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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 6 april 2021 kl 13.00 – 15.00 
 

 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Anders Svensson (M) Ledamot 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Mikael Ericksson (RV) Ledamot 
Mattias Rydin (S) Tjänstgörande ersättare 
Inger Farken (MP) Tjänstgörande ersättare 
Yvonne Antonsson (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Ersättare  
Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef  
Pia Ekström Enhetschef för bygglovsverksamheten 
Ingemar Lindsköld Miljöinspektör §31,42 
Emma Lord Bygglovshandläggare §§32,33 
Elin Edforss Bygglovshandläggare §34 
Håkan Magnusson Miljöutredare §39 
Åsa Lindblad Miljöinspektör §42 
Ritva Rådefalk Miljöinspektör §42 
Åsa Furustam Miljöinspektör §42 
Susanne Lantz Administratör 
Susanne Larsson Assistent 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
 

Justerare Johan Cord 

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

Sekreterare  Paragrafer §§ 30-42 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Johan Cord  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-06 

Anslagsdatum 2021-04-08 Anslaget tas ner 2021-04-30 

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 

kommunstyrelsens 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 § 30                                                   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 § 31                                                   Dnr 2021/00026  

Mariestad Yxan 18 - Beslut om överlämnande av föreläggande om 
att åtgärda nedskräpning av tomtmark (miljöbalken) till 
Kronofogdemyndigheten  
Dnr: 2020.MBN794 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om 
verkställighet av nämndens beslut 2020-10-06, MBN § 72, med stöd av miljöbalken. 
Beslutet avser ett föreläggande om att XX XX (person nummer XXXXXX-XXXX), 
fastighetsägare till fastigheten Yxan 18 ska vidta de åtgärder som miljöbalken kräver 
för att en tomt som allmänheten har tillträde eller insyn till  inte ska betraktas som 
nedskräpad. 

Nämndens föreläggande är taget med stöd av 26 kap. 9 § och 26 kap. 17 § 
miljöbalken samt med hänvisning till 15 kap. 26 § miljöbalken.  

Bakgrund 

Miljö och byggnadsnämnden har fått in klagomål avseende nedskräpning på 
fastigheten Yxan 18. Fastighetsägare är XX XX, XXXXXXXX, 542 31 Mariestad.  

I april 2020 genomförde verksamhet miljö och bygg ett tillsynsbesök på fastigheten 
Yxan 18. Vid detta tillsynsbesök informerades XX XX om att klagomål inkommit 
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). Bifogade bilder från 2020-09-18 visar den 
insyn som allmänheten har till fastigheten från gatumark (Bergsgatan och 
Lanthöjdsvägen). Bilderna påvisar, med önskvärd tydlighet, att tomten är nedskräpad 
samt att allmänheten har insyn över nedskräpade delar av densamma. Uppföljande 
besök gjordes 2021-03-03 då XX XX var hemma och han informerades muntligt om 
att om ingen förbättring sker inom två veckor kommer verksamhet Miljö- och bygg 
att överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten för verkställighet.  

Ärendets beredning 
Kommunicering av ärendet 

Vid tillsynsbesöket i april 2020 kommunicerades XX XX muntligen om det anonyma 
klagomål som inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. 

Information lämnades också om fastighetsägarens möjlighet att vidta åtgärder på eget 
initiativ för att uppfylla lagstadgade krav. XX XX framförde att han hade för avsikt 
att städa upp på fastigheten och att allt skulle vara klart före midsommar. 
Verksamhet miljö och bygg meddelade med hänvisning till detta att uppföljande 
besök kommer att ske vid några tillfällen fram till och med juni månads utgång.  
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XX XX 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 XX 
XX om att nämnden enligt 26 kap. 17 § miljöbalken kan ansöka om verkställighet 
hos Kronofogdemyndigheten om nämndens beslut inte efterlevs. 

Då ingen uppstädning har genomförts under överenskommen tid har verksamhet 
miljö och bygg vid ett flertal tillfällen försökt kontakta XX XX både genom besök på 
fastigheten och via telefon (meddelande i röstbrevlåda med information att kontakta 
verksamhet miljö och bygg). Då verksamhet miljö och bygg inte har fått kontakt med 
fastighetsägaren har inkommen anonym anmälan samt bilder överlämnats till 
fastighetsägaren för kännedom och möjlighet för denne att inkomma med 
synpunkter senast 2020-09-22. Handlingarna överlämnades till fastighetsägaren 
genom att handlingarna lämnades i brevlådan på XXXXXXXX den 18 september 
2020.  har 2020-09-23 inte inkommit med några synpunkter. Besök gjordes 2021-03-
03 då XX XX var hemma och han informerades muntligt om att om ingen 
förbättring sker inom två veckor kommer verksamhet miljö- och bygg att överlämna 
ärendet till Kronofogdemyndigheten för verkställighet. 

