
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

Sida 1 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 5 april 2022 kl 13:00-16:15 

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

Övriga deltagare Inger Farken (MP) Ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Ersättare 
Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef 
Pia Ekström Enhetschef byggenheten 
Per Hammar Miljöinspektör §§43, 65 
Masaoud Noufal Bygglovshandläggare §45 
John Skog Bygglovshandläggare §§47-49 
Emma Lord Bygglovshandläggare §§50-52 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§53-55, 62 
Niklas Engebretsen Alkohol- och tobakshandläggare §§57-60 
Ritva Rådefalk Miljöinspektör §62 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Leif Udéhn 

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

Sekreterare Paragrafer §§ 42-65

Anneli Bergqvist 

Ordförande 

Anders Bredelius 

Justerande 

Leif Udéhn 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Anslagsdatum 2022-04-08 Anslaget tas ner 2022-04-30 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 

Underskrift 

Anneli Bergqvist 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 42  Dnr P2 

Godkännande av dagordning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning 
för dagens sammanträde med följande ändring: 

Nytt ärende om taxa och tillsynsavgifter Lag om tobaksfria nikotinprodukter tas upp 
som ärende 18. 

Nytt ärende om revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente med 
anledning av Lag om tobaksfria nikotinprodukter tas upp som ärende 19. 

Med anledning av de tillkomna ärendena får tidigare ärende 18-22 på dagordningen 
ordningsnumren 20-24. 

Kjell Lindholm (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärende 7. 

Per Rang (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärende 12.      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 43  Dnr 2022/00052 

Mariestad Guntorp1:50 - Icke godkänd anläggning 
Dnr: 2019.MBN450 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vid ett vite på 175 000 kronor förbjuda 
utsläpp av orenat avloppsvatten från bostaden till den bristfälliga 
avloppsanläggningen på fastigheten Guntorp 1:50 med adress Guntorpsvägen 34 i 
Lyrestad från och med 2022-09-01.   

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar också att ta ut en avgift för handläggning av 
detta ärende. Timavgiften är 794 kr. Handläggningstid fram till dagens datum har 
uppgått till totalt 8 timmar, därför blir avgiften 6352 kr. Till handläggningstid räknas 
till exempel inläsning och beredning av ärendet, samråd med andra, registerhållning, 
upprättande av skrivelse samt beslutsfattande.  

Avgiften tas ut med stöd av ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område”, fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 §§ och med hänvisning till 2 kap. 3 §, 
9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808). Viteslagen 1985:206.  

Bakgrund 

Ärendet har startats med anledning av klagomål avseende bristfällig 
avloppsanläggning. 

Ärendets beredning 
En första skrivelse med datum 2019-05-29 skickad till fastighetsägaren. 

En påminnelse med datum 2019-07-31 skickad till fastighetsägaren. 

En andra påminnelse med datum 2020-04-29 skickad till fastighetsägaren. 

Kommunicering förslag till beslut om utsläppsförbud med datum 2020-05-27. 

Beslut om utsläppsförbud med datum 2020-06-18 skickat med REK+MB. 

Returnerat ej uthämtat 2020-07-13. 

Skickat med Rek+Mb igen 2020-07-13. 

Ej uthämtat 

Polishandräckning begärd 2020-08-04. 

Delgivning påskriven 2020-08-25. Inkom till verksamhet miljö och bygg 2020-09-01. 

Skäl till beslut 
Avloppsvattnet släpps efter den bristfälliga slamavskiljaren ut orenat i ett öppet 

dike som slutligen mynnar ut i Friaån. 
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Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på 
rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken. 

Upplysningar 
Fastighetsägaren kontaktade entreprenören på Wikströms Grävtjänst AB, som i mars 
2021 besökte fastigheten tillsammans med fastighetsägaren, för att undersöka hur 
avloppsfrågan skulle kunna lösas. 

Entreprenören kontaktade sedan handläggaren 2021-03-30 för att undersöka vilken 
typ av avloppsanläggning som skulle kunna vara aktuell att anlägga på fastigheten. 

En markbaserad avloppsanläggning av typ infiltration eller markbädd bedöms inte 
vara en acceptabel avloppslösning p.g.a. av närheten till intilliggande fastigheter och 
vattentäkter. Om en avloppsanläggning är tänkt att placeras inom fastighetens 
tomtgräns gör verksamhet miljö och bygg bedömningen att en acceptabel 
avloppslösning kan vara ett minireningsverk som klarar reningskraven för hög 
skyddsnivå.  

