Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

Sida 1

Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, tisdagen den 28 februari 2017 kl 13:30-16.00

Beslutande

Kjell Lindholm (C)
Björn Fagerlund (M)
Gunnar Welin (M)
Anders Bredelius (M)
Per Rang (M)
Göran Johansson (C)
Karl-Arne Gustavsson (C)
Marina Smedberg (S)
Leif Udéhn (S)
Lotta Boklund (S)
Johan Cord (S)
Roger Wiking (S)
Tommy Thelin (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Övriga deltagare

Thomas Dynesius (M)
Per-Olof Pettersson (C)
Annika Kjellkvist
Malin Bengtsson
Leif Ahnland
Robert Skogh
Britta Wänström
Åsa Lindblad

Ersättare
Ersättare
Miljö- och byggnadschef
Enhetschef byggavdelningen
Bygglovsarkitekt §§ 21-22
Miljöinspektör § 24
Miljöinspektör § 25
Miljöinspektör § 25

Justerare

Johan Cord

Justeringens plats och tid

Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2017-03-08 kl. 09.00

Sekreterare

Paragrafer

Anneli Bergqvist-Gustavsson
Ordförande

Kjell Lindholm
Justerande

Johan Cord

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20-36
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-28

Anslagsdatum

2017-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad

Anslaget tas ner

Underskrift

Anneli Bergqvist-Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-03-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 20

Dnr 132

Godkännande av dagordningen
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

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

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 21

Dnr 2017/00017

Töreboda Stång 3:47 - Bygglov i efterhand för nybyggnad av garage
med vedförråd samt tillbyggnad av enbostadshus Dnr: 2016.Tö0485
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov i efterhand med avvikelse
från gällande plan för nybyggnad av garage och planenlig tillbyggnad av
enbostadshuset.
Motivet till beslutet är att även om den aktuella garagebyggnaden strider mot gällande
plan vad gäller höjd och placering och inte kan betraktas som en liten avvikelse är
den förenlig med planens syfte. Åtgärden har bedömts vara av begränsad omfattning
och nödvändig för ett ändamålsenligt byggande på den aktuella tomten.
Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap. 31b §, första stycket 2.
Med stöd av 10 kap. 23 § PBL, godkänner miljö- och byggnadsnämnden genom detta
startbesked att fortsatt arbete på den aktuella byggnaden får återupptas. Varken
tekniskt samråd eller kontrollansvarig krävs i detta ärende.
Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att
Kontrollplanen fastställs. För detta ärende gäller kontrollplan
registrerad 2017-02-13.
Ansvarig för kontrollen är sökanden Roland Johansson.
Begäran om slutbesked ska tillsammans med undertecknad kontrollplan skickas till
miljö- och byggnadsnämnden när byggnadsarbetet färdigställts.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljöoch byggnadsnämnden har gett ett slutbesked med stöd av 10 kap. 4 §, PBL.
Bakgrund

Ansökan avser bland annat bygglov i efterhand med avvikelse från detaljplan för
nybyggnad av garage. Då ärendet är av principiell karaktär ska beslut fattas i miljöoch byggnadsnämnden.
Fastigheten omfattas av Byggnadsplan för Fägre samhälle, beslutad 1971, som här
gäller som detaljplan. För fastigheten finns byggrätt om 250 m2, huvudbyggnad samt
aktuellt garage uppgår till cirka 120 m2. Uthusbyggnad får uppföras med en
byggnadshöjd om högst 2,5 m.
Ett sedan tidigare uppfört garage hade inför byggnadsplanens framtagande medgivits
dispens från dåvarande byggförbudet av dåvarande Länsstyrelsen i Skaraborgs län
1969-04-11. Fastighetsägaren anmodades att ansöka om byggnadslov i dåvarande
Moholms kommun vilket beviljades 1969-08-20, byggnaden besiktigades utan
anmärkning samma datum.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 21 forts.

Sökanden har tidigare sökt lov för en tillbyggnad på befintligt garage (Dnr
2015.Tö0124) som beviljades 2015-04-22 och vann därefter laga kraft. Handlingarna
till denna bygglovsansökan saknade vissa uppgifter som exempelvis höjd från mark
eftersom åtgärden uppfattades som en förlängning av befintlig byggnad.
Vid arbetet med tillbyggnaden av garaget upptäckte byggherren att den befintliga
byggnaden vara i så dåligt skicka att den inte kunde byggas till och revs därför ner i
sin helhet. Rivningen och nybyggnationen anmäldes under sommaren 2015 till
tillsynsmyndigheten av granne Simon Issa som även ifrågasatte Roland Johanssons
användning av angränsande kommunal mark för materialupplag under byggtiden.
Verksamhet miljö och bygg utförde syn på plats 2015-09-25 och konstaterade att
garaget helt rivits och nybyggnation pågick. Trots att åtgärderna i praktiken utförts
enligt inlämnade ritningar hörande till beviljat bygglov, bedömdes det att ett separat
beslut om bygglov krävs för nybyggnad av garage då det ursprungliga garaget rivits
ner till betongplattan.
På anmodan från verksamhet miljö och bygg inlämnades därför en ansökan om
nybyggnad av garage (Dnr 2015.Tö0664) som beviljades bygglov 2016-03-16.
Bygglovet överklagades av Simon Issa och upphävdes av Länsstyrelsen Västra
Götaland med motiveringen att den då aktuella placeringen med över 50% på mark
med byggförbud inte kunde anses vara en liten avvikelse, övriga delar av överklagan
prövades inte.
I föreliggande ansökan föreslås en längre byggnad som innebär att en lägre andel om
cirka 35% placeras på mark med byggförbud. Det har också under arbetet
framkommit nya uppgifter om det ursprungliga garaget vad gäller tidigare dispens
från nybyggnadsförbud och beviljat bygglov för garaget enligt äldre bestämmelser.
Eftersom det för byggherren dessutom finns allvarliga negativa ekonomiska
konsekvenser av en rivning och ersättande av byggnaden som ändå bedömts vara
lämpligen placerad och utformad finns det grunder att pröva ansökan då nya
uppgifter tillkommit. Den tillbyggnad av bostadshuset som ingår i den nya ansökan
är en helt planenlig åtgärd.
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. Utskick gjordes 2016-1118 med sista svarsdatum satt till 2016-12-10.
Yttrande har inkommit från Simon Issa, fastighetsägare till Stång 3:41, som i
huvudsak anför att nybyggnationen är större (både höjd och bredd) än den
ursprungliga byggnaden och därmed förstör hans utsikt samt att garaget står utanför
fastigheten och in på kommunens mark.
I övrigt har inga negativa yttranden inkommit från andra sakägare som hörts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 21 forts.

