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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 17 november 2020 kl 13:00-15:30 
 
 

 

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 
Johan Cord (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 

 

Övriga deltagare Gösta Lindmark miljö- och byggnadschef 
Pia Ekström enhetschef bygg 
Rickard Skagerstam miljöinspektör § 93 
Martin Schön miljöinspektör § 93 
Åsa Furustam miljöinspektör § 93 
Simon Qviberg miljöinspektör § 94 
Håkan Magnusson miljöinspektör § 103 
Cecilia Gustafsson controller § 108 
Anneli Bergqvist sekreterare 

Justerare Johan Cord 

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

Sekreterare  Paragrafer §§ 92-114 

 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 2020-11-17 

Anslagsdatum 2020-11-23 Anslaget tas ner 2020-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 92                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-03-30 att ordföranden kan godkänna 
deltagande på distans vid extra ordinära omständigheter. Ordförande Anders 
Bredelius (M) beslutar att godkänna att Kjell Lindholm (C) deltar digitalt vid detta 
specifika tillfälle.     
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 93                                                   Dnr 2020/00100  

Inför Miljö och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2021 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde återges tre av verksamhetens 
områden mer specifikt: 

 Hälsoskydd 

 Bygglov 

 Miljötillsyn 

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 94                                                   Dnr 2020/00104  

Gullspång Otterbäcken 22:2 - Otillåten mellanlagring/deponering av 
plastavfall  
Dnr: 2020.MBN2466  

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar förelägga XXX XXX, XXX XXX, XXXX 
XXX, att städa upp och transportera bort all plast inom det så kallade cisternområdet 
på fastigheten Gullspång Otterbäcken 22:2.  

Plastavfallet ska transporteras bort till behörig mottagare för behandling och 
bortskaffning (materialåtervinning eller energiutvinning). Detta ska dokumenteras 
och skriftligen redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. 

Uppstädningen ska vara genomförd senast tre månader efter att detta beslut vunnit 
laga kraft. 

Motivet till beslutet är att området är nedskräpat av plast som skulle varit återvunnen.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att förena föreläggandet med vite om 
450 000 kronor.  

Detta beslut är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§ med hänvisning till 
9 kap § 1 och 15 kap § 26. 

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 770 kronor per timme enligt gällande 
taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura kommer att sändas ut separat.   

Bakgrund 

Recycling Husgärdet lagrade upp plast för sortering under 2003 -2004. 

IHI AB (Innocap Handels- och Industri AB) övertog den lagrade plasten 2005 och 
tecknade ett hyreskontrakt med Tekniska Kontoret Gullspångs kommun 2005-05-11 
om att få ha den upplagrade plasten kvarliggande i Otterbäcken under tiden den 
sorterades.  

Kontraktet överfördes på XXX XXX 2008-01-01 och förlängdes. 

Den 3 september 2015 förelade miljö- och byggnadsnämnden XXX XXX att 
transportera bort plastavfall från det så kallade cisternområdet på fastigheten 
Otterbäcken 22:2 i Gullspångs kommun. Beslutet överklagades av XXX XXX 

Den 11 februari 2016 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland (Diarie.nr. 505-
34867-2015) att ändra beslut så att föreläggandet inte var förenat med vite.  
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Motiveringen var att miljö- och byggnadsnämnden inte angivit tydligt nog varför 
föreläggandet skulle innehålla ett vite om 100 000. Beslutet överklagades av XXX 
XXX 

Den 21 juni 2016 beslutade Mark- och miljödomstolen (Mål M943-16), Vänersborg 
att avslå överklagandet av Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut. Beslutet 
överklagades av XXX XXX.  

Den 7 september 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen (Mål M 6323-16) att 
inte medge prövningstillstånd.  

Den 13 december 2016 inkom till miljö- och byggnadsnämnden framställan från 
XXX XXX att: miljö- och byggnadsnämnden ändrar sitt beslut att bortskaffa plast på 
fastigheten 22:2. Som skäl angavs anteckningar från möte 2013-12-09 där följande 
skrivits ”Otterbäcken: Plasten ägs av Solagro. Ska transporteras till Fagerlid.” och det 
hänvisades till Mark- och Miljödomstolens dom i Mål 942-16 där domstolen 
upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut (dnr 2015.Gu0225) att VEQ AB 
skulle städa bort allt plastmaterial på fastigheterna Storkila 1:25, 1:37 och 1:40 i 
Gullspångs kommun.   