Skäl till beslut 
Bedömning  

Vid uppföljande tillsyn under 2020 och 2021 har verksamhet miljö och bygg 
konstaterat att förhållandena på fastigheten i stort sett inte har förändrats sedan april 
2020. Tomten är alltjämt nedskräpad på ett vis som inte är förenligt med miljöbalken. 
XX XX har inte varit hemma i samband med uppföljande tillsynsbesök och inte 
heller svarat i telefon. Verksamhet miljö och bygg anser att åtgärder nu måste vidtas. 
En uppstädning av tomten på eget initiativ bedöms ha varit möjligt 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 XX XX 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.    

Underlag för beslut 

Miljöinspektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 

Tidigare beslut Mbn §72/20 

Expedierats till:  
kontakt@kronofogden.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 32                                                   Dnr 2021/00024  

Mariestad Runn 1- Nybyggnad av flerbostadshus  
Dnr: 2021.MBN235 

    

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 107 522 kronor (54 702 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 222 kronor för hörande av grannar och 
kungörelse samt 52 598 kronor i planavgift) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Mattias Landahl som är certifierad kontrollansvarig (SC0060-18) 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 

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. Ansökan avser bygglov för 
nybyggnation av flerbostadshus med planenlig åtgärd inom detaljplanen.  

Fastigheten omfattas av detaljplan för Sjölyckan, Mariestad tätort och vann laga kraft 
2013-07-19. Bestämmelserna innebär bland annat att området är till för bostäder 
samt bostadsanknuten ej störande verksamhet. Byggnadshöjden får vara upp till sju 
meter och max två våningar är tillåtet. 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg mottog 2021-02-03 en ansökan om bygglov för 
nybyggnation av ett nytt flerfamiljshus på fastigheten Runn 1 i Mariestad kommun.  

Då Verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen (nybyggnad 
av flerfamiljshus) ska beslut fattas i miljö- och Skäl till beslut 

Åtgärden följer detaljplanen. 

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. 

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 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse daterad:  2021-03-23 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse daterad:   2021-03-24 

Ansökan om bygglov daterad:   2021-02-03 

Nybyggnadskarta daterad:    2021-03-19 

Fasadritning daterad:    2021-03-19 

Planritning daterad:    2021-03-19 

Plan- och sektionsritning daterad:   2021-03-19    
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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:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 33                                                   Dnr 2021/00030  

Mariestad Törnberga 1:3 - Ansökan om förhandsbesked - 
Nybyggnad 2 st enbostadshus  
Dnr: 2021.MBN203 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av två stycken enbostadshus på fastigheten Törnberga 1:3, Mariestad 
kommun i enlighet med inlämnade handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§, plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL.  

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

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

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 9 124 kronor (för förhandsbesked, 
samt för hörande av grannar och kungörelse) enligt gällande taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två stycken enbostadshus 
utanför planlagt område.  

De två enbostadshusen ska byggas 200-250m² stora och uppföras i en till två 
våningar. Området runt de två enbostadshusen är tänkt att styckas av från fastigheten 
Törnberga 1:3, för att i framtiden utgöra två egna fastigheter på ca 2500m² vardera.  

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

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

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg mottog 2021-02-01 en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnation av två stycken enbostadshus på fastigheten Törnberga 1:3, Mariestad 
kommun. 

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

Åtgärden är sådan att kända sakägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
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Yttrande har inkommit från fastighetsägarna på fastigheterna Berga 3:8 och Berga 
3:12 samt från Törnberga 1:10.  

De har synpunkter på bland annat att en gammal stenmur och jordkällare riskerar att 
förstöras vid byggnation av två enbostadshus. En befintlig skogsstig/ vandringsled 
som löper längs gränsen mot Berga riskerar att skäras av så varken människor eller 
djur kan fortsätta nyttja den. De skriver även om oron för att de två enbostadshusen 
ska medföra mer trafik och människor samt mer ljud- och rörelse i området vilket 
inte är önskvärt. 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att platsen lämpar sig för en förtätning då det är 
ett område intill befintlig gatustruktur samt att stenmurar och liknande inslag skapar 
en trevlig miljö.  

