort bedömningen att bygglov ska ges. 

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

Upplysningar 

Handläggningen omfattar inte granskning av andra tekniska lösningar och egenskaper 
på inlämnade bygglovshandlingar än de som krävs för att uppfylla kraven i 8 kap 1, 3, 
6, 7, 9 13, 17 och 18 §§ plan- och bygglagen. 

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 Pia Ekström 2019-06-10, 
Mariestad Nybyggnad av garage - Skogen 5:9 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-06-12, 
Mariestad Nybyggnad av garage - Skogen 5:9 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 68 forts 

Ansökan om bygglov daterad 2019-03-20 

Situationsplan daterad 2019-05-07 

Plan-, fasad- och sektionsritning daterad 2019-03-20 

Kontrollplan daterad 2019-03-20  

Yttranden från fastighetsägare på fastigheten Skogen 5:2   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Verksamhet miljö och bygg.  

Adressen är:  
Verksamhet miljö och bygg, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg 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 Verksamhet miljö och bygg.  
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.  

Expedierats till:  
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB  
Fastighetsägare på fastigheten Skogen 5:2: 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 69                                                   Dnr 2019/00059  

Remissyttrande - Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl, 
Mariestads kommun  
Dnr: 2018.MBN2524 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Plankartan behöver kompletteras med en gatuanslutning till tomten omedelbart norr 
om Moviken 3:1.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för Moviken 3:1 m.fl. fastigheter i 
Mariestads kommun.  

Planförslaget syfta till att tillskapa nya fastigheter för fritidshusändamål genom 
avstyckning från stamfastigheten Mariestad Moviken 3:1.   

Bedömning 

Tomten omedelbart norr om Moviken 3:1 saknar gatuförbindelse enligt det 
föreliggande planförslaget. En sådan anslutning behövs sannolikt.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-06-10, Remissyttrande - Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl, 
Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson 2019-06-11, 
Remissyttrande - Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl, Mariestads kommun 

Planbeskrivning 

Plankarta 

PM Riskbedömning transporter farligt gods     

Expedierats till:  
Mariestads kommun, Kommunstyrelsen, info@mariestad.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 70                                                   Dnr 2019/00062  

Remissyttrande - Förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1, 
Ullervad, Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN1143 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna nedanstående synpunkter: 

Naturmiljö 

Planbeskrivningen bör under rubriken ”Genomförande” förtydligas vad gäller 
behovet av att utföra de kompensationsåtgärder och framtagandet av den skötselplan 
som föreslås, samt vem som är ansvarig för detta. Miljö- och byggnadsnämnden 
anser vidare att framtagande av skötselplan för naturmark om möjligt bör ske i 
samverkan mellan kommunen och Göteborgs Universitets landskapsvårdsutbildning. 

Djurhållning 
Planbeskrivningen bör ändras, under rubriken ”Lukt”, till: Det finns stallar och 
gödselanläggning i närheten av planområdet.     

Bakgrund 

Miljö och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag på ny detaljplan för delar av fastigheten Ullervad 31:1 i 
Mariestads kommun.  

Huvudsyftet med detaljplanen för del av Ullervad 31:1 är att skapa 

byggrätter för nya bostäder i närhet till Mariestad. Föreslagna fastighetsstorlekar 
varierar från 700 m2 upp till 1 200 m2. Höjdsättning regleras till 8 meter i 
byggnadshöjd inom hela planområdet, vilket motsvarar bebyggelse upp till två 
våningar. 

Skäl till beslut 

Naturmiljö 

Genomförd naturinventering visar på att det finns påtagliga naturvärden inom 
området. Detta i form av bäckar/öppna diken samt grövre träd och värdefull 
ängsmarksflora. Den hotade arten nattviol påträffades omedelbart söder om 
planområdet. Vid en utbyggnad enligt planförslaget bör kompensationsåtgärder 
tillämpas. Detta för att bevara ekosystemtjänster och för att inte strida mot det 
nationella miljömålet ”Ett rik växt och djurliv”. Vissa åtgärder som berör 
biotopskyddade miljöer kräver dispens från Länsstyrelsen.    
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 70 forts 

Planförslaget anger att en skötselplan ska tas fram för de delar som pekas ut som 
naturmark. Detta är mycket bra, men det behövs en tydlighet vad gäller ansvar för 
genomförande m.m.. Detta bör därför skrivas in under rubriken ”Genomförande” i 
planbeskrivningen.   

Bete inom planområdet bedöms inte aktuellt varför andra skötselmetoder behövs för 
de öppna gräsytorna.  