Efter det att synpunkter inkommit från sakägare Simon Issa har företrädare för
verksamhet miljö och bygg (miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist,
bygglovsarkitekt Leif Ahnland samt utomstående sakkunnig Sven-Åke Sonesson)
varit på plats 2017-01-27 för dialog först med byggherre Roland Johansson och
sedan sakägare Simon Issa. Vid mötet med byggherren diskuterades följande:
-

Byggherren har sedan tidigare informerats om att tillbyggnaden har ett
lagakraftvunnet bygglov men att den del som rivits och återuppförts saknar
giltigt bygglov. Den nu föreslagna åtgärden är till cirka 35 % placerad på mark
med byggförbud. Byggnaden överskrider med aktuell utformning tillåten
byggnadshöjd om 2,5 meter med cirka 20 cm. Det finns inga bestämmelser
om högsta tillåtna takvinkel eller nockhöjd.

-

Trots att de två avvikelserna tillsammans inte ska anses vara en liten avvikelse
gör verksamhet miljö och bygg bedömningen att byggnaden kan beviljas
bygglov med avvikelse enligt 9 kap. 31b § första stycket 2 PBL såsom
varande av begränsad omfattning och i princip nödvändig för ett
ändamålsenligt byggande då en planenlig placering bedöms medföra större
olägenheter för både byggherre och andra berörda.

-

Byggherren meddelade att han önskade få ansökan prövad i miljö- och
byggnadsnämnden.

Vid det efterföljande mötet med Simon Issa förmedlades samma information som
lämnats till byggherren enligt ovan. Utöver detta kunde följande konstateras:

Justerandes signatur

-

För den kommunala mark som Roland Johansson använder finns ett
nyttjanderätts-avtal med markägaren Töreboda kommun.

-

De invändningar som han framfört vad gäller byggnadens placering, storlek
och höjd har inte kunnat underbyggas fullt ut. Det nya garaget har
motsvarande bredd (6 m) och placering (cirka 1 meter från fastighetsgränser i
norr och öster) som det tidigare garaget (styrkt av flygfoton, bygglovet daterat
1969-08-20 samt tidigare kartmaterial). Det nya garagets byggnadshöjd
överskrider dock det tidigare med drygt 70 cm vilket är cirka 20 cm högre än
tillåten byggnadshöjd.

-

De förändringar av byggnaden som han kräver innebär en sänkning av
höjden samt att garaget ska smalnas av och kortas ner samt flyttas från
nuvarande plats, åtgärder som sammantaget innebär rivning.

-

Verksamhet miljö och byggs företrädare kommunicerade till Simon Issa att
alla tänkbara planenliga placeringar innebär att garaget behöver flyttas
närmare hans egen fastighet och innebär sannolikt större olägenheter
avseende förlorad utsikt. Det finns då även utrymme att bygga ett garage med
både högre nockhöjd och större byggnadsarea.

-

Simon Issa vidhöll att han skulle komma att överklaga alla utformningar som
inte motsvarande det ursprungliga garaget, trots att det förmedlades till
honom att han vid en helt planenlig utformning och placering av ett garage
på granntomten svårligen skulle kunna förhindra en sådan byggnad.

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 21 forts.

Verksamhet miljö och byggs företrädare upplevde att både byggherre och sakägare
stod fast vid sina respektive uppfattningar även efter mötena.
Verksamhet miljö och byggs bedömning
Dokumentationen av det nu rivna garaget är bristfällig men vid jämförelser med
kartmaterial och foton upptäcks inget som tyder på att det nya garaget vare sig är
bredare eller att det har en annan placering än det tidigare. Kommunens kart- och
mätavdelning har varit på plats och gjort en inmätning av garagets faktiska läge och
garaget är placerat inom fastigheten Stång 3:47.
Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på att cirka 35 % av byggnaden
placeras på mark med byggförbud. Den garagebyggnad som ersatts fanns redan när
byggnadsplanen tillkom 1971. Garaget hade 1969-08-20 beviljats bygglov samt
medgivits dispens av länsstyrelsen samma år.
De övriga sakskäl (förlust av utsikt m.m.) som ägare till i söder angränsande fastighet
bedöms inte såsom betydande olägenheter i lagens mening. Utsikten kan inte sägas
förändras mer än vad som är rimligt.
Enligt 9 kap. 31b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som strider mot detaljplan om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och (1)
avvikelsen är liten, eller (2) åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för
att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Då
avvikelsen inte kan sägas vara liten åsyftas här begränsad omfattning och
ändamålsenligt byggande.
Verksamhet miljö och bygg gör här bedömningen att åtgärden visserligen strider mot
planen men kan sägas vara av begränsad omfattning i den bemärkelsen att det rör sig
om en efter omständigheterna lämpligt placerad och medelstor komplementbyggnad
för bostadsändamål som är förenlig med planens syfte. Byggnaden anses inte
medföra någon egentlig förändring av fastighetens omgivningspåverkan.
Frågan om huruvida bygglov i det här fallet får ges för rivning och återuppbyggnad
av garage sammanfattas enligt följande:

Justerandes signatur

-

Ett tidigare garage hade inför byggnadsplanens framtagande medgivits
dispens från byggförbud på den aktuella platsen, den nya byggnaden är
placerad på samma plats och har samma funktion och motsvarande
omgivningspåverkan i lagens mening. Ett tillkommande vedförråd innebär att
cirka 35 % av byggnadsarean placeras på mark med byggförbud.

-

Det nu aktuella garaget bör i sammanhanget betraktas som en åtgärd av
begränsad omfattning då dess placering är lämplig och i princip nödvändig
för ett ändamålsenligt bebyggande av fastigheten. En planenlig placering av
en motsvarande eller annan tillåtlig och eventuellts större byggnad
ofrånkomligen innebär att garaget kommer mycket närmare bostadshuset på
ett sätt som anses vara sämre än nuvarande utformning och placering samt
riskerar att medföra en större och mer negativ omgivningspåverkan för andra
berörda.

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 21 forts.