Handläggaren fick sedan i maj 2021 besked från entreprenören att han höll på att 
färdigställa ansökningshandlingarna som sedan skulle skickas till fastighetsägaren. 

Då det i september 2021, trots utsläppsförbudet fr.o.m. 2021-06-01, konstaterades att 
det inte inkommit några ansökningshandlingar kontaktade handläggaren 
entreprenören ännu en gång och fick då beskedet att han skickat en offert till 
fastighetsägaren men inte fått något gensvar. 

Handläggaren frågade entreprenören vilken summa det kan röra sig om för att 
åtgärda avloppsanläggningen och enligt entreprenören så handlar det som lägst om 
150 000 kr.  

Aktuella miljömål 
Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan, om Frisk 
luft, om Bara naturlig försurning, om Skyddande ozonskikt, om Säker strålmiljö, om 
Ingen övergödning, om Levande sjöar och vattendrag, om Grundvatten av god 
kvalitet, om Hav i balans samt levande kust och skärgård, om Myllrande våtmarker, 
om Levande skogar, om Ett rikt odlingslandskap, om Giftfri miljö, om Levande sjöar 
och vattendrag samt om God bebyggd miljö.  

Underlag för beslut 

Miljöinspektörens tjänsteskrivelse 2022-03-23 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-26 

Utsläppsförbud 2020-06-18   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad.
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Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och
eventuell e-postadress

 vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets
diarienummer

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till Verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till: 
Fastighetsägaren 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

Sida 7 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 44  Dnr 2022/00039 

Gullspång Ekenäs 1:17 - Byggsanktionsavgift för olovligt installation 
ny eldstad i befintlig skorsten  
Dnr: 2021.MBN2928 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetsägarna XXX XXX XXX 
(xxxxxx-xxxx) och XXX XXX (xxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift på 1 208 
kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), 
påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- och byggnadsnämnden gett bygglov och 
starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägarna trots avsaknad av startbesked har utfört en 
installation av ny eldstad i befintlig skorsten. Detta beslut är fattat med stöd av 11 
kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 8, 13 § plan.- oh byggförordningen, 
PBF (SFS 2011:338).  

Bakgrund 

2021-09-21 inkom en anmälan om installation av eldstad på fastigheten Ekenäs 1:17. 
Vid granskning av ärendet framkom det att handlingar saknades för vidare 
handläggning och ett föreläggande om komplettering skickades ut till sökande 2021-
09-29. Handlingar som saknades var kontrollplan, planritning och en
prestandadeklaration.

2021-12-20 inkom en signerad kontrollplan samt ett godkänt besiktningsprotokoll 
från sotaren. Detta innebar att installationen på fastigheten Ekenäs 1:17 redan var 
utförd trots avsaknande av startbesked. 

2021-12-23 upprättade verksamhet miljö och bygg ett ärende om olovlig installation 
av eldstad på fastigheten Ekenäs 1:17. 

2021-12-27 gjordes en kommunicering med sökande om att verksamhet miljö och 
bygg hade startat upp ett tillsynsärende på fastigheten Ekenäs 1:17. Sökande har inte 
inkommit med något yttrande.  

2022-02-02 skickades ett förslag till beslut ut till sökande på fastigheten 

Ekenäs 1:17. Sökande har inte inkommit med något yttrande.  

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

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

Avgiften blir enligt uträkning från Boverket = 4 830 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
ner till hälften till en summa av 2 415 kronor, då en anmälan om installation av 
eldstad har inkommit till verksamhet miljö och bygg.  

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.  

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

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ner till 25 %. 

Leif Udéhn (S) tillstyrker tjänstemannens förslag. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-03-09 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Uträkning av byggsanktionsavgift 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och
eventuell e-postadress

 vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets
diarienummer
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 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till: 
Fastighetsägarna 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 45  Dnr 2022/00041 

Mariestad Landshövdingen 21 - Avslag för utvändig ändring av 
flerbostadshus - utbyggnad och inglasning av balkonger  
Dnr: 2021.MBN2860 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare 
beredning.    