Det bedöms lämpligt att om möjligt samarbeta med Göteborgs Universitets 
(DaCapos) landskapsvårdsutbildning för att ta fram adekvata skötselåtgärder. Ett 
sådant samarbete bör ses som ett tillfälle att stärka kunskaperna inom området.  

Igenläggning av bäck/öppet dike ska enligt planförslaget kompenseras genom att 
utöka arealen av det kvarvarande diket. Det skulle även vara möjligt att utforma 
system för dagvattenhantering på ett sätt så att de kan fungera som kompensation 
om så önskas. Precis som med skötselplanen behöver ansvarsfrågan förtydligas. 

Djurhållning 

Djurhållning, liksom annan verksamhet, får enligt Miljöbalken inte orsaka olägenhet 
för hälsa och/eller miljön. För att undvika sådan olägenhet ska tillsynsmyndigheten 
vid behov förelägga verksamhetsutövaren om försiktighetsmått. Det är inte möjligt 
att i detaljplan skriva in någon högre toleransnivå eller liknade.  

Behandling på sammanträdet 

Daniel Lång (M) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut med 
tilläggsyrkandet att planbeskrivningen, på sidan 15 under Djurhållning – Lukt, bör 
rättas till gällande: Det finns stallar och gödselanläggning i närheten av planområdet.  

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp miljö- och byggnadschefens förslag till 
beslut med Långs (M) tilläggsyrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med Långs (M) tilläggsyrkande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-06-10, Förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1, Ullervad, 
Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-06-11, 
Förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1, Ullervad, Mariestads kommun 

Plankarta, Planbeskrivning 

PM Geoteknik, Lokaliseringsutredning 

Naturvärdesinventering, Särskilt utlåtande (samrådsredogörelse)     

Expedierats till:  
Mariestads kommun, Kommunstyrelsen, info@mariestad.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 71                                                   Dnr 2019/00064  

Remissyttrande - Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 4:1 
och 4:2, Mariestads centralort, Mariestads kommun  
Dnr: 2019.MBN1339 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inga särskilda synpunkter att erinra.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Gamla Staden 4:1 
och 4:2, Humleparken. Planens syfte är att ge plats för bostäder, c:a 40 lägenheter. 

Skäl till beslut 

Planen har hanterat de frågor som behöver behandlas och innehåller den reglering 
som behövs för att kunna exploatera området.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-06-11, Remissyttrande - Förslag till detaljplan för del av Gamla 
staden 4:1 och 4:2, Mariestads centralort, Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-06-12, 
Remissyttrande - Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2, 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 

Planbeskrivning, Plankarta, Trafikbullerutredning, Riskutredning, 
Lokaliseringsutredning     

Expedierats till:  
Mariestads kommun, Kommunstyrelsen, info@mariestad.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 72                                                   Dnr 2019/00065  

Remissyttrande - 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: 

Naturmiljö 

En standardiserad naturinventering behöver genomföras innan påverkan på 
naturmiljön kan bedömas.  

Plankartan 

Plankartan behöver kompletteras med reglering gällande byggnaders placering. 
Området som idag endast har regleringen taknockshöjd 4m kan förtydligas gällande 
exploateringsgrad och placering.   

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 nya bostäder. Planförslaget innefattar 
även planläggning av naturområde som ska säkerställa stadens behov av grönområde 
för rekreation. 

Skäl till beslut 

Naturmiljö 
Lillängsskogen har höga naturvärden i form av äldre tallskog med ställvis grova tallar 
samt bergsbranter. Området har även höga friluftslivsvärden och har tidigare pekats 
ut i kommunens skogsbruksplan för skötsel inriktad mot naturvård och rekreation.  

I kommunen översiktsplan anges på sid. 151 att: 
 ”Kommunen vill se till att skogen även i framtiden upplevs som en skog, att den 
erbjuder skiftande miljöer och svarar mot det behov som finns för utbildningssyfte. 
Ny bebyggelse ska integreras så att skogens värden behållas.” 

Eftersom ingen naturinventering gjorts är det oklart hur det nu föreliggande 
planförslaget påverkar dessa värden och vilka naturvärden som egentligen finns inom 
det utpekade exploateringsområdet. Verksamhet miljö och bygg anser att en 
standardiserat naturinventering bör utföras. Denna bör beskriva förekomst av 
värdefulla biotoper och naturvådsarter.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-25 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 72 forts 

För att underlätta för framtida exploatering behöver plankartan kompletteras med 
reglering gällande byggnaders placering. Området som idag endast har regleringen 
taknockshöjd 4m kan förtydligas gällande exploateringsgrad och placering.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2019-06-11, Remissyttrande - Förslag till detaljplan för del av Lillängen 
2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-06-12, 
Remissyttrande - Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 

