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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Österön, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 18 maj 2021 kl 13.00 – 16.00 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Anders Svensson (M) Ledamot 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Håkan  Fernström (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Mikael Ericksson (RV) Ledamot 
Catarina Åkerblad (S) Tjänstgörande ersättare 
Yvonne  Antonsson (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Inger Farken (MP) Ersättare, deltog ej §51 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Ersättare 
Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef 
Pia Ekström Enhetschef byggavdelningen 
Gustav Sandstedt Löneadministratör §44 
Johan Ahlin Supportchef §45 
Cecilia Gustafsson Controller §46 
Victoria Steinborn Administratör §47 
Ritva Rådefalk Miljöinspektör §47 
Åsa Furustam  Miljöinspektör §§47, 67 
John Skog Bygglovshandläggare §49 
Emma Lord Bygglovshandläggare §§50-53 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§59-61 
Daniel Bohman Utredare 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
 

Justerare Yvonne Antonsson 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2021-05-21 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 43-67 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Yvonne Antonsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-18 

Anslagsdatum 2021-05-21 Anslaget tas ner 2021-06-12 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö- och byggnadsnämnd sammanträde på distans 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av  covid-19 har miljö- och 

byggnadsnämndens ordförande Anders Bredelius (M) beslutat att genomföra miljö- 

och byggnadsnämndens sammanträde med deltagande på distans. Miljö- och 

byggnadsnämndens ordförande, miljö- och byggnadschefen och sekreterare finns 

fysiskt på plats i sammanträdesrum i stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. Ordförande 

kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt sammanträde. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 43                                                   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 § 44                                                   Dnr 2021/00038  

Information/ frågestund med lönekontoret angående 
arvodesrapportering 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Löneadministratör Gustav Sandstedt informerar och svarar på frågor rörande digitala 
arvodesrapporteringen.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 45                                                   Dnr 2021/00039  

Information från IT-supporten angående support på iPads 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Supportchef Johan Ahlin informerar om nyheter för förtroendevalda i IT-supporten.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 46                                                   Dnr 2021/00053  

Tertialrapport T1 2021  
Dnr:2021MBN12 

    

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.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Gösta Lindmark 

Tertialrapport, prognos 

Tertialrapport med ekonomisk uppföljning 

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

MBN § 47                                                   Dnr 2021/00054  

Verksamhetsuppföljning, tertial 1 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetens resultat 
för T1.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden antog vid sitt sammanträde 2021-03-02 MBN § 26 
verksamhetsplan (VEP) med tillhörande tillsyn och kontrollplan för 2021. Här följer 
en redovisning som utgår ifrån nämndens gjorda prioriteringar: 

Kansliets prioritering i VEP: Det löpande dagliga arbetet såsom diarieföring, 
postöppning och telefon prioriteras alltid för att hela verksamheten ska fungera enligt 
de lagar och riktlinjer som finns. Dessa områden måste prioriteras fullt ut då det är 
det lägsta uppskattade antalet timmar vi räknat med. 

Det kansliet prioriterar bort är arkivarbete där vi bara utför det vi absolut måste för 
stunden.  

För att kunna vidareutveckla verksamhet miljö- och bygg samt stötta handläggare där 
det behövs erfordras att avsevärt fler timmar läggs på de punkter som prioriterats 
ner. 

Resultat T1: Genom kansliet har 1100 nya ärenden, 3863 nya händelser, 188 nya 
objekt, 1000 telefonsamtal samt 2700 mail passerat och slutbehandlats hitintills under 
första tertialen. Eftersom ett genomsnitt över ett ”normalår” innebär ca 2500 
ärendehanteringar innebär det att ”Corona effekten” på verksamheten fortsätter att 
visa sig. Nya arbetsuppgifter är att kansliet sköter köldmedierapportering (förutom 
ett antal där sanktionsavgift ska dömas ut) och att överföringen av register samt 
hanteringen av ärenden beträffande tillsynen för alkohol- och tobak tillkommit. 
Registeruppgifter är nu överförda från programmet Alk-T och den löpande 
administrationen igång. 

Arkivarbete har visserligen fått stå tillbaka men eftersom ett e-arkiv ska införas 
kommer det att behöva ta en del tid under resten av verksamhetsåret. 
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Livsmedelskontroll prioritering i VEP: Utifrån regeringens beslut föreslås att 
trängseltillsynen fortsätter prioriteras även i år, som verksamheten också fått mycket 
beröm för i det förebyggande arbete som lagts. Vårt mål är också att prioritera den 
tillsyns skuld på livsmedel som kommit under fjolåret på grund av pandemin. 
Prioriteringar utifrån Livsmedelsverkets operativa mål och Miljösamverkans projekt 
Redlighet i fisk föreslås också.  