Skäl till beslut 

Plasten som ligger på fastigheten Otterbäcken 22:2 ska enligt föreläggande från 2015 
vara bortförd till behörig mottagare. Miljö- och byggnadsnämndens beslut har vunnit 
laga kraft och har inte åtföljts av verksamhetsutövaren XXX XXX. Därför kommer 
detta beslut att förenas med ett vite om 450 000 kronor.  

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att plasten på Otterbäcken 22:2 i huvudsak 
förvaras på fastigheten för kvittblivning, syftet med förvaringen tjänade inte något 
förnuftigt ändamål enligt Mark- och miljödomstolen och det har sedan dess inte skett 
någon väsentlig förändring av förvaringen. Därför ska plasten snarast 
borttransporteras till behörig mottagare.     

Framställan som inkom den 13 december 2016 har inte besvarats av miljö- och 
byggnadsnämnden. I detta ärende bedöms det att plasten enligt anteckningarna som 
anfördes skulle transporteras till Fagerlid och därmed inte ligga kvar i ytterligare 7 år 
på Otterbäcken 22:2. Den dom från Mark- och Miljödomstolen som handlade om 
fastigheter på Fagerlid bedöms inte påverka det rättsliga läget med plasten som XXX 
XXX förvarat i Otterbäcken sedan tidigt 2000-tal. Därför vidhåller miljö- och 
byggnadsnämnden att plasten ska borttransporteras av verksamhetsutövaren XXX 
XXX.   

Underlag för beslut 

Miljöinspektörens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16 
Protokollsutdrag Mbn § 89/15 
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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, 75 60 20 eller 75 60 30.   

Expedierats till:  
Protokollsutdrag för kännedom 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB 
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 95                                                   Dnr 2020/00087  

Mariestad Sandbäcken 1:1 - Förhandsbesked för industri 
Dnr:2020.MBN2343 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av industri på fastigheten Sandbäcken 1:1, Mariestads kommun i 
enlighet med inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 17 och 18 §§, Plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

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 9 066 kronor (för förhandsbesked,  
samt för hörande av grannar och kungörelse) enligt gällande taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura kommer att sändas ut separat.   

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2020-10-29 en ansökan om förhandsbesked för 
bygglov för nybyggnation av industri på fastigheten Sandbäcken 1:1, Mariestads 
kommun.  
Byggnaden kommer att uppföras till en byggnadsyta på 20 000m² och till en max 
höjd på 15 meter. Området runt byggnaden kommer att styckas av till en egen 
fastighet på 40 000m². 

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 (SFS 2010:900). 
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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.   

Underlag för beslut 

Enhetschef byggs tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 

Ansökan om förhandsbesked 

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:  
Mark- och exploateringschef Erik Randén 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 96                                                   Dnr 2020/00088  

Mariestad Horn 2:51- Ansökan om förhandsbesked - enbostadshus 
Dnr: 2020.MBN2073 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för två 
stycken enbostadshus på fastigheten Horn 2:51, Mariestads kommun i enlighet med 
inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 17 och 18 §§, Plan- och bygglagen, PBL 
(SFS 2010:900). 

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 bygglovet är 6 654 kronor för förhandsbeskedet samt hörande av 
grannar och kungörelse enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2020-09-24 en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten Horn 2:51, Mariestads kommun. 
Byggrätten kommer att bli på 250kvm per bostad. Varje fastighet kommer att bli 
mellan 1080-1150 kvm.   

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.  

Yttrande har inkommit från fastighetsägare på fastigheten Kontrabasen 4. De har 
synpunkter på bland annat att deras fastighet kan komma att minska i värde om det 
kommer bli fler tomter i området. På våren är det mycket vatten på tomten, hur ska 
det lösas? Fastighetsägarna är även oroliga över eventuella skador på deras hus som 
skulle kunna uppstå vid eventuell sprängning. De undrar också vem som ansvarar för 
en riskanalys och om en  vibrationsmätning görs.  