Bakgrund 

2021-12-13 inkom en ansökan gällande utvändig ändring av flerbostadshus – 
utbyggnad och inglasning av balkonger, på fastigheten Landshövdingen 21 i 
Mariestad.  

För fastigheten gäller stadsplan förslag till ändring och utvidgning av 
Marieholmsgärdet i Mariestad som upprättades år 1952. 

Ärendets beredning 
2021-12-22 skickades ett föreläggande om komplettering ut från verksamhet miljö 
och bygg till sökande. 

2022-01-04 inkommer kompletteringar från sökande. 

2022-01-07 skickades begäran om yttrande till Förvaltningen för kulturutveckling 
Västra Götalandsregionen.  

2022-01-20 inkommer yttrandet från Förvaltningen för kulturutveckling Västra 
Götalandsregionen. 

Förvaltning för kulturutveckling anger att föreslagna utbyggda och inglasade 
balkonger på de fem bostadshusen genom storlek och inglasning riskerar att inverka 
på det karaktärsdrag som flerbostadshusens slätputsade entréfasader utgör.  

2022-01-21 inkommer ett nytt förslag med reviderade ritningar från sökande där 
sökande minskar ner storleken på balkonger. 

Sökande minskar ner längden på balkongerna som ligger i mitten av husen från 4 
meter till 3,70 meter. 

2022-02-04 möte på plats med sökande och kontrollansvarig. 

2022-02-09 inkommer reviderade ritningar efter mötet. 

Efter mötet med sökande på plats skickar sökande reviderade handlingar där de 
minskar ner ytterligare längden på balkongerna som ligger i mitten från 3,70 meter till 
3,50 meter. 

2022-02-10 skickades begäran om yttrande till Förvaltning för kulturutveckling 
Västra Götalandsregionen. 
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2022-02-15 inkommer svar från Förvaltning för kulturutveckling Västra 
Götalandsregionen.  

Förvaltning för kulturutveckling anger bland annat att de förslagna balkongerna blir 
oproportionerligt stora med tanke att bostadshusen i kv Landshövdingen från 1940-
talet är mindre i volym och höjd.   

2022-02-23 telefonkontakt med kontrollansvarig där verksamhet miljö och bygg 
meddelar sökande om de kan ta bort inglasning så skulle åtgärden godkännas. 

Verksamhet miljö och bygg har varit ute i området för att bilda sig en uppfattning 
hur det ser ut i området angående balkonger och inglasning. I området runt 
Landshövdingen finns ingen inglasning av balkonger. Balkongerna i området inte är 
så stora. 

2022-02-27 inkommer mejl från sökande där sökande motiverar varför de vill ha kvar 
inglasning. 

 Sänka ljudnivå från trafikerad gata John Hedins väg. 

 Ökad användning av balkong under minst 10 månader per år. 

 Ökad möjlighet för social samvaro med inglasning för äldre personer av 
boendepopulationen inom föreningen. 

2022-03-08 inkommer nytt förslag där inglasningarna är borttagna. 

2022-03-10 telefonkontakt med sökande där verksamhet miljö och bygg ber dem ta 
bort balkongernas tak så skulle åtgärden godkännas. 

Efter granskning av nya förslaget såg verksamhet miljö och bygg att sökande vill ha 
kvar balkongernas tak vilket tyckte verksamhet miljö och bygg att det ska tas bort 
eftersom det hänger ihop med inglasning. 

2022-03-11 inkommer mejl från sökande där de anger att de vill ta tillbaka reviderade 
handlingar som lämnades in den 2022-03-08 och att de önskar att nämnden tar beslut 
i ärendet utifrån de inlämnade handlingarna 2022-01-21. 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg motsätter sig utvändig ändring av flerbostadshus- 
utbyggnad och inglasning av balkonger, och föreslår avslag med motivering att 
åtgärden inte är lämplig i området ur kulturhistoriskt synvinkel.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på att ärendet ska återemitteras för vidare 
beredning. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 
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Ansökan daterad 2021-12-13 

Yttranden från Förvaltning för kulturutveckling daterade 2022-01-20 och 2022-02-15 

Expedierats till: 
Byggenheten 
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 46  Dnr 2022/00051 

Mariestad Noret 1:3 - Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av 
befintlig bostad  
Dnr: 2022.MBN146 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 39 228 kronor (37 360 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 867 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 
XXX XXX, Hägnen Byggkonsult AB, Öglunda Hägnen 1, 532 92 Axvall som är 
certifierad kontrollansvarig (certnr SC0755-11) med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
PBL.  