Resultat T1: Antalet inspektioner är 77 och övriga aktiviteter 13. Även här visar sig 
Coronaeffekten och mycket tid har fått läggas på förberedelser av sanktioner som 
dess bättre inte behövt sättas i verket. Det förebyggande arbetet bedöms fortfarande 
ge det bästa resultatet och därigenom behövs färre tvingande beslut för att trängsel 
ska undvikas vid serveringsställen. Den ordinarie kontrollverksamheten måste fortgå 
pandemin till trots och arbetet gentemot Livsmedelsverkets operativa mål bedrivas. 
Tillsynsarbetet har också utifrån corona hänseende blivit betydligt mer tidskrävande 
på grund av att alla besök förbokas istället för att man bedriver oanmäld tillsyn. 
Samordnaren för enheten kommer fr.o.m T2 att kunna tjänstgöra fullt ut eftersom 
hennes kommunövergripande fackliga uppdrag avslutas. 

Alkohol/Tobak tillsyn prioritering i VEP: Eftersom denna tjänst är helt ny så ligger ett 
stort arbete på att bygga upp system och rutiner, upparbeta mallar och checklistor, ta 
fram delegationsordning och se över ärendegången. Allt detta behöver prioriteras 
innan planering av tillsyn kan komma att göras effektivt. Akuta och inkommande 
ärenden föreslås självklart prioriteras i första hand. 

Resultat T1: Naturligt har en stor del av T1 fått läggas på att lägga upp de 
administrativa rutinerna för verksamheten. Trots det har fältarbete utförts och antalet 
inspektioner är 18. Tillsynsobjekten har konverterats in i vårt ärendehanteringssystem 
EDP och vi kommer att införskaffa ett verktyg för att kunna kolla upp 
verksamhetsutövarnas lämplighet på ett ”digitalt” vis. Frågan om Töreboda och 
Gullspångs ev engagemang i tillsynsarbetet har förts till MTG:s styrgrupp. 

Hälsoskydd prioritering i VEP: Under första halvåret föreslår hälsoskydd att få 
prioritera effektiviseringen av klagomålshanteringen och radonhandläggningen för att 
detta ska bli smidigare och snabbare, för att sedan kunna prioritera skoltillsyn och 
radon under resten av året. Verksamheten föreslår också att få prioritera 
Miljösamverkans projekt Kemikalier i förskolan till hösten. För tillfället så är det två 
heltidstjänster på hälsoskydd och verksamheten kommer eventuellt att halta under 
hösten på grund av föräldraledigheter om det blir svårt att rekrytera vikarie. 

Resultat T1: Nämndens prioritering av skoltillsyn har slagit väl ut. Arbetet har inletts 
med framtagande av enkät, information osv.  Arton inspektioner har genomförts och 
mottagandet ute på skolorna har varit positivt. Ett intryck från inspektionstillfällena 
är att egenkontrollen behöver utvecklas beträffande ansvarsfördelning och hur 
återkoppling sker mellan t.ex. fastighetsskötare och utbildningspersonal.  

För att effektivisera den generella klagomålshanteringen har en ny rutin tagits fram. 
Ett intressant utlåtande från Justitieombudsmannen har förändrat arbetssättet 
gentemot hyresvärdar. 
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Bygglovsverksamheten i VEP: För PBL-området föreslås fortsatt en prioritering av nya 
bygglovsansökningar men att en något ökad tillsyn beträffande otillåten 
byggverksamhet även ska lyftas.  

Personalsituationen är nu bättre än föregående verksamhetsåret då såväl 
bygglovschef som handläggare har rekryterats. Naturligt nog kommer en hel del 
introduktionsarbete att behöva utföras även under 2021 som kan medföra att 
planeringen till viss del är att anse som oviss.” 

Resultat T1: Coronaeffekten visar sig tydligt i antalet inkomna ansökningar och 
anmälningar för att bygga nytt eller ändra på befintliga byggnader. 
Ärendeinströmningen är i storleksordningen 35% högre än fjolårets T1. Dessutom 
har personalsituationen inte blivit så god som vi hoppades på då en av våra 
medarbetare tyvärr blivit sjukskriven en längre tid. För att skapa hållbara 
förutsättningar har ett rekryteringsarbete för att sätta in vikarie inletts. Den 
tillsynsverksamhet som planerades inför att nämnden tog ställning till 
verksamhetsplanen (lekplatser och byggnationer som påbörjats utan lov, obligatorisk 
ventilationskontroll etc.) har också fått stå tillbaka så länge mängden av inkomna 
ansökningar/anmälningar ligger på den aktuella höga nivån. 