Skäl till beslut 

Hantering av dagvattnet kommer kommunen att ombesörja och se till att leda bort 
vattnet från dessa tomter. Sökande kommer att ansvara för att en riskanalys och en 
vibrationsmätning vid eventuellt sprängning.  
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Gällande värdeminskning på deras fastighet, så har Verksamhet miljö och bygga 
upplevt att fastigheter istället ökar i värde, då områden blir mer attraktivt att bo i.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL.  

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

Upplysningar 

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

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

Underlag för beslut 

Enhetschef byggavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-0 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan  

Granneyttrande   

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  Grimstorps Byggkomponenter AB, Bäckstigen 4, 571 65 Grimstorp 
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB 
Fastighetsägare Kontrabasen 4 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 97                                                   Dnr 2020/00089  

Mariestad Backebolet 1:11- Nybyggnad av fritidshus - inklusive 
rivning av gammalt  
Dnr: 2020.MBN184 

    

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 22 736 kronor för bygglov, startbesked, slutbesked och 
fastställande av kontrollplan, hörande av grannar och kungörelse enligt taxa fastställd 
av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Harry Delsmyr, HD Byggkonsult, c/o Harry Delsmyr, Vintervägen 12, 542 43 
Mariestad, som är certifierad kontrollansvarig (cert nr SC0874-12) med behörighet N 
enligt 10 kap. 9 § PBL.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  
avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft. 

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

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av enbostadshus samt rivning av befintligt 
hus utanför planlagt område.  

Den berörda fastigheten omfattas av strandskydd.  

Ärendets beredning 

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

Inga negativa yttrande har inkommit till Verksamhet miljö och bygg. 

Skäl till beslut 

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

Upplysningar 

Strandskyddsdispens beviljades 2020-03-24. 

Tillstånd enskilt avlopp kommer att godkännas. 

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 

Enhetschef byggavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Ansökan om bygglov  

Situationsplan  

Planritningar  

Fasadritningar  

Sektionsritningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Sida 14 

 

 

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 § 98                                                   Dnr 2020/00090  

Mariestad Sandbäcken 1:1- Nybyggnad av industribyggnad - 
Logistikcenter  
Dnr: 2020.MBN874 

    

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 125 258 kronor (120 213 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 5 045 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 
Björn Isvi, Mariestads kommun, 542 86 Mariestad, som är certifierad 
kontrollansvarig (SC1482-16) 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 

Verksamhet miljö och bygg mottog en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
industrilokal-logistikcenter på fastigheten Sandbäcken 1:1. Byggnaden kommer att 
placeras på så sätt som angivits i ansökningshandlingarna. Fasadbeklädnaden 
kommer att bestå av sandwichpaneler i ljusgrå plåt och takbeklädnad av mörkgrå 
takduk samt solceller. Byggnaden kommer att uppföras på en area av 2 580 m² därav 
ett skärmtak på 460m². 

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. 

Ärende har även skickats till Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten då det inom 
fastigheten finns fornlämningar. Länsstyrelsens utredning visar att det inte 
förekommer några tidigare okända fornlämningar. 
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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 

Enhetschef byggavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Ansökan om bygglov daterad: 2020-04-21 

Situationsplan  

Planritningar  

Fasadritningar  

Sektionsritningar  
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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:  
Sökanden 
Kontrollansvarig  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 99                                                   Dnr 2020/00091  

Mariestad Sparrebolet 1:2- Ansökan om förhandsbesked  
Dnr: 2020.MBN2067 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Sökande avser bilda en ny fastighet om ca 5000m2 för att uppföra ett enbostadshus 
med tillhörande garage. Åtgärden ska huvudsakligen placeras och utformas på så sätt 
som angivits i ansökningshandlingarna. 

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

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

Avgiften för handläggningen är 8 865 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura kommer att skickas ut separat.  