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

Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 821 kr tas då ut.   

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt 
bostad utanför planlagt område. På fastigheten finns sedan tidigare ett fritidshus samt 
komplementbyggnader som ska rivas för att ge plats för det nya enbostadshuset.  

Den berörda fastigheten omfattas av strandskydd och fick beviljad 
strandskyddsdispens 2021-10-13. 

Ärendets beredning 
2022-01-20 Inkom en ansökan om nybyggnation av enbostadshus på fastigheten 
Noret 1:3, Mariestads kommun.  

2022-02-10 Skickade verksamhet miljö och bygg ut ett föreläggande om 
komplettering. 

2022-02-10 Skickade verksamhet miljö och bygg ut ett grannehörande för att höra 
berörda sakägare om åtgärden. 

2022-03-04 Ärende komplett. 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 
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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. 

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 
Strandskyddsdispens 2021-10-13. 

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 2022-03-16 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-26 

fasadritningar, planritningar.  

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.  

E-postadress är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och
eventuell e-postadress

 vilket beslut du överklagar, ange beslutsdatum och ärendets diarienummer

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Underteckna skrivelsen. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till: 
Sökanden 
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sammanträdesprotokoll
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 47  Dnr 2022/00042 

Mariestad Svanerödjan 1:23 - Byggsanktionsavgift för olovlig 
installation av eldstad  
Dnr: 2022.MBN96 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra byggnadsverkets ägare (xxxxxxxx-
xxxx) XXX XXX en byggsanktionsavgift på 1 208 kronor för att trots förbudet i 10 
kap. 3§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan 
miljö- och byggnadsnämnden gett starbesked.  

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

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

Bakgrund 

2022-01-07 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
byggnation Anmälan om otillåten byggnation - installation av eldstad, Mariestad på 
Svanerödjan 1:23 genom att en ansökan med ifylld kontrollplan lämnats in. 

2022-02-15 svarade fastighetsägaren och förklarade att allt berodde på ett 
missförstånd om vad som förväntas och krävs när en eldstad ska installeras. 

2022-03-03 skickade verksamhet miljö och bygg ett beslutsförslag för påseende. 
Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig men inget yttrande har kommit in 
därefter. 

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

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

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

Avgiften blir enligt uträkning från Boverket = 4830 kronor. Se bilaga för fullständig 
uträkning. 

Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  
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sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
ner till hälften, till en summa av 2 415 kronor. Skälet till detta är att fastighetsägaren 
har på eget initiativ i efterhand inkommit med en anmälan och velat göra rätt för sig. 

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.  

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

Behandling på sammanträdet 

 Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ner till 25 %. 

Leif Udéhn (S) tillstyrker tjänstemannens förslag. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarense tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Beräkning av sanktionsavgift   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och
eventuell e-postadress

 vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets
diarienummer

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till: Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 48  Dnr 2022/00043 

Gullspång Kärr 1:3 - Byggsanktionsavgift för olovlig installation av 
eldstad i befintlig rökkanal  
Dnr: 2021.MBN1029 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare/byggnadsverkets 
ägare (xxxxxxxx-xxxx) XXX XXX en byggsanktionsavgift på 1 208 kronor för att 
trots förbudet i 10 kap. 3§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en 
byggnadsåtgärd innan miljö- och byggnadsnämnden gett bygglov och starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av bygglov och startbesked 
har utfört Anmälan om otillåten byggnation - Installation av eldstad i befintlig 
rökkanal. 

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

Kjell Lindholm (C) anmäler jäv och delat inte i handläggning och beslut. 

Bakgrund 

2021-04-20 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
byggnation Anmälan om otillåten byggnation - Installation av eldstad i befintlig 
rökkanal, Gullspång på Kärr 1:3. 

En ansökan om bygglov för Anmälan om otillåten byggnation - Installation av 
eldstad i befintlig rökkanal inkom till verksamhet miljö och bygg i efterhand den 
2021-07-02 på Gullspång Kärr 1:3.   