Planbeskrivning 

Plankarta     

Expedierats till:  
Mariestads kommun, Kommunstyrelsen, info@mariestad.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 73                                                   Dnr 2019/00066  

Remissyttrande  - Förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraft  
Dnr: 2019.MBN962 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Nämnden har inga synpunkter på tidsplaneringen för prövning eller indelning av 
prövningsgrupper i sig. Planförslaget är dock otydligt med vilka avrinningsområden 
som tillhör vilken prövningsgrupp. Det bör i bilaga 1 kompletteras med en tydligare 
namngivning av delavrinningsområden eller att ingående vattenförekomster 
redovisas. Det kartmaterial som finns på Havs- och vattenmyndighetens webplats är 
inte mycket klarare och innehåller dessutom mycket förkortningar som är svårtydda. 
Det bör vara lätt att se vilka anläggningar som hör till vilken prövningsgrupp. 

Det är bra att Gullspångsälven ligger tidigt med hänsyn till den allvarliga situationen 
för Gullspångslaxen och det pågående bevarandearbetet. I planförslaget anges dock 
något förvånande att bevarandestatus för Natura 2000-området Gullspångsälven är 
gynnsam. Detta kan inte anses korrekt. Natura 2000-området syftar huvudsakligen till 
att skydda de unika stammarna av lax och öring. Dessa bestånd är som sagt mycket 
svaga idag. Den genetiska differentieringen hos uppvandrande fisk ligger klart under 
de nivåer som behövs för att klara bestånden. Vattenmyndigheten för Västerhavet 
klassar också status avseende parametern ”fisk i rinnande vatten” som 
otillfredsställande i vattenförekomsten. En felaktig bedömning får inte tas till intäkt 
för att behövliga åtgärder prioriteras ned. 

Planen ger inte tillräcklig vägledning om processen fram till prövningen. Det är inom 
denna process som det mesta av arbetet behöver ske. Det är viktigt att kunna göra 
särskilda bedömningar och avvägningar av betydelsen mellan naturmiljö, kulturmiljö 
och kraftproduktion för varje plats. Ansvaret för att hålla ihop samverkansprocessen 
definieras inte heller i planförslaget. Systemet förefaller vara konstruerat för 
avrinningsområden med ett fåtal stora aktörer vilka har mycket resurser.  

Mycket kunskapsunderlag kring hydrologiska och ekologiska förhållanden i 
vattendragen behöver tas fram. T.ex. biotopkarteringar, provfisken, 
populationsmodeller, flödesmodeller m.m.. För vissa avrinningsområden där 
restaureringsarbetet redan kommit igång kan sådant material finnas, men för andra 
återstår kunskapsluckor. Den nationella planen bör ange vem som ansvarar för att ta 
fram detta material. 

Det är mycket bra att planförslaget tar upp behovet av riktlinjer för bedömning av 
kulturmiljöns tålighet. Denna fråga kommer annars ta mycket tid och resurser vid 
prövning. 

Det är viktigt att se till de ekologiska förhållandena. Enbart förbättrade 
vandringsmöjligheter innebär inte automatisk gynnsammare status för berörda arter.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 73 forts 

Ofta har indämningar och annan fysisk påverkan minskad det habitat som arterna 
behöver. Kvarvarande sådana habitat behöver förstärkas och nya behöver återskapas. 
Sådana åtgärder behöver också finnas med i bevarandearbetet även om de inte alltid 
är direkt kopplade till vattenkraftsanläggningar. Det är viktigt att processen inför 
prövningen även tar in detta restaureringsarbete. 

Det bör finnas ett resonemang om vad som händer om de medel som avsätts i den 
nationella fonden inte räcker till alla prövningar/åtgärder. Det är viktigt att inte ett 
sent datum för prövning försvårar möjligheterna till bra åtgärder.    

Bakgrund 

Gullspångs och Töreboda kommuner har till Miljö- och byggnadsnämnden för 
yttrande överlämnat en remiss från Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Havs- 
och vattenmyndigheten. Remissen avser de kommande nationella planen för 
omprövning av vattenkraftsanläggningar.  

Remissens omfattning 

En ändring i 11 kapitlet Miljöbalken infördes 1 januari 2019. Denna innebär att 
anläggningar för vattenkraft som saknar tillstånd eller har tillstånd från tiden för 
Miljöbalkens införande ska omprövas och förses med moderna miljövillkor. Hur 
denna prövning ska gå till ska regleras av en nationell plan. Till denna plan kopplas 
en av vattenkraftsbranschen inrättad fond, vilken ska medfinansiera prövningen och 
de åtgärder som blir följden av denna.  