Miljöbalken prioritering i VEP: En prioritering krävs inom området tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet och närmare bestämt området enskilda avlopp. Här bedöms ett behov av 
att miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ambitionsnivån för tillsyn. Om 
ambitionsnivån sätts till 5% saknas i storleksordningen 600 timmar på årsbasis. Om 
ambitionsnivån tillåts fortsatt vara ca 3% går behov och resurser ihop. Eftersom en 
inspektör slutar och vakans uppstår efter juli månads utgång behöver ett 
rekryteringsarbete startas under våren/försommaren. 

Resultat Enskilda avlopp T1: En prioritering på 3% innebär att av de 8500 enskilda 
avloppen inom MTG ska ca 250 få tillsyn årligen. Hitintills har 120 aktiviteter 
registrerats och antalet inspektioner är 50. Förutom det deltar inspektörerna i olika 
projekt som medlemskommunerna tar initiativ till. 

Resultat tillsyn övrig miljöfarlig verksamhet T1: En prioritering mot den anmälningspliktiga 
nivån har gjorts vilket resulterat i att 22 inspektioner och 55 andra aktiviteter 
genomförts. Förutom den gjorda prioriteringen har en del långdragna ärenden som 
karakteriseras av juridiska inslag tagit en hel del tid i anspråk.  

I detta område ingår även tillsyn av förorenad mark, anmälan av värmepumpar och 
strandskyddsdispenser samt ärenden med djur inom detaljplan, animaliska 
biprodukter och kommunjägare. Handläggningstiden för de områdena ser ut att följa 
planen så här långt. 

Miljöövervakning i VEP: Efter en omdisponering av arbetsuppgifter när en 
handläggare slutar har resurser och arbetsuppgifter jämkats samman så att 
verksamheten går ihop.  

Området bedöms ha en stor roll i uppföljningen av tillsynens effekt så att vi kan 
kalibrera rätt. Förutom det har miljö- och byggnadsnämnden särskilda uppdrag enligt 
samarbetsavtalet som också träffar miljöövervakningen. 

Resultat miljöövervakning T1: De kommunspecifika naturvårdsuppdragen som Tidans 
vattenförbund, kalkning, Gullspångsälven, Vikens vattenråd, Tidans 
förvaltningsgrupp, Östen.fl. bedrivs enligt upprättade planer och följs upp inom de 
organisationerna.  
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Miljöövervakning innefattar även luftövervakning av stoft och kväveoxider mätning 
av försurning i mark och vatten samt mätning av bakgrundsstrålning.  

Sammanfattande bedömning efter första tertialen. 

Det finns förutsättningar för att miljö- och byggnadsnämndens gjorda prioriteringar 
kommer att uppnås. En fortsatt noggrann uppföljning eftersträvas från 
verksamhetens sida och kommer att göras på liknande sätt inför avrapporteringen av 
tertial 2.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

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

MBN § 48                                                   Dnr 2021/00050  

Information om byggsanktionsavgifter 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden gav på sammanträdet 2021-04-06 verksamhet miljö 
och bygg i uppdrag att undersöka hur byggsanktionsavgifter hanteras i andra 
kommuner och vilka möjligheter det finns att hantera byggsanktionsärenden.  

Nämnden ville också få exempel på förändringar som är godkända och ett 
förtydligande av vad som är en ”mindre avvikelse”.  

Underlag för beslut 

Presentation Byggsanktionsavgifter 

Muntlig information på sammanträdet 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 49                                                   Dnr 2021/00055  

Mariestad Gamla staden 3:1 - Byggsanktionsavgift för olovligt 
påbörjad byggnation -  Nybyggnad av kontorshus - Tågklarerare, 
kontor/ledningscentral  
Dnr: 2020.MBN1558 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare, Trafikverket, en 
byggsanktionsavgift på 51 879 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 bygglov och startbesked 
har utfört Nybyggnad av kontorshus - Tågklarerare, kontor/ledningscentral. 
Miljööverdomstolen 

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 

Ett tekniskt samråd och startbesked för grundläggningen finns sedan tidigare. 
Ärendet delades upp på detta sätt att underlätta för byggherren att påskynda 
processen. 

2021-01-14 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
byggnation på Gamla Staden 3:1. Byggherren, Trafikverket, meddelade verksamhet 
miljö och bygg om att en överträdelse begåtts.  

Byggstopp utfärdades inte i detta fall då det inte bedömdes utgöra en fara för 
allmänheten samt att det är viktigt för Mariestads infrastruktur att tidplanen hålls.  

2021-03-24 kommunicerades ett förslag på beslut till byggherren. 