2022-03-03 skickade verksamhet miljö och bygg ett beslutsförslag för att ge 
fastighetsägaren möjlighet att yttra sig om det. Inget yttrande har inkommit. 

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

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

Enligt 9 kap. 6§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
Anmälan om otillåten byggnation - Installation av eldstad i befintlig rökkanal. 

Avgiften blir enligt uträkning från Boverket = 4830 kronor. Se fullständig beräkning i 
bilagan. 
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Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften inte ska 
sättas ned. 

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.  

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

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ner till 25 %. 

Leif Udéhn (S) yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ned till 50 %. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Beräkning av sanktionsavgift  

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och
eventuell e-postadress

 vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets
diarienummer

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 
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Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till: Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 49  Dnr 2022/00047 

Töreboda Lilla Pjungserud 6:1 - Byggsanktionsavgift för olovlig 
installation av eldstad  
Dnr: 2022.MBN236 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare/byggnadsverkets 
ägare (xxxxxxxx-xxxx) XXX XXX en byggsanktionsavgift på 1 208 kronor för att 
trots förbudet i 10 kap. 3§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en 
byggnadsåtgärd innan miljö- och byggnadsnämnden gett bygglov och starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av bygglov och startbesked 
har utfört Anmälan om otillåten byggnation - installation eldstad. 

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

Bakgrund 

2022-01-28 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
byggnation Anmälan om otillåten byggnation - installation eldstad, Töreboda på Lilla 
Pjungserud 6:1. Fastighetsägaren XXX XXX informerade då om att han blivit varse 
om att den eldstad han installerat skulle ha anmälts till verksamhet miljö och bygg.  

2022-02-01 öppnades ett ärende gällande den olovliga åtgärden. En skrivelse med 
frågor mailades ut till fastighetsägaren 2022-02-09 som besvarade samma dag. Där 
förklarade han att han missförstått anmälningskravet för eldstäder. 

En ansökan om bygglov för Anmälan om otillåten byggnation - installation eldstad 
inkom till verksamhet miljö och bygg i efterhand den 2022-02-01 på Töreboda Lilla 
Pjungserud 6:1.   

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

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

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

Avgiften blir enligt uträkning från Boverket = 4830 kronor. Se bilagan för fullständig 
uträkning. 
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Enligt 11 kap. 53a§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel.  

Verksamhet miljö och bygg har i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas 
ner till hälften, till en summa av 2415 kronor, då fastighetsägaren på eget initiativ i 
efterhand inkommit med en anmälan och velat göra rätt för sig. 

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.  

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

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ner till 25 %. 

Leif Udéhn (S) tillstyrker tjänstemannens förslag. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-24 

Beräkning av sanktionsavgift   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och
eventuell e-postadress

 vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets
diarienummer

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning
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För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 50                                                   Dnr 2022/00040  

Mariestad Backebolet 1:19 - Nybyggnad av fritidshus och garage 
samt rivning av befintlig stuga och bod  
Dnr: 2021.MBN2929 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Avgiften för bygglovet är 22 880 kronor (21 039 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 841 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 
XXX XXX som är certifierad kontrollansvarig (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 821 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 fritidshus med garage samt rivning av 
befintlig stuga och bod, utanför planlagt område. 

2022-01-04 skickades ärendet ut till berörda grannar för att de skulle får chans att 
yttra sig angående åtgärden. 

2022-01-25 inkom negativa yttranden ifrån fastighetsägarna på Backebolet 1:24. De 
ansåg att placeringen av garaget kommer att försämra sikten vid deras infartsväg, som 
redan idag är begränsad då den är belägen i en kurva. De menar att detta även kan 
påverka andra trafikanter som färdas på vägen. 

2022-01-27 ringde handläggaren till fastighetsägaren för Backebolet 1:19 och 
meddelande de negativa yttrandena. Fastighetsägaren valde då att öka garagets 
avstånd till vägen med fem meter, till ett avstånd på 9,5 meter.  

2022-01-31 skickades ärendet ut på nytt till berörda grannar med ny placering för 
garaget. Inga negativa yttranden inkom.  
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Den berörda fastigheten omfattas av strandskydd. En ansökan om 
strandskyddspispens har gjorts och godkändes 2022-02-01. 

Åtgärden påverkar inte några områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).  