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

Upplysningar 
Förutsättningarna för att anlägga enskilt avlopp på fastigheten finns enligt 
miljöavdelningen och kommer att hanteras inför eller i samband med 
bygglovsansökan. 

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

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

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.  
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Underlag för beslut 

Bygglovshandläggares tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 

Miljö- och byggnadschefs tjänsteskrivelse datetrad 2021-03-24 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan   

Uttalande från miljö angående V/A  

Yttranden från fastighetsägare för Berga 3:8, Berga 3:12 och Törnberga 1:4 

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 34                                                   Dnr 2021/00025  

Mariestad Backebolet 1:3 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation - installation av eldstad till befintlig rökkanal  
Dnr: 2021.MBN470 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XX XX en 
byggsanktionsavgift på 1 190 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- och 
byggnadsnämnden gett bygglov och starbesked.   

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av startbesked har utfört 
installation av eldstad.  

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 

2021-03-01 fick verksamhet miljö och bygg in en anmälan om installation av eldstad 
på fastigheten Backebolet 1:3. Eldstaden var då anmälan inkom till kommunen redan 
installerad och klar enligt intyg från sotaren och signerad kontrollplan.   

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts utan 
startbesked, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt   

11 kap. 51§ PBL.   

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den otillåtna åtgärden kan  
beviljas i efterhand.  
Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
Anmälan om otillåten byggnation - eldstad.   

Avgiften blir uträkning enl. Boverket (0,1*4 7600*1) = 4 760 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 2 380 kronor. Skälet till detta är  
att fastighetsägaren har på eget initiativ i efterhand inkommit med en  
anmälan och velat göra rätt för sig. 
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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 startbesked.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sänkas till en 
fjärdedel.  

Ordförande Anders Bredelius (M) finner att nämnden beslutar enligt Bredelius (M) 
förslag.     

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 

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.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 35                                                   Dnr 2021/00031  

Töreboda Halna 3:85 - Nybyggnation fritidshus utanför detaljplan 
Dnr: 2020.MBN2078  

    

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 14373 kronor (12544 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan samt 1829 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 
Erik Jakobsson, Byggkontroll i Skaraborg AB, som är certifierad kontrollansvarig 
(7505) med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.  

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

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

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

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov utanför planlagt område eller inom områdesbestämmelser.  

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 (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 kommit in. 

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. 
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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 

Bygglovshandläggares tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 

Miljö- och byggnadschefs tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 

Ansökan 2020-09-24 

Situationsplan REV 2021-01-26 

Planritning 2021-01-13 

Fasadritning 2020-09-24   

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:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 36                                                   Dnr 2021/00032  

Mariestad Laken 17 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Anmälan om otillåten byggnation - Fasadändring  
Dnr: 2021.MBN151 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XX XX XX en 
byggsanktionsavgift på 1 606 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 Anmälan om otillåten byggnation - Fasadändring. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 8, 
13 § plan.- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338). 

Johan Cord (S) reserverar sig mot beslutet.     

Bakgrund 

2021-01-15 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en byggnation 
Anmälan om otillåten byggnation - Fasadändring, Mariestad på Laken17. 
2021-02-05 fick verksamhet miljö och bygg ett samtal från den andre ägaren av fastigheten 
där det framkom att vederbörande inte visste att åtgärden var bygglovspliktig. 
En ansökan om bygglov för Anmälan om otillåten byggnation - Fasadändring inkom till 
verksamhet miljö och bygg i efterhand den 2021-03-05 på Mariestad Laken 17.   
Fastighetsägaren yttrade sig 2021-03-23 och hade ingenting att invända mot i sakfrågan. 
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.  
Verksamhet miljö och bygg bedömmer att den otillåtna åtgärden kan beviljas i efterhand. 
Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för Anmälan om 
otillåten byggnation - Fasadändring. Byggsanktionsarean är uppskattad till 20 m² och 
baseras på fotodokumentation och kartdata. 
Avgiften blir uträkning enl . Boverket --> (0,125*47600)+(0,0005*47600*20) = 6 426 
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.  

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

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S) yrkar att sanktionsavgiften ska sänkas med hälften. 

Gunnar Welin (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sänkas till en fjärdedel. 

Ordförande Anders Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med Welins (M) förslag.   

Johan Cord (S) reserverar sig mot beslutet.    

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggares tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Fotodokumentation 

Beräkning av sanktionsavgift  

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:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 37                                                   Dnr 2021/00033  

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 starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av startbesked har utfört 
Nybyggnad av kontorshus - Tågklarerare, kontor/ledningscentral. 