2021-03-25 yttrade sig byggherren om beslutsförslaget. Byggherren hade inget att 
invända mot i beslutet. 

2021-03-29 skickade byggherren in ett rättsfall från MÖD (2016-P 4033) för 
nämnden att ta med i bedömningen. 

Nämndsprotokoll daterat 2021-04-06, innehåller ingen text som visar att rättsfallet 
behandlades under mötet. Byggherren önskar därför att nämnden ska ta upp beslutet 
om byggsanktion igen. 

Mark- och miljööverdomstolen har behandlat ett antal ärenden där olika kommuners 
nämnder velat påföra byggsanktioner när ett delstartbesked givits ut men byggherren 
fortsätter med byggnadsarbetet utöver vad det första delstartbeskedet medgav.  
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Domstolen konstaterar å ena sidan att ingen byggsanktionsavgift för överträtt 
delstartbesked finns förklarad i PBF och därmed kan inte sanktionsavgift tas (2016-P 
4033). Å andra sidan konstaterar domstolen att om man per automatik aldrig tar ut 
sanktionsavgift om ett första delstartbesked givits ut leder detta till konsekvenser 
oförenliga med lagstiftarens intentioner. I praktiken skulle det betyda att möjligheten 
med partiella startbesked inte kan utnyttjas (2017-P 7901).  

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  
utan startbesked för den avsedda åtgärden. En byggsanktionsavgift ska därför tas ut 
enligt 11 kap. 51§ PBL.  
 
Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för ärendet 
i fråga.  

Avgiften blir uträkning enl . Boverket =((3*47600)+(0,02*47600*67,6))/2 = 103 577 
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 kan sättas 
ner till hälften, till en summa av 51 789 kronor.  

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 följd en bestämmelse i PBL. I detta 
fall har inte byggstopp utfärdats.  

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Startbesked 2020-09-25 

Beräkning av byggsanktionsavgift 

Överklagande 2020MBN1558.65 

Rättsfall 2016-P 4033 

Rättsfall 2017-P 7901 

Rättsfall 2019-P 1246  
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

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

Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 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:  
REK Trafikverket  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 50                                                   Dnr 2021/00046  

Mariestad Lillhult 6:5 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Anmälan om otillåten byggnation - installation av ny 
eldstad med ny rökkanal  
Dnr: 2020.MBN2589 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XX XX XX  en 
byggsanktionsavgift på 1 183 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 anmälan och startbesked 
har utfört otillåten byggnation - installation av ny eldstad med ny rökkanal. 

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

Bakgrund 

2020-11-26 kontaktade fastighetsägaren verksamhet miljö och bygg för att berätta att 
hon hade låtit installera en ny eldstad med ny rökkanal på fastigheten  Lillhult 6:5 i 
Mariestad. Fastighetsägaren ville ställa allt till rätta då hon fått vetskap om att det ska 
göras en anmälan till byggnadsnämnden innan installation av eldstad och rökkanal får 
utföras. 

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 
Verksamhet miljö och bygg har gjort bedömningen att den otillåtna åtgärden kan 
beviljas i efterhand. 

En anmälan för installation av ny eldstad med ny rökkanal inkom till Verksamhet 
miljö och bygg i efterhand 2021-02-04 på Mariestad Lillhult 6:5.   

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 ny eldstad med ny rökkanal. Avgiften blir 
uträknad enligt Boverket: 

(0,1*47300*1) = 4 730 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.  
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Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
ner till hälften, till en summa av 2 365 kronor. 

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 följd en bestämmelse i PBL.  
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar startbesked.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på att sanktionsavgiften ska sänkas till 25% . 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Uträkning av byggsanktionsavgift   

 

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, Kyrkogatan 2, 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:  
Fastighetsägare 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 51                                                   Dnr 2021/00047  

Mariestad Lodet 1 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Inkommet klagomål - Otillåten byggnation tak med 
tillhörande väggar/plank Dnr: 2020.MBN2475 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare Riksbyggen BRF 
Mariestadshus Nr 8 en byggsanktionsavgift på 5 321 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 bygglov och startbesked 
har utfört otillåten byggnation i form av tak med tillhörande väggar/plank vid 10 st 
källarnedgångar. 

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

Bakgrund 

2020-11-11 ringde en anonym person till verksamhet miljö och bygg för att 
informera om att det har byggts upp tak över flera källarnedgångar på fastigheten 
Lodet 1 i Mariestad. Anonym undrade om det fanns bygglov för åtgärden.  

2020-12-01 var handläggare från miljö och bygg ute på fastigheten Lodet 1 och 
kunde då konstatera att det hade uppförts tak med tillhörande väggar/plank vid 10 st 
källarnedgångar.  