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage inom Sparrebolet 1:2, Mariestads kommun 2020-09-23. 
Ärendet bedömdes som komplett för fortsatt handläggning 2020-10-01. Då 
förvaltningen saknar vidaredelegation för ärendetypen (förhandsbesked) ska beslutet 
fattas i miljö- och byggnämnden.  

Ansökan avser förhandsbesked utanför planlagt område.   

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

Ärendets beredning 

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

Inga negativa yttranden har inkommit. 
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Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Skäl till beslut 

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

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Miljö- och byggandschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04  

Ansökan, 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 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 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 100                                                   Dnr 2020/00092  

Mariestad Nolby 2:15- Nybyggnad av fritidshus  
Dnr:2020MBN.1651    

    

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 22 736 kronor (20 907 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 829 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 
Erland Almqvist som är certifierad kontrollansvarig (SC0199-12) 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 enbostadshus utanför planlagt område eller inom 
områdesbestämmelser.  

Den berörda fastigheten omfattas av strandskydd. Åtgärden påverkar inte några 
övriga områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).  

Strandskyddsdispens beviljades 2020-08-10. 

Enbostadshuset ersätter ett tidigare enbostadshus som brann ner på fastigheten. 

Ärendets beredning 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2020-07-21 en ansökan om bygglov för 
uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Nolby 2:15 i Mariestad. Det nya 
enbostadshuset kommer att placeras på samma plats som det tidigare enbostadshuset 
som brann ned på platsen. Byggnadsarea kommer att bli 125 m².  

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

 

 

 

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, daterad 2020-11-04 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Ansökan om bygglov 

Situationsplan  

Plan- och sektionsritning Fasadritning  
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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 § 101                                                   Dnr 2020/00094  

Mariestad Generatorn 2 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  Anmälan om otillåten byggnation - fasadändring - 
marklov  
Dnr: 2020.MBN2115 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare Jörgen Mikael 
Henriksen en byggsanktionsavgift på 2 129 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ 
plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- 
och byggnadsnämnden gett marklov, bygglov och starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av marklov, bygglov och 
startbesked har utfört otillåten byggnation - fasadändring – marklov. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 
10, 17 § plan.- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).   

Bakgrund 

2020-09-14 fick Verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
otillåten byggnation - fasadändring - marklov på fastigheten Generatorn 2 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.  

Enligt 11 kap. 53§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 

Verksamhet miljö och bygg har gjort bedömningen att det inte finns något skäl till att 
avgift inte behöver tas ut enligt 11 kap. 53§ PBL. 

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

Avgiften blir (0,025*47300)+(0,001*47300*30) = 2 601 kronor för markåtgärden. 

Avgiften blir 0,125*47300*1 = 5 912 kronor för fasadåtgärden. 

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 överträdelserna inte 
har skett uppsåtligen, avgifterna kan därför sättas ner till en fjärdel, till en totalsumma 
av 2 129 kronor. 

En ansökan om bygglov och marklov för fasadändring – marklov inkom till 
Verksamhet miljö och bygg i efterhand den 2020-09-14 på fastigheten Generatorn 2 i 
Mariestad.   

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

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 de påbörjade åtgärderna är olovlig 

då det saknas marklov, bygglov och startbesked.  

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-22 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Foton     

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:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 102                                                   Dnr 2020/00093  

Gullspång Hjälmkärr 1:30 - Nybyggnad av enbostadshus med 
garage  
Dnr: 2020.MBN2122 

    

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 27 962 kronor (26 133 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan och 1 829 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 
Emil Andersson som är certifierad kontrollansvarig (6624) 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 men inom områdesbestämmelser.  

Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för del av Södra Råda Gullspångs 
kommun. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten utgår en sådan 
värdefull miljö som avses i 3 kap 12 § plan- och bygglagen (ÄPBL). Åtgärder får inte 
vidtas som förvanskar kulturmiljön. Nya byggnader ska anpassas till den äldre 
bebyggelsen och områdets karaktär. 