Med ovan sagda gör verksamhet miljö och bygg den samlade bedömningen att
bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31b § första stycket 2, PBL.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovsarkitekt Leif Ahnland och miljö- och
byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-10, Töreboda Stång 3:47 - Bygglov i
efterhand för nybyggnad av garage med vedförråd samt tillbyggnad av enbostadshus
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-16,
Töreboda Stång 3:47 - Bygglov i efterhand för nybyggnad av garage med vedförråd
samt tillbyggnad av enbostadshus
Presentation Stång 3:47
Ritningar och ansökningshandlingar
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 miljöoch 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 samt ritningar med REK + MB
Roland Johansson, Fägre 12, Töreboda
Simon Issa, Fägre SOLHEM 11, 545 93 Töreboda

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 22

Dnr 2017/00028

Mariestad Ekby 3:13 - Nybyggnad av ridhus och maskinhall Dnr:
2016.Ma1622
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ridhus och maskinhall.
Motivet till beslutet är att ridhusbygganden med tillhörande maskinhallsdel samt
stallplatser uppfyller gällande regelverk, har anpassats till omgivande landskapsbild i
så stor utsträckning som kan krävas då områdesbestämmelser eller detaljplan saknas
samt att byggnaden ingår i en befintlig hästuppfödningsverksamhet verksamhet.
Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet är 32 972 kronor (27 988 kronor för bygglov, startbesked,
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 4 984 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
Göran Engborg, Engborg & Partners, som är certifierad kontrollansvarig (SC135711) 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.
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat
ett startbesked.
.
Bakgrund

Andreas Holmgren har ansökt om att uppföra ett ridhus med maskinhallsdel samt
stallplatser. Beslut om bygglov i ärendet (ridhus utanför detaljplanerat område) ska
fattas i miljö- och byggnadsnämnden.
Sammanfattning
På fastigheten Ekby 3:13 i Mariestads kommun (lantbruksfastighet utanför
detaljplanerat område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse) avser
fastighetsägaren uppföra ett ridhus med stallplatser och maskinhallsdel.
På fastigheten bedrivs idag hästuppfödning i mindre utsträckning. Byggnaden
innebär en mindre ökning av antalet hästar men är i övrigt en stödfunktion för
pågående verksamhet.
Den föreslagna huskroppen är 66,8 lång och 29,6 meter bred med en nockhöjd om
cirka 9,3 meter. Byggnaden är inte bygglovsbefriad då ridhuset är en del av
hästuppfödningsverksamhet och inte kan härröras till den typ av ekonomibyggnad
som avses i 9 kap. 3 § PBL.

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 22 forts.

Ärendets beredning
Åtgärden är också 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.
Ingen av de grannar som hörts har motsatt sig åtgärden. Telefonkontakt från
närmaste granne har främst berört byggnadens storlek och utformning samt
eventuella förändringar av den befintliga hästverksamheten.
Telia som hördes i egenskap av fastighetsägare uppmärksammade i sin svarsskrivelse
att försiktighetsmått måste iakttas i samband med eventuell sprängning eller
borrning, Telias svar har vidarebefordrats till sökanden. I samma skrivelse påtalade
Telia att ledningsrättshavare ska höras.
Utskick till ledningsrättshavare TeliaSonera Skanova Access AB har gjorts 2017-0216 och svaret kom in 2017-02-21, de har inget att erinra mot åtgärden. Ärendet
färdigbereddes därför efter sista datum för utskick av kallelsen till miljö- och
byggnadsnämndens sammanträde.
Sökanden har även inkommit med ansökan till Länsstyrelsen för ingrepp i
fornlämning (angränsande fossil åker i öster), tillståndet är daterat 2017-01-31.
Verksamhet miljö och byggs bedömning
Byggnadens utförande har i dialog med verksamhet miljö och bygg i viss utsträckning
anpassats till gårdsmiljön vad gäller fasaddetaljer såsom fönstersättning, färgsättning
och murad lågdel.
Ledningsrättshavaren har svarat att de inte har något att erinra samt att de i samråd
med byggherren har kommit överens om några justeringar av byggnadens placering
samt utförande så att befintliga ledningsdragningar inte berörs samt att förberedelser
för flytt av ledningen utförs i samband med markarbeten.
Eventuella tillkommande transporter till och från fastigheten innebär ingen ytterligare
omgivningspåverkan i sådan utsträckning att det kan betraktas som en betydande
olägenhet.
Med ovan sagda gör verksamhet miljö och bygg bedömningen att bygglov kan
beviljas enligt kraven i 9 kap 31 § PBL.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd
bifogas, se bilaga.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Tillstånd från Länsstyrelsen för ingrepp i riksintresse kultur finns.
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Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut vilket är
detsamma som miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovsarkitekt Leif Ahnland 2017-02-16, Mariestad
Ekby 3:13 - Nybyggnad av ridhus och maskinhall
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-16,
Mariestad Ekby 3:13 - Nybyggnad av ridhus och maskinhall
Ansökningshandlingar inklusive ritningar
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 Miljöoch byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har
ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
Expedierats till:
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
Andreas Holmgren, Ekby Östergården 2, 542 93 Mariestad
Protokollsutdrag och ritningar för kännedom
Göran Engborg, Engborg & Partners AB, Lagerbringsgatan 3, 41257 Göteborg
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Dnr 2017/00018

Töreboda Ulvstorp 1:24 - Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus Dnr: 2016.Tö0436
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked om
bygglov för enbostadshus på fasigheten Ulvstorp 1:24, Töreboda kommun i enlighet
med inlämnade handlingar.
Det nya bostadshuset ska huvudsakligen placeras på så sätt som angivits i
ansökningshandlingarna. Angivet avstånd till befintlig bebyggelse norr och söder om
det tillkommande enbostadshuset är angivet till 8 meter och avståndet till vägen öster
om befintlig fastighet ska vara minst 5 meter. Byggnaden får ej placeras närmare än
4,5 från den västra fastighetsgränsen. Bostadshuset får utföras med max en våning
och inte överstiga en byggnadsarea (markprojektion) om ca 150 kvadratmeter.
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.
Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap 17 och 18 §§, Plan och bygglagen, PBL (SFS
2010:900).
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 5 139 kronor (3 544 kronor för
förhandsbesked, 1 595 kronor för hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa
fastställd avkommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg mottog 2016-08-29 en ansökan om förhandsbesked om
bygglov för nybyggnad av enbostadshus i nära anslutning till befintlig
gårdsbebyggelse på Ulvstorp 1:24. Ärendet bedömdes som komplett för fortsatt
handläggning 2016-12-19. Då verksamhet miljö och bygg saknar vidaredelegation för
ärendetypen (förhandsbesked utanför detaljplanerat område) ska beslutet fattas i
miljö- och byggnämnden.
För den aktuella fastigheten finns ingen detaljplan och inget planarbete har påbörjats
eller aviserats. Frågan kring enskilt avlopp kommer behöva hanteras inför eller i
samband med kommande bygglovsansökan. På den berörda fastigheten finns
befintlig gårdsbebyggelse inkluderat bostadsfunktion och frågan om markens
lämplighet för bostadsändamål bedöms till bakgrund av detta.
Ansökan berör inga kända fornlämningar. Området omfattas heller inte av några
andra skyddsbestämmelser enligt miljöbalken.
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Ärendets beredning
Eftersom åtgärden föreslås utanför detaljplanerat område har berörda sakägare
(lagfarna ägare till alla angränsande fastigheter) beretts tillfälle att yttra sig. Sista
svarsdatum sattes till 2017-02-13. Inga negativa yttranden har inkommit.
Bedömning
Frågan om markens lämplighet för bostadsbebyggelse anses vara utredd.
Verksamhet miljö och bygg gör den samlade bedömningen att positivt
förhandsbesked kan meddelas enligt ovanstående kan beviljas med stöd av 9 kap. 17
och 18 §§ PBL. Den föreslagna åtgärden har förutsättningar att tillgodose kraven i 2
kap. PBL.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Per Jernevad 2017-02-15,
Töreboda Ulvstorp 1:24 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-16,
Töreboda Ulvstorp 1:24 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Ansökan om förhandsbesked, Översikt placering av byggnader och Bild på byggnad.
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:
Verksamhet miljö och bygg, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
Expedierats till:
Protokollsutdrag och ritningar
Magnus Andersson, Ulfstorp Ekeskog, 549 93 Moholm
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Dnr 2017/00027