2021-02-04 träffade handläggare från miljö och bygg en representant för Riksbyggen 
BRF. De hade för drygt ett år sedan varit i kontakt med bygglovsavdelningen och fått 
information om att de inte behöver söka bygglov för åtgärden. 

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

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg har gjort bedömningen att den otillåtna åtgärden kan 
beviljas i efterhand. 

En ansökan om bygglov för tak med tillhörande väggar/plank har ännu inte 
inkommet till verksamhet miljö och bygg på Mariestad Lodet 1.   

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
otillåten byggnation - tak med tillhörande väggar/plank.  
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Avgiften blir uträknad enligt Boverket:  

(0,25*47 300)+(0,002*47 300*100) = 21 285 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.  

Riksbyggen BRF har varit i kontakt med bygglovsavdelningen inför byggnationen 
och enligt dem fått information om att bygglov ej behövs för åtgärden. Därför har 
verksamhet miljö och bygg i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas ner 
en fjärdedel, till en summa av 5 321 kronor.  

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 följd en bestämmelse i PBL.  

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig då den 
saknar bygglov och startbesked.  

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Foto, Uträkning av byggsanktionsavgift   

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, Kyrkogatan 2, 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:  
Riksbyggen BRF Mariestadshus Nr 8, Karlbäcksvägen 2, 542 32 Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 52                                                   Dnr 2021/00048  

Mariestad Laken 12 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Anmälan om otillåten byggnation - Fasadändring  
Dnr: 2021.MBN152 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XX XX en 
byggsanktionsavgift på 11 186 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 bygglov och startbesked 
har utfört otillåten byggnation - fasadändring. 

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

Bakgrund 

2021-01-25 fick verksamhet miljö och bygg kännedom om att det har utförts en 
otillåten byggnation i form av fasadändring på Laken 12 i Mariestad. 

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

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg bedömmer att den otillåtna åtgärden kan beviljas i 
efterhand. 

En ansökan om bygglov för fasadändring inkom till verksamhet miljö och bygg i 
efterhand den 2021-02-10 på Mariestad Laken 12.   

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
otillåten byggnation - fasadändring. Avgiften blir uträknad enligt Boverket:  

(0,125*47600)+(0,0005*47600*220) = 11 186 kr 

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.  
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar bygglov och startbesked.  

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Inkommen skrivelse 

Uträkning av byggsanktionsavgift 

Foto före fasadändring 

Foto på nytt utförande 

 

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, Kyrkogatan 2, 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:  
Fastighetsägare 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 53                                                   Dnr 2021/00049  

Töreboda Torp 2:13 - Nybyggnad av enbostadshus med garage och 
eldstad  
Dnr: 2021.MBN720 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 39 469 kronor (36 819 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 2 650 kronor för hörande av grannar 
och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Ulf Sönegård som är certifierad kontrollansvarig (SC1427-11) med behörighet K 
enligt 10 kap. 9 § PBL.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  

avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft. 

Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
Verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 804 kr tas då ut.   

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av enbostadshus med garage och eldstad, 
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 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2021-03-19 en ansökan om bygglov för 
uppförande av ett nytt enbostadshus med garage och eldstad på fastigheten Torp 
2:13 i Töreboda kommun.  

Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(nybyggnation utanför planlagt område) ska beslut fattas i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

2021-04-07 var miljöinspektör ute på fastigheten och gjorde bedömningen att det 
finns goda möjligheter att ordna exempelvis en markbunden rening av avloppet på 
den egna fastigheten. 
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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 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL. Bygglov ska 
således beviljas. 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, 
om inte Verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-05-04 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Ansökan om bygglov registrerad: 2021-03-19 

Situationsplan registrerad:  2021-04-12 

Plan- och sektionsritning registrerad: 2021-04-12 

Fasadritning registrerad:  2021-04-12   
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen 
är:  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. 

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

Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.  

Telefon 0501-75 60 05.  

Expedierats till:  
Fastigjhetsägare 
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sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 54                                                   Dnr 2021/00041  

Mariestad Marieholm 1:8- Nybyggnad av kontor Rödjan byggnad 25 
Dnr: 2021.MBN752 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 149 115 kronor (147 274 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1841 kronor för hörande av grannar och 
kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Lotta Eklund, WSP Management, Lumaparksvägen, 120 31 Stockholm, som är 
certifierad kontrollansvarig (SC0807-16) med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  

avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft. 

Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
Verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 804 kr tas då ut.   

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för kontorslokaler inom kriminalvården Rödjan utanför 
planlagt område fördelade i två plan med källare.  