Remissen omfattar den nationella planen och således inte den redan beslutade 
lagstiftningen. 

Berörda anläggningar 

Omprövningen och den nationella planen gäller:  

1. de verksamheter som producerar vattenkraftsel i dag  

2. de verksamheter som inte producerar vattenkraftsel idag men var avsedda för 
sådan produktion när de påbörjades 

Andra typer av vattenanläggningar omfattas inte. 

Prövningens genomförande 

Den nationella planen ska väga samman behovet av moderna miljövillkor, vilket 
följer av miljömålen och vattenförvaltningen enligt EU:s vattendirektiv, med det 
nationella behovet av säker tillgång på elenergi. Det har beräknats av högst 1,5 TWh 
vattenkraftsproduktion nationellt kan tas i anspråk utan att det uppstår betydande 
negativ påverkan på elförsörjningen och möjligheten att nå miljömålen på 
klimatområdet.  

En viktig fråga är reglerkraftförmåga, d.v.s. att snabbt kunna möta förändringar i 
produktion och konsumtion av el på nätet. För reglerförmågan särskilt viktiga 
kraftverk har pekats ut. Särskilt hänsyn ska tas vid prövningen. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 
MBN § 73 forts 

Anläggningsägarna ska ansöka om omprövning vid det datum som anges i planen. 
Prövningen ska ske samordnat avrinningsområdesvis, d.v.s. anläggningar som 
påverkar varandra genom att t.ex. ligga i samma vattendrag, ska prövas samlat. Innan 
detta kan göras behöver underlag kring miljövärden, kraftproduktionsvärden och 
kulturmiljövärden tas fram i en samverkansprocess mellan berörda parter. 

Natura-2000 områden och skyddade arter kan komma att kräva särskild hänsyn med 
mer långtgående krav. I underlaget inför prövningen är det tänkt att det även ska 
finnas med bedömning av bevarandestatus och en översyn av bevarandemålen för 
berörda Natura 2000-områden. Gullspångälven är ett av dessa områden.  

Prövningsgrupper 

För att få till en samlad prövning har landets anläggningar delats in i 
prövningsgrupper. Dessa följer normalt avrinningsområden men större vattendrag 
har delats in i fler olika prövningsgrupper. Avsikten är dock att såväl behov av 
miljöåtgärder som hänsyn till kraftproduktion ska göras samlat inom en 
prövningsgrupp.  

För varje prövningsgrupp anges en ansvarig domstol och ett datum för ansökan. 
Mariestad, Töreboda och Gullspång påverkas av följande prövningsgrupper: 

Prövningsgrupp Avrinningsområde Ansökningsdatum 

67-9 Motala ström (Viken, Unden m.m.) 1 jun 2026 

108-13 Göta älv (Sjöråsån) 1 jun 2033 

108-14 Göta älv (Tidan) 1 jan 2032 

108-15 Göta älv (Tidan) 1 jun 2033 

108-17 Göta älv (Gullspångsälven) 1 jan 2022 

108-59 Göta älv (Vänern) 1 jan 2030 

108-62 Göta älv (Tidan, Östen) 1 jun 2033 

  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson 2019-06-11, 
Remissyttrande  - förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-06-12, 
Remissyttrande  - förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft 

Energimyndighetens, Svensk Kraftnäts, och Havs- och vattenmyndighetens 
samrådsremiss ”Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft”      

Expedierats till:  
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930 , 404 39  Göteborg, vattenmiljoochvattenkraft@havochvatten.se 

Protokollsutdrag för kännedom: Kommunstyrelserna i Mariestads, Gullspångs och Töreboda kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 74                                                   Dnr 2019/00061  

Delegationsbeslut 2019-05-06 - 2019-06-09  
Dnr: 2019.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning av delegationsbeslut 2019-05-06 - 2019-06-09      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 75                                                   Dnr 2019/00060  

Handlingar att anmäla 2019-05-06 - 2019-06-09  
Dnr: 2019.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning över handlingar att anmäla  2019-05-06 - 2019-06-09     
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 76                                                   Dnr 2019/00020  

Information på sammanträdet 

    

Friaån 

Miljöutredare Håkan Magnusson och miljöinspektör Jan Svensson informerar om 
vattenkvalitén i Friaån.         

Återkoppling handläggningstider 

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist informerar om att verksamhetens 
återkopplings och handläggningstider följer de uppsatta målen      

Förändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente 

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist informerar om att en förändring i 
reglementet görs med anledning av en ny tobakslag från och med 1/7. Tillsynen i 
rökfria miljöer är delegerad till  Miljö och byggnadsnämnden.      

  

 

 