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.  

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. 

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts  
utan startbesked, 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.  
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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 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 

Bygglovshandläggares tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 

Startbesked 

Byggsanktionsavgift 

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 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 § 38                                                   Dnr 2021/00034  

Mariestad Östen 1 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Anmälan om otillåten byggnation - Inglasning av altan 
Dnr: 2021.MBN148 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XX XX XX en 
byggsanktionsavgift på 1 636 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 - Inglasning av altan. 

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

Bakgrund 

2021-01-25 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en byggnation 
Anmälan om otillåten byggnation - Inglasning av altan, Mariestad på Östen 1. 
2021-02-09 informerades fastighetsägaren om att ärendet mottagits av verksamhet miljö 
och bygg. 
2021-02-13 skickade fastighetsägaren ett mail och förklarade varför åtgärden hade utförts 
utan lov eller startbesked.  
2021-03-23 kommunicerades ett beslutsförslag till fastighetsägaren.  
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.  
Verksamhet miljö och bygg bedömmer att den otillåtna åtgärden kan beviljas i efterhand. 
En sådan åtgärd är bygglovspliktig. 
Fastighetsägaren har yttrat sig kring ärendet 2021-02-13 och sagt att då huset är utformat 
med takutsprång och att byggherrens tanke redan från början av bygglovsskedet var att 
glasa in det var inte bygglov ett krav.  
Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för Anmälan om 
otillåten byggnation - Inglasning av altan. Uppskattad area som ärendet gäller är bedömd 
till 25 m². Denna area baseras på plan- och fasadritningar.  
Avgiften blir uträkning enl . Boverket = (0,125*47600)+(0,0005*47600*25) = 6 545 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 
begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  
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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 följd en bestämmelse i PBL.  
 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den saknar bygglov och startbesked.  

Behandling på sammanträdet 

Anders Bredelius (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sänkas till en fjärdedel. 

Leif Udéhn (S) yrkar att sanktionsavgiften ska sänkas till hälften. 

Ordförande Anders Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med Bredelius (M) förslag.        

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggares tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25  

Miljö- och byggnadschefs tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 

Planritning i ärende 2016.Ma883, registrerad 2016-10-03 

Fotografier registrerade 2021-02-13 

Följebrev registrerat 2021-02-13 

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 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 39                                                   Dnr 2021/00027  

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

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Naturvård 

Allén och möjligen även stenmuren omfattas av generellt biotopskydd. Det bör 
övervägas om alléträden ska skyddas genom planbestämmelse med krav på marklov 
vid trädfällning samt återplantering.  

Bakgrund 

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

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar att meningen Det bör  övervägas om området med 
träden längs planområdets östra sida bör pekas ut som naturmark för att uppmärksamma behovet 
av varsamhet ska ändras till Det bör övervägas om alléträden ska skyddas genom planbestämmelse 
med krav på marklov vid trädfällning samt återplantering.  

Ordförande Anders Bredelius finner att nämnden beslutar enligt Bredelius (M) 
förslag.    

Underlag för beslut 

Bygglovschef och miljöutredares tjänsteskrivelse 2021-03-23 

Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2021-03-24 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 40                                                   Dnr 2021/00028  

Delegationsbeslut 2021-02-15 - 2021-03-21 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 2021-02-15 - 2021-03-21 

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 41                                                   Dnr 2021/00029  

Handlingar att anmäla 2021-02-15 - 2021-03-21  
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 2021-02-15 - 2021-
03-21 

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 42                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Information om pågående ärenden 

Verksamheten ger lägesrapport i följande ärenden:   

 Gullspång Bråta 

 Storkila 1:37 Plast  

 Otterbäcken 22:2 Plast  

 Götblads fastighet Storkila  

 Branden i Hova  

 Tillsyn av storkök    

Klagomålshantering och nya rutiner efter kritik från JO 

Miljöinspektör informerar om hur verksamheten utreder klagomål, från inkommet 
klagomål till beslut om avslut. 

I december 2020 fick verksamheten kritik från JO för rutin med oanmälda 
inspektioner i bostäder. Verksamheten informerar om hur rutinerna ändrats.     

Uppdrag om hantering av byggsanktionsavgifter 

Miljö- och byggnadsnämnden ger verksamheten i uppdrag att undersöka hur 
byggsanktionsavgifter hanteras i andra kommuner och vilka möjligheter det finns att 
hantera byggsanktionsärenden.  

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

Uppdraget redovisas vid nästa sammanträde.   

  

 

 