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

Enbostadshuset med garaget ersätter ett tidigare enbostadshus med garage som 
brann ner på fastigheten. 
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Ärendets beredning 

Verksamhet miljö och bygg mottog 2020-10-02 en ansökan om bygglov för 
uppförande av ett enbostadshus med garage på fastigheten Hjälmkärr 1:30 i 
Gullspång. Det nya enbostadshuset med garage kommer att placeras på samma plats 
som det tidigare enbostadshuset som brann ned på platsen. Byggnadsarea kommer 
att bli 288 m².  

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

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

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. 

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 2020-11-04 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Ansökan om bygglov  

Situationsplan  

Planritning  

Fasadritning  
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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 § 103                                                   Dnr 2020/00095  

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens vägledning om samverkan 
inför omprövning av vattenkraft  
Dnr: 2020.MBN1918 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig över remissen i enlighet med 
förslag upprättat av verksamhet miljö och bygg.  

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspångs kommun har vidarebefordrat en remiss 
från Havs- och vattenmyndigheten gällande vägledning inför kommande 
omprövning av anläggningar för vattenkraft. 

Enligt 11 kapitlet 27 § Miljöbalken ska anläggningar som bedriver elproduktion eller 
som tillkommit i syfte att bedriva elproduktion förses med moderna miljövillkor. 
Detta ska ske samordnat genom en nationell plan (11 kapitlet 28 § Miljöbalken). 
Planen när i tiden anläggningar som ska prövas, och anläggningarna delas in i grupper 
utifrån avrinningsområden. Regeringen beslutade om en sådan plan 25 juni 2020. 

Enligt 42 a § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter ska länsstyrelserna 
samverka med verksamhetsutövarna och andra berörda kring det underlag som 
behövs för effektiva prövningar enligt den nationella planen. 

Den föreliggande remissen avser endast Havs- och vattenmyndighetens vägledning, 
främst till länsstyrelserna och vattenkraftsproducenterna, om hur denna förberedande 
process ska gå till.  

Underlag för beslut 

Miljöutredarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-29 
Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Förslag till remissvar  

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten ”Vägledning om samverkan inför 
omprövning av vattenkraft” från 28 augusti 2020.  

Expedierats till:  
Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se  

Protokollsutdrag för kännedom 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 

 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 104                                                   Dnr 2020/00086  

Flytt av ansvar gällande kommunens uppgifter enligt alkohollagen 
och lagen om tobak och liknande produkter  
Dnr: 2020.MBN2270 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till att kommunens ansvar och 
uppdrag enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter avseende 
tillstånd flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. 

Denna flytt får inte negativt påverka nuvarande verksamhet eller ekonomi. 

Leif Udéhn (S) och Johan Cord (S) reserverar sig mot beslutet. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, § 39, om taxor 
för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter som då gällde avtal med Lidköpings kommun och dess tillståndsenhet i 
samverkan (TIS). För det fall att Lidköpings kommun inte accepterade taxenivåerna 
beslutade kommunfullmäktige att handläggningen av försäljningstillstånd för tobak 
skulle hanteras i egen regi med de föreslagna taxorna. Fullmäktige ställde sig även 
positiv till möjligheten att se över alkoholkontroller i egen regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 oktober 2020, § 350, kommunchefen i 
uppdrag att föreslå en ny organisation för kommunens uppgifter enligt Lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollagen (2010:1622) samt Lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Inriktningen är att miljö- och 
byggnadsnämnden ska ansvara för ovan nämnda uppgifter. 

Kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) är 
delade mellan miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. Miljö- och 
byggnadsnämnden svarar för tillsyn av rökfria miljöer, medan socialnämnden sedan 
den 1 januari 2020 handhar frågor om tillstånd för försäljning av tobak. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1622). 
Uppgifterna omfattar ansökningar om tillstånd för servering av alkohol samt anmälan 
om försäljning av folköl. Miljö- och byggnadsnämnden är i dessa ärenden 
remissinstans och ska bland annat yttra sig om lokalernas lämplighet. 

Sektor samhällsbyggnad anser att det finns flera fördelar med att samla kommunens 
uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollagen 
(2010:1622) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) i en och 
samma organisation. Förslaget ligger i linje med kommunens strävan att förenkla för 
näringsidkare. Den som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel behöver då till 
exempel bara ha en kontakt med kommunen.  
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Genom att miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för nämnda uppgifter erhålls 
en naturlig samordning med kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen 
och hälsoskyddet.  