Fasaden kommer att bekläds med brandimpregenerad träpanel i grå kulör, runt entré 
kläs fasaden med hyvlat cederträ och runt fönster mörkgrå kulör. Tak beläggs med 
mellangrå bandtäckt plåt byggas i grå betong med ett mittparti i gul betong.  

Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(nybyggnation  utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och 
byggnadsnämnden.  

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

Inga negativa yttrande har inkommit till verksamhet miljö och bygg. 
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sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL. Bygglov ska 
således beviljas. 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, 
om inte verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 

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

Underlag för beslut 

Enhetschefen byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-04-27 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Ansökan om bygglov  

Situationsplan 

Planritningar 

Fasadritningar 

Illustrationer fasader 

Sektionsritning   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen 
är:  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. 

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

Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.  

Telefon 0501-75 60 05.  

Expedierats till:  
Sökande, Kontrollansvarig 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 55                                                   Dnr 2021/00040  

Mariestad - Ansökan om förhandsbesked - 
Komplementbyggnad/lager -Korstorp 2:1  
Dnr: 2021.MBN1068 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av komplementbyggnad/lager på fastigheten Korstorp 2:1, Mariestads 
kommun i enlighet med tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 18  § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL.  

Förhandsbeskedet gäller i två år från det datumbeslutet vinner laga kraft. 

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

Avgiften för bygglovet är 5 887 kronor för bygglov med startbesked samt för 
hörande av grannar och kungörelse enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2021-04-23 en ansökan om förhandsbesked för 
bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad/lager på fastigheten Korstorp 2:1, 
Mariestads kommun.  

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

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

Inga negativa yttranden har inkommit. 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att ett positivt förhandsbesked kan ges 
med stöd av 9 kap. 17 och 18§§, Plan- och bygglagen (PBL ((2010:900) 

Upplysningar 
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.  
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Underlag för beslut 

Enhetschefen byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-05-03 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Situationsplan 

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.  

Expedierats till:  
Sökande 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 56                                                   Dnr 2021/00044  

Mariestad Låstad 9:3- Nybyggnad av enbostadshus  
Dnr: 2021.MBN798 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 22 880 kronor (21 039 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 841kronor för hörande av grannar och 
kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Carl-Johan Fasth, CAFA Byggkonsult AB, Odensåker Sörgården 1, 541 96 Väring, 
som är certifierad kontrollansvarig (SC0273-13) med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
PBL.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  

avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft. 

Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 804 kr tas då ut.   

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

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2021-03-26 en ansökan om nybyggnad av 
enbostadshus. Huset kommer att uppföras i två plan med  byggnadsarea på 166m². 
Huset kommer att utformas med vit liggande träpanel och svarta tegelpannor.  Då 
verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen (nybyggnation 
utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden. 

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

Inga negativa yttrande har inkommit till verksamhet miljö och bygg. 
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Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL. Bygglov ska 
således beviljas. 

Upplysningar 
Enskilt avlopp går att anordna. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, 
om inte verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 

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

Underlag för beslut 

Enhetschefen bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad: 2021-04-27 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse daterad: 2021-05-05 

Ansökan om bygglov daterad: 2021-03-26 

Situationsplan daterad: 2021-03-26 

Planritningar daterad: 2021-03-26 

Fasadritningar daterad: 2021-03-26 

Sektionsritning daterad: 2021-03-26   
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen 
är:  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. 

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

Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.  

Telefon 0501-75 60 05.  

Expedierats till:  
Sökande på fastigheten Låstad 9:3 
Kontrollansvarig 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 57                                                   Dnr 2021/00045  

Mariestad Täppan 1 - Tillbyggnad av  föreningslokal  
Dnr: 2021.MBN703 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återemittera ärendet för vidare hantering.  

Bakgrund 

2021-03-18 inkom en ansökan om tillbyggnad av föreningslokal på fastigheten 
Täppan 1. Enligt ansökan vill sökande bygga till föreningslokalen med 64m². Då 
detaljplanen för kv Täppan mm i Mariestad, upprättat i april 2003 medger en byggrätt 
på 150m² och de i dagslägen redan har bebyggt fastigheten med 131m² så har de 
endast 19m³ av sin byggrätt. Verksamhet miljö och bygg kan medge en liten avvikelse 
på 10% av byggrätten, alltså 15m². Då har de möjlighet att bygga max 34m².  

2021-03-29 fick sökande ett som beskrev detta och att vi inte kan medge en 
tillbyggnad på 64m², då det inte kan betraktas som en liten avvikelse. 

2021-04-15 inkom sökande med kompletteringar i ärendet. Kompletteringarna  

gällde för en tillbyggnad på 64m². 