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg mottog 2021-12-23 en ansökan om bygglov för 
uppförande av ett nytt fritidshus med garage samt rivning av befintlig stuga och bod 
på fastigheten Backebolet 1:19 i Mariestads kommun. 

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

Eftersom åtgärden utförs utanför detaljplanerat område har kända sakägare (minst 
alla ägare till angränsande fastigheter) 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 bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL.  

Bygglov ska således beviljas. 

Upplysningar 
Strandskyddsdispens beviljades 2022-02-01. 

En ansökan om enskild avloppsanläggning har registrerats hos verksamhet miljö- och 
bygg 2022-01-19. Avlopp går att lösa, enligt miljöinspektör som varit ute på 
fastigheten. 

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:  2022-03-17 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse daterad:  2022-03-22 

Ansökan om bygglov registrerad:   2021-12-23 

Situationsplan registrerad:    2022-03-13 

Plan- och fasadritning registrerad:   2022-03-13 
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Fasadritning registrerad:    2022-03-13 

Sektionsritning registrerad:    2022-03-13 

Plan- och sektionsritning garage registrerad:  2022-03-13 

Fasadritning garage registrerad:   2022-03-13 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.  

E-postadress är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och 
eventuell e-postadress 

 vilket beslut du överklagar, ange beslutsdatum och ärendets diarienummer 

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

Underteckna skrivelsen. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 51                                                   Dnr 2022/00048  

Mariestad Sandbäcken 1:1 och Grangärdet 3:1 - Ansökan om 
förhandsbesked - Industri - Lagerverksamhet  
Dnr: 2021.MBN2845 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av industri - lagerverksamhet på fastigheten Sandbäcken 1:1 och 
Grangärdet 3:1, Mariestads kommun i enlighet med tillhörande handlingar med stöd 
av 9 kap. 17 och 18 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

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

Faktura skickas separat. 

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.  

Bakgrund 

2021-12-10 mottog verksamhet miljö och bygg en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnation av industri - lagerverksamhet på fastigheten Sandbäcken 1:1 och 
Grangärdet 3:1, Mariestad. 

Byggnaden beräknas bli ca 25 000 m² med en våning och tilltänkt avstyckning på ca 
50 000 m². 

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

Ärendets beredning 
Då placeringen av lagerbyggnaden är inom fornlämningsområde har ärendet 
remitterats till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Det inkomna remissvaret är 
följande: Tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs innan markingrepp eller annat 
arbete sker. 

Ärendet har remitterats till Trafikverket samt till kommunens gatuavdelning, de har 
inget att erinra mot åtgärden.   

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. 
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Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att platsen är lämplig för byggnation av 
lagerbyggnad då det redan idag finns liknande verksamhet i området. 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att ett positivt förhandsbesked för en industri 
för lagerverksamhet kan beviljas enligt ovanstående med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ 
PBL.  

Upplysningar 
Innan markingrepp eller annat arbete påbörjas krävs tillstånd från Länsstyrelsen för 
ingrepp i fornlämning.   

Samråd med Länsstyrelsen kan krävas, för utredning av naturmiljöns påverkan.  

Behandling på sammanträdet 

Linda Fröberg (S) yrkar att ärendet ska återemitteras då en detaljplan bör tas fram 
innan bygglov ges. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tillstyrker tjänstemännens förslag. 

Ordförande Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt tjänstemännens förslag.      

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse daterad: 2022-03-23 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse: 2022-03-26 

Ansökan om förhandsbesked daterad:  2021-12-10 

Situationsplan daterad:   2021-12-10 

Situationsplan med väg daterad:  2022-12-20 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och 
eventuell e-postadress 

 vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 
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För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.   

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 52                                                   Dnr 2022/00049  

Mariestad Sundet 4:28 - Nybyggnad av fritidshus med eldstad  
Dnr: 2022.MBN372 

    

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 17 879 kronor (16 011 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 1 868 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 
XXX XXX som är certifierad kontrollansvarig (cert nr 06341) 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 821 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. 

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

Ärendets beredning 
Eftersom åtgärden utförs utanför planlagt område har kända sakägare (minst alla 
ägare till angränsande fastigheter) 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 bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL. Bygglov ska 
således beviljas. 
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Upplysningar 
Avlopp går att lösa, enligt miljöinspektör som tidigare varit ute på fastigheten. 