Det innebär också att ärendehanteringen effektiviseras eftersom det inte behövs 
några interna remisser. En gemensam organisation för nämnda uppgifter innebär 
vidare bättre möjlighet till kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning samtidigt 
som organisationens sårbarhet vid oplanerad frånvaro minskar.  

De uppgifter som föreslås flyttas från socialnämnden till miljö- och 
byggnadsnämnden är i huvudsak finansierade via avgifter och föranleder därför ingen 
överföring av budgetmedel mellan nämnderna. För att fullgöra tillkommande 
uppgifter enligt Alkohollagen, vilka tidigare utförts av personal från Lidköpings 
kommun, kommer en tjänsteperson att anställas inom verksamhet miljö- och bygg.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) tillstyrker liggande förslag och tilläggsyrkar att 
denna flytt inte får negativt påverka nuvarande verksamhet eller ekonomi. Kjell 
Lindholm (C) tillstyrker Bredelius (M) förslag. 

Leif Udéhn (S) yrkar på att kommunens ansvar och uppdrag enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter avseende tillstånd ska vara kvar hos 
socialnämnden.    

Ordförande Bredelius ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt liggande förslag med eget tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av miljö- och 
byggnadsnämnden godkända propositionsordning. De ledamöter som röstar i 
enlighet med miljö- och byggnadschefens förslag med Bredelius (M) tilläggsyrkande 
röstar JA. De ledamöter som röstar i enlighet med Leif Udéhns (S) förslag röstar 
NEJ.  

Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 3 nej-röster. Miljö- och byggnadsnämnden 
har därmed beslutat i enlighet med miljö- och byggnadschefens förslag med Bredelius 
(M) tilläggsyrkande. Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd 
omröstningslista, bilaga 1. 

Leif Udéhn (S) och Johan Cord (S) reserverar sig mot beslutet.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef daterad 2020-10-27 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-27, § 39 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14, § 350 

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschefen 
Kommunfullmäktige (sekreterare Eleonor Hultmark) 
Samhällsbyggnadschef 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 105                                                   Dnr 2020/00101  

Indexreglering av Taxa för tillsyn inom Miljöbalkens område  
Dnr: 2020.Mbn2326 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att taxan för tillsyn inom miljöbalkens område 
höjs med 0,3% från och med 2021-01-01 enligt höjning av konsumentprisindex.  

Bakgrund 

Enligt § 8 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har miljö- och 
byggnadsnämnden rätt att årligen justera taxan utifrån förändringar i 
konsumentprisindex, KPI (totalt). Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 
2015.  

Den nya timavgiften från och med 2021-01-01 kommer därför höjas med 0,3%, i allt 
övrigt oförändrad.   

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16      

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

MBN § 106                                                   Dnr 2020/00102  

Indexreglering av Taxa enligt Livsmedelslagen  
Dnr: 2020.Mbn2327 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att taxa enligt livsmedelslagen höjs med 0,3% 
från och med 2021-01-01 enligt höjning av konsumentprisindex.   

Bakgrund 

Enligt § 4 i Taxa inom Livsmedelsområdet, år 2012 har miljö och byggnadsnämnden 
rätt att justera taxan utifrån förändringar i konsumentprisindex, KPI (totalt). 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011.  

Den nya timavgiften kommer därför höjas 0,3% från och med 2021-01-01.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16     

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

MBN § 107                                                   Dnr 2020/00103  

Indexreglering av Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel   
Dnr: 2020.Mbn2328  

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att taxan för kontroll enligt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel höjs med 0,3% från och med 2021-01-01 enligt 
höjning av konsumentprisindex.    

Bakgrund 

Enligt § 2 i Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel har 
miljö och byggnadsnämnden rätt att justera taxan utifrån förändringar i 
konsumentprisindex, KPI (totalt). Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 
2012.  