2021-04-27 fick sökande brev från verksamhet miljö och bygg med två alternativ. 
Det ena var att de kunde dra tillbaks sin ansökan om tillbyggnad på 64m² utan 
kostnad. Det andra alternativet var att gå vidare med ansökan men att verksamhet 
miljö och bygg då kommer att ge ett avslag för åtgärden.  

2021-04-29 inkom sökande med ett brev där de ville gå vidare i processen med en 
tillbyggnad på 64m². 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg motsätter sig tillbyggnaden av föreningslokalen på 64m² 
och föreslår avslag med motiveringen att föreslagen åtgärd är en för stor avvikelse 
från gällande detaljplan och kan då inte betraktas som en liten avvikelse.  

Behandling på sammanträdet 

Kjell Lindholm (C) yrkar på att ärendet ska återemitteras för vidare hantering. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp Lindholms (C) yrkande för beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.      
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Underlag för beslut 

Enhetschef bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Situationsplan 

Fasadritningar 

Planritning   

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 
Marcus Åberg  
Nykvarn Trilleholm 1 
54293  Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 58                                                   Dnr 2021/00058  

Mariestad Murklan 7 - Nybyggnad av flerbostadshus  
Dnr: 2021.MBN746 

    

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 57 999 kronor (28 322 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 222 kronor för hörande av grannar och 
kungörelse samt 29 455 kronor i planavgift) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Jonas Eklund, Nygårdsvägen 29, 441 39 Alingsås som är certifierad kontrollansvarig 
(SC0413-12) med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  
avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
Verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 804 kr tas då ut.   

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för Nybyggnad av flerbostadshus - 4 lägenheter för planenlig 
åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas av detaljplan för Murklan mm, 
Mariestad, Mariestads kommun, upprättat i januari 1998. Bestämmelserna innebär 
bland annat område för bostäder. 

Skäl till beslut 
Åtgärden följer detaljplanen för Murklan mm, Mariestad, Mariestads kommun, 
upprättat i januari 1998. 

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).  
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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 geodataenhet.  

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

Underlag för beslut 

Enhetschef byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

Ansökan om bygglov 

Situationsplan 

Markplaneringsritning 

Fasadritningar 

Planritningar 

Sektionsritning 

Plan, fasar- och sektionsritning garage/förråd 

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.  

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 59                                                   Dnr 2021/00043  

Mariestad  - Detaljplan för Äskekärr 1:9 m.fl.  
Dnr: 2021.MBN898 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun ett förslag till ny detaljplan för Äskekärr 1:9. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av det nuvarande stugområdet 
samt att skapa nya byggrätter. Planen syftar även till att tillgängliggöra strandområdet 
för allmänheten. 

Nämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet.  

Underlag för beslut 

Enhetschef byggavdelningen och miljöutredarens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 23021-05-05 

Riskbedömning 

Geoteknisk undersökning 

PM trafikbuller 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 60                                                   Dnr 2021/00042  

Mariestad  - Detaljplan för Askeviks camping m.m.  
Dnr: 2021.MBN897 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Dagvatten 

Den föreslagna parkeringen i planområdets södra del kan behöva anslutas till 
oljeavskiljare för rening av dagvatten. Detta om plats för 50 fordon eller fler 
anordnas.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för Askeviks camping i Mariestads 
kommun.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Askeviks camping och 
fritidshusområde. 

Nämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet.  

Underlag för beslut 

Enhetschef byggavdelning och miljöutredarens tjänsteskrivelse 2021-04-20 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Riskbedömning 

Geoteknisk undersökning 

PM trafikbuller 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 61                                                   Dnr 2021/00057  

Gullspång  - Förslag till ändring av stadsplan för Otterbäckens 
industriområde, del av Åsen 1:3 m.fl  
Dnr: 2021.MBN1102 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Dagvatten 

Den tänkta hanteringen av dagvatten bör redovisas i planen. Underliggande stadsplan 
från 1979 behandlade inte heller dagvattenfrågan. Planförslaget tillåter att ytterligare 
upp till 3,2 ha hårdgörs utöver vad som sägs i tidigare gällande stadsplan (5,6 ha). 
Areal som idag är skogsmark. Området ligger inte inom verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Gullspångs 
kommun fått ett förslag till ändring av stadsplan för Otterbäckens industriområde, i 
Gullspångs kommun. Berörda fastigheter är Åsen 1:4 samt delar av Åsen 1:3, Sanden 
2:1 och Sanden 2:6. Ändringen består i utökad byggrätt och slopad höjdreglering.  

Underlag för beslut 

Enhetschef byggavdelningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 62                                                   Dnr 2021/00035  

Delegation gällande rätten att utse och entlediga dataskyddsombud 
för miljö- och byggnadsnämnden  
Dnr: 2021MBN1250  

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera rätten att utse och entlediga 
dataskyddsombud för nämnden till miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark. 