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: 2022-03-18 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse: 2022-03-26 

Ansökan om bygglov registrerad:  2022-02-16 

Situationsplan registrerad:   2022-02-16 

Plan- och sektionsritning registrerad:  2022-02-16 

Fasadritning registrerad:   2022-02-16 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.  

E-postadress är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och 
eventuell e-postadress 

 vilket beslut du överklagar, ange beslutsdatum och ärendets diarienummer 

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

Underteckna skrivelsen. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 
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Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.  

Expedierats till:  
"[Skriv text här]"  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 53                                                   Dnr 2022/00044  

Gullspång - Förslag till upphävande av del av detaljplan för 
Fagersand 1:2 m.fl.  
Dnr: 2021.MBN2660 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot föreslagen planändring. 

Per Rang (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelseförvaltningen i 
Gullspångs kommun fått ett förslag om upphävande av del av detaljplan 1447-P69 
för Fagersand 1:2 i Gullspångs kommun. 

Förslaget syftar till att möjliggöra för fastighetsreglering så kommunen kan lösa in 
allmän platsmark, i form av naturmark, som i nuläget är planlagt med enskilt 
huvudmannaskap. Planändringen innebär att marken som utgår ur planen inte 
omfattas av några planbestämmelser. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet och 
hade då inget att erinra. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planändringen har initierats då Gullspångs kommun är intresserad av att kunna köpa 
in den aktuella marken. Miljö- och byggnadsnämnden gör ingen egen bedömning av 
förslaget ur ekonomisk synpunkt. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljöpåverkan redovisas i planbeskrivningen. Planändringen bedöms inte påverka 
några särskilt utpekade naturvärden. Att området utgår ur detaljplanen innebär att det 
öppnas upp för annan användning.   

Bedömning ur social dimension 

Den mark som föreslås utgå ur detaljplanen ligger i anslutning till befintlig 
campingplats och strandbad. Utformningen av närmiljön kan påverka dessa 
rekreationsvärden, såväl positivt som negativt beroende på vad som sker med 
marken. Att området utgår ur detaljplanen innebär att det öppnas upp för annan 
användning.  
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Underlag för beslut 

Miljöutredarens och enhetschefen byggenhetens tjänsteskrivelse 2022-03-15 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-22  

Plankarta 

Planbeskrivning 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Gullspång 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 54                                                   Dnr 2022/00045  

Töreboda - Detaljplan för del av Järneberg 6:1 m.fl., Töreboda 
centralort - Lerlyckan  
Dnr: 2021.MBN2446 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Plankartan 

På plankartan står det att fasader ska målas i traditionella jordfärger. Detta är en 
svårtolkad bestämmelse. 

Det står att Attefallsåtgärder och friggebodar är bygglovspliktiga. En förtydligande 
om de ingår i byggrätten eller inte samt ett förtydligande om friggebodar ska vara 
avgiftsbelagda eller inte. Idag är friggebodar varken bygglovspliktiga eller 
anmälningspliktiga. 

På plankartan anges takfärg röd på huvudbyggnad. Det ska inte anges någon takfärg. 

Dagvatten 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot remitterat planförslag under 
förutsättning att åtgärder avseende dagvattenhantering, åtgärder mot skada vid 
kraftiga regn och kompensation för förlorade naturvärden utförs såsom angivet i 
planbeskrivningen.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Töreboda 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för del av Järneberg 6:1 m.fl. fastigheter i 
Töreboda kommun. 

Detaljplanens syfte är i enlighet med granskningshandlingen för kommunens nya 
översiktsplan att utveckla och utvidga Töreboda tätort med småhusbebyggelse och 
flerbostadshus genom att möjliggöra för nya bostäder och mindre verksamheter på 
Lerlyckan. Området planeras med en något större täthet än omgivande bebyggelse då 
planen avser medge bebyggelse i upp till fyra våningar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har hanterats av miljöutredare bygglovschef Pia Ekström och Håkan 
Magnusson. Nämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden gör ingen egen bedömning av förslaget ur ekonomisk 
synpunkt. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget påverkar naturmiljön genom i anspråkstagande av miljöer omfattade av 
generellt biotopskydd. Dispensförfarande, inklusive kompensationsåtgärder, behövs 
och detta anges i planbeskrivningen. Arealen naturmark/park kommer att öka och 
beroende på skötsel kan detta komma att gynna naturvärden. Omkring 9 ha 
jordbruksmark tas i anspråk för annat ändamål.  