Töreboda Björkäng 8:4 - Tillbyggnad av undervisningslokal Modulbyggnad Dnr: 2016.Tö0551
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar med stöd av 9 kap. 33 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Lovet är tidsbegränsat och gäller tom. 2019-12-31.
Avgiften för bygglovet är 20 182 kronor (bygglov, startbesked, slutbesked och
fastställande av kontrollplan och kungörelse samt för hörande av grannar) enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
Ulf Johansson, Mariestads kommun, som är certifierad kontrollansvarig med
behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år från det datum då
beslutet vunnit laga kraft.
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat
ett startbesked.
Bakgrund

Töreboda kommun Jim Gustavsson har ansökt om tillbyggnad av befintlig
skolpaviljong på fastighet Björkäng 8:4.
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov som avviker från detaljplanen. Fastigheten
omfattas av detaljplan förslag för ändring och utvidgning av Stadsplanen för
Björkängsområdet i Töreboda, upprättad 1974. Bestämmelserna innebär bl.a. att
byggnaden placeras på ett område avsett för park eller plantering
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 till Violen 22:
Vi är lite frågande till varför Miljö- och byggnadsförvaltningen först nu begär in ett grannyttrande
från oss avseende ansökan om byggnadslov för tillbyggnad av undervisningslokal, när byggnationen
redan är i full gång. Några av våra hyresgäster, som använder sig av gång- och cykelvägen genom
parken, undrar om kommunen har för avsikt att asfaltera den redan omdragna gång- och
cykelvägen. En tillbyggnad av undervisningslokal tyder på ett ökat behov av fler lokaler p.g.a. ökat
antal elever. Detta torde i sin tur innebära fler anställda inom de befintliga skolverksamheterna.
Hur har det ökade behovet av ytterligare parkeringsplatser lösts? Frågan är ställd utifrån att vi har
ökande problem med att anställda inom de kommunala verksamheterna utmed Börstorpsgatan
använder sig av våra gästparkeringar.
Justerandes signatur
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I övrig har inga yttrande inkommit.
Verksamhet miljö och byggs bedömning
Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att bygglov för tidsbegränsad åtgärd
kan beviljas enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen.
Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende att den tillbyggda paviljongen i sin
helhet placeras på mark avsett för park eller plantering. Enligt PBL 9 kap 31 c §
framgår det att ”efter att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov
ges utöver vad som följer 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om
åtgärden, är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller allmänt intresse.”
Det finns tidigare beviljat tidsbegränsat lov för skolpaviljonger på den aktuella
fastigheten och de ska nu utökas med en tillbyggnad. Att bygga paviljonger avsedda
för skola i anslutning till befintlig verksamhet (Björkängskolan) är att betrakta som ett
angeläget gemensamt behov och motverkar inte syftet med planen trots att
byggnaden i sin helhet placeras på mark avsedd för park och plantering.
Det yttrandet som har inkommit ifrågasätter framförallt hur byggnation har kunnat
påbörjas innan bygglov har getts samt hur parkeringsfrågan ska kunna lösas om
personalbehovet ökar. De åtgärder som byggherren har påbörjat är att betrakta som
inte bygglovspliktiga och att dra om en befintlig cykelbana till ny sträckning är
ingenting som prövas enligt plan och bygglagen. Byggherren har också satt upp
skyltar som reglerar den befintliga skolparkeringen så att det på dagtid vardagar
endast är tillåtet att parkera för skolans personal.
Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att placeringen av den nu föreslagna
tillbyggnaden kan beviljas med ett tidsbegränsat lov då rör sig om byggnader av
tillfällig karaktär samt att skolverksamhet kan betraktas som ett angeläget gemensamt
behov och inte motverkar syftet med planen.
Om skolbyggnaderna avses att vara där mer permanent krävs det ändring av
detaljplanen.
Med ovan sagda gör verksamhet miljö och bygg bedömningen att bygglov kan
beviljas enligt kraven i 9 kap 33 § PBL.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd
bifogas, se bilaga.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Anmälan om hygien-/bassäng- eller undervisningslokal ska göras till Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad, senast 6 veckor innan lokalen tas i bruk.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för
utstakning debiteras separat om de utförs av MTG Kommunal Teknik/Kart- och
mätavdelningen.
Justerandes signatur
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Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef byggavdelningen Malin Bengtsson 2017-0216, Töreboda Björkäng 8:4 - Tillbyggnad av undervisningslokal - Modulbyggnad Dnr:
2016.Tö0551
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-16,
Töreboda Björkäng 8:4 - Tillbyggnad av undervisningslokal - Modulbyggnad Dnr:
2016.Tö0551
Ansökan om lov och anmälan av kontrollansvarig, ritningar.
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 Miljöoch 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 med REK + MB
BR. Asp Fastighetsförvaltning, Box 240, 542 23 Mariestad
Protokollsutdrag och ritningar
Töreboda kommun, Verksamhet teknik, Jim Gustavsson, Box 83,
545 22 Töreboda
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Dnr 2017/00030