Den nya timavgiften från och med 2021-01-01 höjs därför med 0,3% . Taxans textdel 
är i allt övrigt oförändrad  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16     

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

MBN § 108                                                   Dnr 2020/00099  

Förslag på internbudget 2021 för miljö- och byggnadsnämnden  
Dnr: 2020.MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till internbudget år 
2021 för nämndens verksamheter.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om fördelningen av internbudgeten om  6 
413 tkr i en detaljbudget för år 2021.  

Budgetbeslutet i Mariestads kommun är utgångspunkt för kommunbidragen från 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Bidragen har fördelats utifrån 
befolkningstalen i kommunerna den 31 december 2019.  

I kommunfullmäktiges budgetbeslut har ett belopp om 245 tkr för 3 % 
effektivisering dragits av från verksamhetens förväntade ram, i den tilldelade ramen 
ingår 2021 års löneökningar och PO-pålägg med 349 tkr 

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05 

Förslag till internbudget för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter år 2021 
upprättad av verksamhetschef miljö- och bygg Gösta Lindmark och controller Cecilia 
Gustafsson 

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark  
Controller Cecilia Gustafsson 
Ekonomikontoret Töreboda och Gullspång – Anders Bernhall   
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 109                                                   Dnr 2020/00042  

Miljö och byggnadsnämndens revidering av delegationsordning  
Dnr: 2020.MBN1405 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen med 
följande: 

 reglering av befogenheter för växtskyddsinspektör 

 vem som utser attestanter för nämndens räkning  

 till ett belopp motsvarande tröskelvärdet för direktupphandling  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser. Vissa undantag finns som ärenden av principiell 
betydelse och särskilt ingripande beslut. 

I denna revidering regleras befogenheter för växtskyddsinspektör samt vem som 
utser attestanter för nämndens räkning.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10 

Förslag på reviderad delegationsordning     

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 110                                                   Dnr 2020/00084  

Information om nya förutsättningar för överföring av personuppgifter 
till tredje land (Privacy Shield)  
Dnr: 2020.MBN2425 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen om nya förutsättningar 
för överföring av personuppgifter till tredje land.  

Bakgrund 

I dataskyddsförordningen (GDPR) finns det ett förbud mot att föra över 
personuppgifter till tredje land (om landet är utanför EU/EES). Det kan dock vara 
tillåtet under vissa förutsättningar. Poängen är att ett motsvarande skydd för 
personuppgifterna som finns inom EU/EES måste nås i det mottagande landet.  

För att möjliggöra överföring av personuppgifter till USA och amerikanska företag 
har EU och USA ingått en särskild överenskommelse – kallad Privacy Shield. Det 
bygger på att amerikanska leverantörer frivilligt ansluter sig. Leverantörer och 
personuppgiftsansvariga (politiska nämnden i ert fall) har därefter i så kallade 
personuppgiftsbiträdesavtal kunna hänvisa till att överföring av personuppgifter görs 
med stöd av Privacy Shield. 

Europadomstolen har i en dom från juli månad 2020 slagit fast att 
överenskommelsen Privacy Shield är ogiltig. Den huvudsakliga kritiken från 
domstolen går ut på att amerikanska underrättelseväsendet kan få åtkomst till 
uppgifter utan att EU-medborgare har möjlighet att värna sina rättigheter. Detta 
innebär att alla avtal som är baserade på Privacy Shield är ogiltiga. 

Det finns dock andra metoder (förutom Privacy Shield) som kan användas för att 
stödja överföring av personuppgifter till tredje land på. En av dessa är så kallade 
standardavtalsklausuler. Det är särskilda skrivningar som EU-kommissionen tagit 
fram och som kan ingå i avtal mellan personuppgiftsansvarig och leverantör. 
Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter både för personuppgiftsansvariga 
som vill föra över personuppgifter till tredje land och för de som tar emot 
personuppgifterna. Om dessa klausuler finns med i avtal så kan det vara tillåtet att 
överföra personuppgifter till USA även utan Privacy Shield. 

Domen har således ogiltigförklarat Privacy Shield och samtidigt bidragit till osäkerhet 
om standardavtalsklausuler ger ett tillräckligt starkt skydd vid överföring av 
personuppgifter till leverantörer från USA. En restriktiv tolkning av domen innebär 
att det inte är lagligt att på något sätt överföra personuppgifter till USA.  