Nämndens delegationsordning ska kompletteras med denna delegation.  

Bakgrund 

Enligt artikel 37, EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, ska varje 
myndighet utse ett dataskyddsombud. Inom kommunal verksamhet ligger 
personuppgiftsansvaret hos den nämnd som behandlar personuppgifter vilket 
innebär att nämnden ska utse dataskyddsombud för den egna verksamheten.  

Dataskyddsombudets uppdrag består av rådgivning, utbildning och granskning av 
nämndens personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet rapporterar direkt till 
högsta förvaltningsnivå och är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndighetens 
kontaktperson.  

Personen som utses kan vara anställd inom kommunen eller utföra uppgifterna på 
grundval av ett tjänsteavtal. Hen kan vara ombud för flera nämnder. 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt ha förmåga att 
fullgöra de uppgifter som följer av förordningen.  

Nämnden utsåg under första halvåret 2018 ett dataskyddsombud. Hens uppdrag som 
nämndens dataskyddsombud avslutas under sommaren 2021. Inför att nytt 
dataskyddsombud ska utses bedöms det vara lämpligt att delegera beslutstypen till 
verksamhetschef. Det underlättar den praktiska hanteringen vid byte av 
dataskyddsombud samtidigt som det inte bedöms få några negativa konsekvenser.  

Underlag för beslut 

Dataskyddsombudets tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28 

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 63                                                   Dnr 2021/00051  

Flytt av ansvar gällande kommunens uppgifter enligt alkohollagen 
och lagen om tobak och liknande produkter- delegation till 
ordförande  
Dnr:2020MBN2270 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande beslutsfattande som krävs utifrån de 
rubricerade lagstiftningarna för ärendenas handläggning. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens delegationsordning 
kompletteras med ovanstående beslut.  

Bakgrund 

Handläggning av ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter inom Mariestads kommun har flyttats till miljö- och byggnadsnämndens 
ansvarsområde. Samtidigt pågår en diskussion med de två andra kommunerna inom 
MTG-samarbetet, Töreboda och Gullspång, om att flytta över sitt ansvar till miljö- 
och Byggnadsnämnden. I avvaktan på att de två kommunerna tar ställning i frågan 
bedöms det som mest ändnålsenligt att ordförande för nämnden får ta beslut i frågor 
där det krävs enligt de nytillkomna lagstiftningarna. Besked från Töreboda och 
Gullspång väntas komma efter 2021-06-30. 

De frågor som främst kan bli aktuella är där tillstånd ska beviljas och där ingripanden 
av tvingande karaktär erfordras. För att visa på vilka beslut det kan röra sig om 
bifogas den delegationsordning som tillämpats av Socialnämnden i Mariestads 
kommun.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Delegationsordning Alkohollagen 

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 64                                                   Dnr 2021/00052  

Risk- och sårbarhetsanalys inför övergång till molntjänsten Microsoft 
Office 365 och Teams  
Dnr:2021MBN1107  

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättad risk- och sårbarhetsanalys som 
erfordras för införandet av Office 365 vid verksamhet miljö och bygg.  

Bakgrund 

För att verksamhet miljö och bygg ska kunna införa funktionen Office 365 i liket 
med den övriga administrationen vid Mariestads kommun erfordras att en risk- och 
sårbarhetsanalys genomförs. I samarbete mellan administrativ handläggare vid miljö 
och bygg och säkerhetssamordnare har analysen utförts och bifogas detta förslag till 
beslut. Analysen följer den mall som anvisats av säkerhetssamordnare.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Risk och sårbarhetsanalys “Bedömning av miljö- och byggnadsavdelningens 
användning av Office 365”  

Expedierats till:  
Gösta Lindmark, Verksamhetschef miljö och bygg 
Per Ahlström, Informationsäkerhetssamordnare MTG 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 65                                                   Dnr 2021/00037  

Delegationsbeslut 2021-03-22 - 2021-05-02  
Dnr: 2021.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 2021-03-22 - 2021-05-02      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 66                                                   Dnr 2021/00036  

Handlingar att anmäla 2021-03-22 - 2021-05-02  
Dnr: 2021.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning över verksamhetens inkomna handlingar mellan 2021-03-22 - 2021-
05-02.      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 67                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Töreboda Disponenten 1 – Ansökan om tillstånd – utökning av befintlig verksamhet 
samt ytbehandling av trädörrar 

Miljöinspektör Åsa Furustam informerar om Daloc Trädörrar AB:s ansökan om nytt 
utökat tillstånd.   

  

 

 