Gullspång Storkila 1:43 - Anmälan om ändring av miljöfarlig
verksamhet Dnr: 2017.Gu0050
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda verksamheten då den inte
uppfyller miljöbalkens krav.
Motivet till beslutet är att:
Företaget har i anmälan inte redovisat var ifrån avfallet kommer.
Företaget har i anmälan inte redovisat att avfallet övergår till återvinningsmaterial.
Företaget har i anmälan inte redovisat att platsen är den mest lämpade.
Företaget har inte visat att man uppfyller miljöbalkens de allmänna hänsynsreglerna
enligt 2:a kapitlet miljöbalken.
Detta beslut är fattat med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 27 §.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 5 760 kronor enligt gällande taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Bakgrund

Roland Götblad har anmält att han avser att nyttja avfall för anläggningsändamål.
Sammanfattning
Sökanden vill på Fagerlids före detta sågverksområde fylla ut och höja en del av
slänten på fastigheten Storkila 1:43. Delen som avses att fylla ut ligger i det sydvästra
hörnet av f.d. sågversområdet (se bilaga).
Till detta ändamål vill sökande använda utsorterat avfall som är inerta. Sökanden vill
också bygga en mur/vall av uttjänta däck från entreprenadmaskiner som ska skymma
det upplag av plastavfall som ligger på den angränsande fastigheten Storkila 1:40.
Verksamhet miljö och bygg konstaterar att innan anmälan inkommit har det
transporterats in däck till Fagerlid och påbörjats utfyllnaden av slänten. Material som
bedöms vara mindre lämpat eller olämpligt ses i kanten på det utfyllda området.
Ärendets beredning
Den 1:a februari ringde många till verksamhet miljö- och bygg om att det eldades på
Fagerlidsområdet. Vid inspektion på platsen konstaterades att eldning av avfall
gjordes på två platser inom fastigheten Storkila 1:43, detta behandlas som ett separat
ärende.
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Vid återbesök den 3:e februari uppmärksammades att det låg en mängd däck från
entreprenadmaskiner i den västra delen av Storkila 1:43 och verksamhet miljö- och
bygg frågade sökanden om vad däcken skulle användas till.
Vid besök den 6:e februari meddelades muntligt till sökanden att verksamhet miljöoch bygg kommer att meddela ett föreläggande om att all intransport av avfall ska
upphöra då verksamheten inte är anmäld. Samma dag skickades föreläggandet med
mail och post till sökanden.
Sent på eftermiddagen den 6:e februari mailade sökanden in en anmälan.
Vid besök den 8:e frågade verksamhet miljö- och bygg om hur stor mängd däck man
avsåg att använda till muren/vallen.
Sökanden svarade den 9:e februari att mängde däck uppgår till cirka 700 ton.
Besök den 13:e februari uppföljning av eldningsärendet och fotodokumentation av
omfattningen av däckshanteringen till dags datum.
Verksamhet miljö och byggs bedömning
I anmälan har ingen redovisning skett av var avfallet kommer ifrån eller vem som
transporterat det till Fagerlid. Enligt nämndens bedömning ska en sådan redovisning
ingå i anmälan.
Användandet av avfall för anläggningsändamål är tillåtet enligt miljöbalken om det
rör sig om material som är lämpliga för ändamålet. Det är material som är inerta och
inte förorsakar sättningar vid utfyllnad som anses tillhör denna kategori.
I tippfronten finns annat material än det som redovisats i anmälan (se foton) och det
har till verksamhet miljö- och bygg meddelats att även däck ingår i det material som
grävts över.
Då verksamheten påbörjats innan anmälan skett tyder detta på att sökanden saknar
grundläggande kunskap om miljöbalken och om de allmänna hänsynsreglerna. Detta
gäller framför allt 2 § krav på kunskap, 3 § krav på försiktighet och 5 § krav på
hushållning och kretslopp.
Användandet av däck som material för mur/vall är ur verksamhet miljö och byggs
synvinkel diskutabelt. Utgör det en återvinning eller är det en förtäckt deponering av
avfall.
Verksamhet miljö och bygg är också mycket tveksam till om den föreslagna
användningen är förenlig med miljöbalkens krav på en anpassad
kretsloppsanvändning.
Att det finns material i tippfronten som är olämpligt och inte heller ingår i anmälans
uppräkning av material är enligt nämndens bedömning ett förfarande som strider
mot miljöbalken.
Sammantaget anser verksamhet miljö och bygg att då ansökan inte är komplett och
företaget saknar kompetens ska anmälan avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

Sida 19

Miljö-och byggnadsnämnden

MBN § 25 forts.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut som är
detsamma som miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Robert Skogh 2017-02-20, Gullspång
Storkila 1:43 - Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-20,
Gullspång Storkila 1:43 - Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet
Bilder och kartor över området.
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 Miljöoch 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, bilder och kartor med REK + MB
Roland Götblad, Hovby Marielund 2, Lidköping
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Dnr 2017/00024

Information: Inomhusmiljö och utomhusmiljö i skolor och förskolor
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

I oktober 2016 anordnade Miljösamverkan Halland en utbildning om hur miljön i
skolor och förskolor påverkar hälsan på barn och ungdomar. Det var presidierna i de
halländska kommunernas miljönämnder som hade uppdragit åt Miljösamverkan
Halland att arrangera utbildningen. Utbildningen vände sig till förtroendevalda i
miljö- och hälsoskyddsnämnderna, tjänstemän från miljö- och hälsoskyddskontoren
samt förtroendevalda i barn- och ungdomsnämnderna i Halland och Västra
Götaland.
Miljöinspektör Britta Wänström deltog vid utbildningen för verksamhet Miljö- och
Byggs räkning. Ledamöterna i Miljö- och byggnadsnämnden var inbjudna men ingen
av dem hade möjlighet att närvara. Britta Wänström och Åsa Lindblad har därför fått
i uppdrag av verksamhetschef Annika Kjellkvist att återberätta delar av utbildningen
för nämnden, och i samband med det berätta för nämnden hur verksamhet miljöoch bygg arbetar med tillsyn på skolor och förskolor. Inbjudan till kursen med
information om vad den handlade om bifogas den här skrivelsen.
Miljösamverkan Halland har lagt upp föredragshållarnas PowerPoint-presentationer
på sin hemsida. Miljösamverkan Halland filmade alla föredrag, och de ligger uppe på
samma sida. Vi rekommenderar att ni tittar på den första filmen, ”Tillsyn på skolor
och förskolor enligt miljöbalken”, inför sammanträdet. Jennie Hulth, miljöinspektör
på Göteborgs miljöförvaltning, berättar där om vad som utgör de största
hälsoriskerna i skolor och förskolor, vad tillsynsmyndigheten tittar på när man
granskar en anmälan enligt miljöbalken om att öppna skola eller förskola, vad som är
verksamhetsutövarens ansvar och vad som är tillsynsmyndighetens ansvar. Filmen är
ca 15 minuter lång. Titta gärna även på presentationerna för föredragen.
Ni hittar filmerna och presentationerna här:
http://www.regionhalland.se/utveckling-ochtillvaxt/projekt/kommunalsamverkansprojekt/miljosamverkan/utbildningarstudieres
or/hur-miljon-paverkar-halsan-pa-barn-och-ungdomar-i-skolor-och-forskolor/
Sammanfattning
Skolor och förskolor är anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Det innebär att
innan man startar en skola eller förskola så måste tillsynsmyndigheten få tillfälle att
granska den planerade verksamheten, utifrån Miljöbalkens krav. Det beror på att om
en skola eller förskola inte sköts rätt, finns det en stor risk för att det går ut över
barnens hälsa. Syftet med vår granskning är att redan innan verksamheten startar
kunna hitta sådana brister i till exempel ventilation och städrutiner som riskerar att
orsaka olägenhet för barnens hälsa om de inte åtgärdas.
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Det som gör att skolor och förskolor kan innebära risker för barnens hälsa är
huvudsakligen att:
-