Om det inte är lagligt att föra över personuppgifter till USA skulle i stort sett alla 
tjänster från Microsoft, Google, sociala medier med mera inte vara möjliga för 
kommunen att använda. Något som skulle få stora konsekvenser. 
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Datainspektionen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och övriga europiska 
dataskyddsmyndigheter är nu engagerade i frågan och har utlovat vägledning i hur 
domen ska tolkas och hur fortsatt överföring av personuppgifter till USA ska 
hanteras. 

Samtliga MTG-kommuner använder sig av leverantörer som är amerikanska företag, 
t ex Microsoft och Google. Antingen som en direkt leverantör eller att de utgör 
underleverantör. I dagsläget är det alltså oklart om den typen av överföring är laglig 
eller inte. I väntan på ytterligare vägledning är det viktigt att personuppgiftsansvarig 
håller sig informerad om frågan och dess utveckling. 

I väntan på vägledning från Datainspektionen avseende detta kommer kommunen att 
vidta följande åtgärder:  

Inventera vilka överföringar som görs till amerikanska leverantörer, direkt eller 
indirekt (när amerikansk leverantör är underleverantör).  

När överföringar baserade på Privacy Shield identifieras kommer ett nytt avtal ingås 
som baserar sig på standardavtalsklausuler.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 2020-10-12, 
Information om nya förutsättningar för överföring av personuppgifter till tredje land 

Expedierats till:  
Dataskyddsombud Per Ahlström 
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 111                                                   Dnr 2020/00085  

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2021  
Dnr: 2020.MBN2418 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för år 2021 enligt 
följande:  

Januari 19 
Mars 2 
April 6 
Maj 18 
Juni 22 
Augusti 24 
Oktober 5 
November 9 
December 14 

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden börjar 13.00 och hålls i Vänersalen, 
Stadshuset i Mariestad. 

Presidiet sammanträder torsdagen innan nämnd, klockan 9.00.  

Följande datum är dialogmöten med kommunernas ledning och miljö- och 
byggnadsnämndens planerade: 

Mariestad - Mars 17, Oktober 13 (planerad tid är 8.00 – 9.30) 

Töreboda – Mars 3, Oktober 6 (klockan 13.30) 

Gullspång – Mars 24, Oktober 27 (klockan 14.00)                                                                                                                     

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträden under 2021.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Anneli Bergqvist 2020-11-03, Miljö- 
och byggnadsnämndens sammanträdestider 

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 112                                                   Dnr 2020/00096  

Delegationsbeslut 2020-09-21 - 2020-11-01  
Dnr: 2020.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställningar av delegationsbeslut 2020-09-21 - 2020-11-01      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 113                                                   Dnr 2020/00097  

Handlingar att anmäla 2020-09-21 - 2020-11-01  
Dnr: 2020.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar arr anmäla.          

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning över handlingar att anmäla 2020-09-21 - 2020-11-01      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 114                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Gamla färjeläget på Torsö 

Information om läget vid gamla färjeläget på Torsö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ger verksamhet miljö och bygg i uppdrag att till nästa 
sammanträde med nämnden redovisa en återblick över vad som tidigare har skett i 
ärendet.     

Strandskyddsärende Sundsören 

Information om ett strandskyddsärende gällande en häck i Sundsören.       

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
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Bilaga 1 

Omröstning § 104 

 

Namn och parti 

 

 

JA 

 

NEJ 

 

AVSTÅR 

Anders Bredelius (M) X   

Anders Svensson (M) X   

Börje Andersson (M)    

Leif Andersson (C) X   

Leif Udéhn (S)  X  

Marina Smedberg (S)    

Håkan Fernström (S)    

Göran Johansson (C)    

Gunnar Welin (M)  X  

Thomas Boethius (M)    

Johan Cord (S)  X  

Tommy Thelin (S)    

Kjell Lindholm (C) X   

Mikael Ericksson (RV)    

Per Rang (M) X   

         SUMMA   5 JA   3 NEJ  

 

 

 