Det är många barn som vistas på en liten yta

-

Smittämnen kan lätt överföras mellan barnen

-

Barnen tillbringar mycket tid i de här lokalerna

-

Både stor del av dygnet och under många år av sina liv.

-

Barn är en känslig grupp

-

Förskolebarn vistas mycket på golv där mycket föroreningar ansamlas och
blir därför mer utsatta. De stoppar också saker i munnen vilket ökar risken
för smittor att spridas.

-

Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar inte är
färdigutvecklade

-

Barn är en utsatt grupp

-

Barn kan ha svårt för att själva säga ifrån när inomhusmiljön är dålig

-

Alla barn ska kunna gå i skolan och förskolan, även allergiker

-

Verksamheten ska inte utesluta någon. ”Tröskeln” för när en skola eller
förskola kan utgöra en hälsorisk är alltså låg.

-

15 % av barnen i skolan har allergisk snuva och 10 % har astma.

Miljö- och byggs tillsyn gäller alla undervisningsverksamheter, från förskola till
gymnasieskola. Det är ganska vanligt idag att barn börjar i förskola redan vid ett års
ålder. Det är också numera vanligt att barnen går i förskolan även när deras föräldrar
är föräldralediga med yngre syskon. Barnen spenderar alltså en stor del av sina liv i
förskolan, och miljön på förskolan har en stor betydelse för deras hälsa. Enligt
Skolverkets statistik går 87 % av alla barn i åldern 1-5 år i Mariestads och Gullspångs
kommuner i förskola. Motsvarande siffra i Töreboda kommun är 85 %.
Inomhus
När bakterier och virus inte städas och ventileras bort tillräckligt väl sprids de istället
mellan barnen så att de blir sjuka. En dålig inomhusmiljö leder alltså till ökad
sjukfrånvaro hos elever och barn.
Dålig ventilation och dålig städning gör också att allergener, fukt, mikrosvampar,
kemiska ämnen från byggnaden och andra luftföroreningar stannar kvar i lokalerna
istället för att städas bort och ventileras ut. Det leder till att barnen och ungdomarna
kan utveckla allergier och astma. De kan också drabbas av trötthet, kliande ögon,
hosta, nästäppa, huvudvärk och få svårt att koncentrera sig.
En god inomhusmiljö är en förutsättning för att barn och elever ska kunna ta till sig
undervisning och utvecklas. En elev som har ont i huvudet, tycker att luften är tung
att andas, känner av sin astma, har svårare att fokusera på undervisningen. Dålig
inomhusmiljö kan alltså ge försämrad prestation hos eleverna.
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Utomhus
För mycket solstrålning kan orsaka hudcancer. Hudcancer är idag den vanligaste
cancerformen i Sverige. Medan dödssiffrorna minskar för andra typer av cancer, så
ökar antalet fall (och dödsfall) i hudcancer. Barn är extra utsatta. De har tunnare hud
än vuxna och bränner sig därför lättare, vilket alltså ökar risken för att de längre fram
i livet ska drabbas av hudcancer.
Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat att detta är något som vi kan titta på i vår
tillsyn, eftersom förskolan/skolan kan påverka i vilken mån barnen utsätts för
solstrålning. De kan påverka det genom hur de utformar utemiljön och vid vilka tider
barnen är ute och inne.
Våra roller
Det är skolans/förskolans ansvar att säkerställa att de inte orsakar olägenhet för
barnens och ungdomarnas hälsa. Skolan/förskolan ska tillräcklig kompetens för att
kunna bedöma om deras verksamhet orsakar eller riskerar att orsaka olägenhet. Om
de gör en förändring, till exempel ökar antal elever som ska vistas i ett klassrum, ska
de bedöma om den förändringen kommer att medföra en olägenhet, och vad de i så
fall ska göra för att åtgärda det. Detta arbete kallas för verksamhetens egenkontroll.
Det är tillsynsmyndighetens ansvar är att i sin tillsyn och prövning leta efter de brister
som kan finnas i verksamheten, trots skolans/förskolans egenkontroll.
Tillsynsmyndigheten ska då uppmärksamma verksamheten på bristerna och se till att
de åtgärdar dem. Tillsynsmyndigheten ska också ge generella råd och information till
skolorna/förskolorna.
Tillsynsmyndigheten har ett ansvar i att avsätta de resurser som krävs för att utföra
de här uppgifterna.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Britta Wänström 2017-02-13,
Inomhusmiljö och utomhusmiljö i skolor och förskolor
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-16,
Information: Inomhusmiljö och utomhusmiljö i skolor och förskolor
Inbjudan Inomhusmiljö och utomhusmiljö i skolor och förskolor
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Dnr 2017/00025

Information: Arbetssätt inkommande ärende - bygg
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist och enhetschef för byggavdelningen,
Malin Bengtsson, informerar om rutiner och arbetssätt för inkommande ärenden till
byggavdelningen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
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Dnr 2017/00023

Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens revision den 17
november 2016 av livsmedelskontrollen i Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner Dnr: 2016.Ma1167
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

I november 2016 genomförde Länsstyrelsen i Västra Götaland en revision av
livsmedelskontrollen i verksamhet miljö- och bygg.
Revisionen resulterade i ett antal åtgärdspunkter som verksamheten har besvarat.
Den åtgärd som rör livsmedelskontrollens finansiering kräver en genomlysning av
verksamhetens kostnadstäckning och hur underlaget för taxesättningen avseende
framför allt antalet kontrolltimmar ser ut. Revisorerna uttryckte tveksamhet till att
livsmedelskontrollen är självfinansierad i den utsträckning den ska vara.
Övriga åtgärder hanteras av inspektörerna inom livsmedelskontrollen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Ritva Rådefalk 2017-01-31, Åtgärdsplan
med anledning av Länsstyrelsens revision den 17 november 2016 av
livsmedelskontrollen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-16,
Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens revision den 17 november 2016 av
livsmedelskontrollen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
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Dnr 2017/00029

Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens revision den 10
november 2016 av tobakstillsynen i Mariestad , Töreboda och
Gullspångs kommuner Dnr: 2016.Ma1161
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

I november 2016 genomförde Länsstyrelsen i Västra Götaland en revision av
tobakstillsynen i verksamhet miljö- och bygg.
Revisionen resulterade i två avvikelser som verksamheten har besvarat. Åtgärderna
hanteras av inspektörerna inom verksamheten.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Eva Rehnberg 2017-02-14, Åtgärdsplan
med anledning av Länsstyrelsens revision den 10 november 2016 av tobakstillsynen i
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Eva Rehnberg 2017-02-14, Åtgärdsplan
med anledning av Länsstyrelsens revision den 10 november 2016 av tobakstillsynen i
Mariestad, Töreboda och Gullspångs
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Dnr 2017/00020

Miljö- och byggnadsnämndens nämndmål till budget 2018 Dnr
2016Ma1628
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta fem nämndmål i enlighet med
förslaget:
1. Andelen överklagade beslut där nämndens beslut står fast ska ej vara mindre
än 75 %.
2. För inlämnade bygglovsansökningar ska handläggningen påbörjas inom 1
vecka.
3. Aktivt deltagande i kommunernas utvecklingsarbete med översikts- och
detaljplaner.
4. För att uppnå en välvårdad bebyggelsemiljö ska verksamhet miljö- och bygg
tillsammans med kommunerna och fastighetsägare arbeta med uppdraget att
åtgärda vanvårdade fastigheter.
5. Antalet bristfälliga enskilda avloppsanläggningar ska minska och minst 150
fastigheter ska ha åtgärdat sina utsläpp. Verksamhet miljö-och bygg ska
informera om möjligheterna för gemensamhetsanläggningar.
Målen är utformade så att det passar för alla tre kommunerna.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen ta fram fem nämndmål kopplade till
Mariestads kommuns Vision 2030. Målen ska utgå från de av Kommunstyrelsen
framtagna fokusområdena.
Den 13 december 2010 beslutade ett enigt Kommunfullmäktige i Mariestad om
Vision 2030.
Vision 2030
-

Den stolta sjöstaden

-

Centrum för trädgårdens hantverk

-

Ledande inom hantverkets akademi

-

Internationellt modellområde

-

En naturlig mötesplats

Visionen pekar ut var kommunen vill befinna sig år 2030. För att nå dit krävs ett
målinriktat arbete – både inom och utanför kommunens egen organisation – samt
uthållighet.
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Behandling på sammanträdet

Kjell Lindholm (C) och Björn Fagerlund (M) yrkar gemensamt att mål 1 ska ändras
från Andelen överklagade beslut som helt eller delvis ändrat nämndens beslut ska ej överstiga 25 %
till Andelen överklagade beslut där nämndens beslut står fast ska ej vara mindre än 75 % och
att mål 2 ska ändras från För inlämnade kompletta bygglovsansökningar ska handläggningen
påbörjas inom 1 vecka till För inlämnade bygglovsansökningar ska handläggningen påbörjas inom
1 vecka.
Ordförande Kjell Lindholm (C) tar upp sitt och Fagerlunds (M) gemensamma
yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av Verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-02-16, Miljöoch byggnadsnämndens nämndmål till budget 2018
Förslag på nämndmål 2018
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
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Dnr 2017/00019

Remiss Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader Dnr:
2017.Ma0256
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera remissen.
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadschefen i uppdrag att boka en
fördragande från tekniska som kan svara på frågor i ärendet.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2016-11-01 att överlämna förslag till riktlinjer för
ramfinansierade lokalkostnader till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-23 att komplettera förslaget och lämna det på
remiss till övriga nämnder
Behandling på sammanträdet

Ordförande Kjell Lindholm (C)yrkar på återremiss.
Ordförande Kjell Lindholm (C) tar upp eget yrkande för beslut och finner att miljöoch byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-15,
Miljö- och byggnadsnämndens svar på remiss om Riktlinjer för ramfinansierade
lokalkostnader
Remiss Ksau §472/16- Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader
Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader, reviderat efter ksau 161123
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
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Dnr 2017/00026

Ändrad sammanträdestid
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att flytta sammanträdet den 4 april 2017
kl.13.30 till den 6 april 2017 kl.08.00.
Bakgrund

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist och ordföranden Kjell Lindholm kommer
att delta i Presidiedagarna den 3-4 april och därför behöver sammanträdet med miljöoch byggnadsnämnden den 4 april flyttas.
Administrativa enheten har tagit fram förslag på nytt datum.
Datumet är förankrat i nämndens presidium
Behandling på sammanträdet

Ordförande Kjell Lindholm (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämndens
sammanträde 2017-04-06 ska börja klockan 08:00.
Ordförande Kjell Lindholm (C) tar upp eget yrkande för beslut och finner att miljöoch byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-02-16,
Ändrad sammanträdestid
Expedierats till:
Nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
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Dnr 2017/00031

Ny starttid för miljö- och byggnadsnämndens sammanträden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sammanträden med nämnden ska börja
klockan 13.00 från och med sammanträdet den 2 maj 2017.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden börjar klockan 13.30. Enligt miljö- och
byggnadsnämndens reglemente så sammanträder nämnden på dag och tid som
nämnden bestämmer. Önskemål har framkommit om att sammanträdena ska börja
klockan 13.00.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Kjell Lindholm (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämndens
sammanträden ska börja klockan 13.00.
Gunnar Welin (M) yrkar på att miljö- och byggnadsnämndens sammanträden ska
behålla den starttid den har idag, klockan 13.30.
Ordförande Kjell Lindholm (C) ställer förslagen under proposition och finner att
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Lindholms (C) yrkande.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 34

Dnr 2017/00022

Delegationsbeslut 2017-02-28 Dnr: 2017.Ma0010
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Miljö- och byggnadschefen ska vi varje sammanträde redovisa de delegationsbeslut
som fattats sedan föregående sammanträde med nämnden.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annila Kjellkvist 2017-02-16,
Delegationsbeslut 2017-02-28
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Dnr 2017/00021

Ärenden att anmäla 2017-02-28 Dnr: 2017.Ma0011
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar följande anmälda ärenden och lägger dem till
handlingarna.
1.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2015.
Gu0254

Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Canläggning

Fastighet/sökbegrepp:
Otterbäcken 22:2
Berörd: TNG Bruk AB

Lst dnr 505-18888-2016E
Handlingsrubrik: Meddelande från Länsstyrelsen
Åtgärd: Meddelande om överklagande
2.

Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2015.
Tö0162

Ärende: Ansökan om tillstånd enl. miljöbalken för
täktverksamhet - Torvtäkt på Ryholms stormosse
551-36134-2015 Torvtäkt
531-37330-2015 Tillstånd markavvattning
531-39323-2015 Dispens markavvattning

Fastighet/sökbegrepp:
Ryholm 1:3
Berörd: Rölunda Produkter
AB

Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: E-delgivning - Beslut 2017-01-26 i ärende 551-361342015 samt beslut 2017-01-26 i ärende 543-36141-2015
3.

4.

Kommun:
Töreboda

Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2015.
Tö0162

Diarienr:
2015.
Tö0725

Ärende: Ansökan om tillstånd enl. miljöbalken för
täktverksamhet - Torvtäkt på Ryholms stormosse
551-36134-2015 Torvtäkt
531-37330-2015 Tillstånd markavvattning
531-39323-2015 Dispens markavvattning
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 2017-01-26 i ärende 551-36134-2015
Ärende: Ansökan om tillstånd för
bearbetningskoncession - Torvtäkt på Ryholms
stormosse
Lst dnr 551-36141-2015

Fastighet/sökbegrepp:
Ryholm 1:3
Berörd: Rölunda Produkter
AB

Fastighet/sökbegrepp:
Ryholm 1:3
Berörd: Rölunda Produkter
AB

Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: E-delgivning - Beslut 2017-01-26 i ärende 551-361342015 samt beslut 2017-01-26 i ärende 543-36141-2015
5.

Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2015.
Tö0725

Ärende: Ansökan om tillstånd för
bearbetningskoncession - Torvtäkt på Ryholms
stormosse
Lst dnr 551-36141-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 2017-01-26 i ärende 543-36141-2015
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2017-02-28

6.

Kommun:
Gem

Diarienr:
2016.
Gu0498

Ärende: Anmälan om vattenverksamhet - Kulvertar
för diken vid enskilda vägar i samband med
ombyggnad av E20 Hova

Sida 33

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Trafikverket

Lst dnr 535-39867-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Länsstyrelsen inget att erinra i ärendet
Ärende: Överflyttning av ansvar för offentlig
kontroll till Livsmedelsverket
Handlingsrubrik: Beslut från Livsmedelsverket
Åtgärd: 2017/00544-4 - Beslut

7.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1463

8.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1463

9.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1590

10. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1593

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Gäststuga
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 2017-01-24 i ärende 526-2173-2017 om att
inte överpröva kommunal dispens

11. Kommun:
Gem

Diarienr:
2016.
Ma1642

Ärende: Ombyggnad av E20 förbi Götene och
Mariestad

12. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1676

13. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1718

Ärende: Inkommet klagomål - Stukor på fastigheten Fastighet/sökbegrepp:
Bråten 5:1
Bråten 1:5
Berörd: Eriksson,Lars Matts
ÅM-9689-17,
Perry
Polisen nr 5000-K87731-17
Handlingsrubrik: Underrättelse
Åtgärd: Åklagarmyndigheten - Förundersökning inleds inte
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Fastighet/sökbegrepp:
Avstyckning mark och nybyggnad av hus
Äleviken 4:1
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Berörd: Persson, Anna-Karin
Åtgärd: Beslut 170214 i dnr 256-2909-2017

14. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Gu0029

Ärende: Överflyttning av ansvar för offentlig
kontroll till Livsmedelsverket
Handlingsrubrik: Beslut från Livsmedelsverket
Åtgärd: Delgivningskvitto påskrivet och skickat 8/2-17
Ärende: Ansökan om alkoholtillstånd
Handlingsrubrik: Tillstånd från Socialnämnden
Åtgärd: Alkoholärende

TRV 2015/80604
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunstyrelsen i
Mariestad
Åtgärd: VB: Beslut Ks § 15/17 - Yttrande över samrådsremiss
E20, sträckan Götene-Mariestad

Ärende: Dispens för att ta bort biotopskyddade
diken på fastigheten Hova 1:27 mfl i Gullspångs
kommun

Fastighet/sökbegrepp:
Ekenäs 1:7
Berörd: Abrahamsson,JensPeder
Fastighet/sökbegrepp:
Ekenäs 1:7
Berörd: Abrahamsson,JensPeder
Fastighet/sökbegrepp:
Krögaren 2
Berörd: Stadshotellet i
Mariestad AB
Fastighet/sökbegrepp:
Brommösund 1:73
Berörd: Frank,Yngve

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Trafikverket

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland

Lst dnr 521-39885-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: VB: För kännedom – Länsstyrelsen i Västra
Götalands läns beslut 2017-01-19 i ärende 521-39885-2016
15. Kommun:
Gem

Justerandes signatur

Diarienr:
2017.
Ma0083

Ärende: Ändring av föreskrifterna 2005:10 om
förbehandling m.m. av elavfall
Handlingsrubrik: Inkommen information

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Naturvårdsverket

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

16. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0135

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Carport/förråd
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut 170209 i ärende 526-4428-2017

17. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0176

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens - Carport Fastighet/sökbegrepp:
och mellantak
Säby 4:10
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Berörd: Axelsson,Fredrik
Åtgärd: Beslut 170210 i dnr 526-4622-2017

18. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Ma0180

Ärende: Inkommen information - Nya regler kring
jätteloka
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: VB: Jätteloka

19. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0184

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens - Carport Fastighet/sökbegrepp:
och garage
Backebolet 1:3
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Berörd: Jerenvik,Leif
Åtgärd: Beslut 170215 i dnr 526-4622-2017
Beslut 170215 om godkännande av kommunal dispens för
ersättningsbyggnad och carport på Backebolet 1:3 (dnr 526-46222017)

Med vänlig hälsning
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Justerandes signatur

Sida 34

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Klippingsberg 1:24
Berörd: Johansson,Anders

Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Jordbruksverket

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 36

Dnr 131

Aktuell information
Beslutsunderlag på hemsida

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist informerar om Mariestads
kommunstyrelses arbetsutskotts beslut om att ge kommunchefen i uppdrag att tillse
att samtliga arbetsutskotts handlingar ska tillgängliggöras på kommunens hemsida
inför sammanträden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35