Planförslaget påverkar kulturmiljön kring Göta kanal genom förändrade utblickar 
från kanalområdet. Enligt utförd kulturmiljö-utredning bedöms denna påverkan som 
begränsad.  

Hantering av dagvatten är en viktig fråga för denna plan eftersom planområdet ingår 
i ett stort avrinningsområde. Åtgärder för fördröjning och rening föreslås i en 
särskild dagvattenutredning.  

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget innebär en samhällsutveckling med fler möjligheter till boende och 
verksamheter. Befintliga stråk utmed kanalen kommer att bibehållas.  

Behandling på sammanträdet 

Gunnar Welin (M) tilläggsyrkar att plankartan inte ska ange takfärg röd. 

Johan Cord (S) tillstyrker tjänstemännens förslag. 

Ordförande Anders Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
nämnden beslutar enligt tjänstemännens förslag med Welins (M) tilläggsyrkande.    

Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av miljö- och 
byggnadsnämnden godkända propositionsordning. De ledamöter som röstar i 
enlighet med tjänstemännens förslag med Welins (M) tilläggsyrkande röstar JA. De 
ledamöter som röstar i enlighet med tjänstemännens förslag röstar NEJ.  

Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 7 nej-röster. Miljö- och byggnadsnämnden 
har därmed beslutat i enlighet med tjänstemännens förslag med Welins (M) 
tilläggsyrkande. Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, 
bilaga 1.   

Underlag för beslut 

Miljöutredarens och enhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-17 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Naturvärdesinventering 

Dagvattenutredning 

Skyfallskartering 

Kulturmiljöutredning 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Markteknisk undersökning 

Geoteknisk undersökning 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Skyfallsbedömning 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Töreboda 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 55                                                   Dnr 2022/00046  

Töreboda  - Detaljplan för Gullkragen 5 m.fl., Töreboda centralort 
Dnr: 2021.MBN2344 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Plankartan 

Utifrån vad det står i planbeskrivningen att man vill bibehålla byggnadens 
kulturhistoriska värde är det bra om en varsamhetsbestämmelse införs på plankartan 
för byggnadens yttre.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Töreboda 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för Gullkragen 5 m.fl. fastigheter i 
Töreboda kommun. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad och ändrad användning av befintliga 
byggnader på Gullkragen 5, från transformatorändamål till samlingslokal och festlokal 
med tillfällig övernattning, och att samtidigt bibehålla byggnadens kulturhistoriska värde. 
Syftet är också att möjliggöra att de delar som idag är allmän platsmark i gällande 
detaljplan övergår till kvartersmark och överförs till Gullkragen 5. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden gör ingen egen bedömning av förslaget ur ekonomisk 
synpunkt. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bedöms inte innebära någon väsentligt ändrad miljöpåverkan jämfört 
med nuläget. 

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget innebär en förändring av markanvändningen till en mer publik 
verksamhet. Människor kan komma att röra sig i närområdet i mer eller mindre ökad 
utsträckning, beroende på vilken verksamhet som kommer att bedrivas. Trafik- och 
parkeringsfrågan belyses i planbeskrivningen.  
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Underlag för beslut 

Miljöutredarens och enhetschefen byggenhetens tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Bedömning av förekomst av föroreningar 

Töreboda skyfallskartering 

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Töreboda 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 56                                                   Dnr 2022/00056  

Reviderad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 
vidaredelegation till verksamheten  
Dnr:2020MBN1405 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra delen ”Byggnadsområdet” i 
vidaredelegationsordningen i PBL 9 kap. 31 b och c, till att beslutsbefogenheter 
tilldelas i första hand enhetschef bygglovsavdelningen och i andra hand 
samhällsbyggnadschef.  

Bakgrund 

Genom att besluta att delegera 9 kap. 31b och c §§ PBL (plan- och bygglagen), till att 
beslutsbefogenheter tilldelas i första hand enhetschef bygglovsavdelningen och i 
andra hand samhällsbyggnadschef underlättar handläggningstiden på bygglov. Det 
ger en stor tidsvinst för medborgarna.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-31 

Förslag på reviderad vidaredelegationsordning 

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 57                                                   Dnr 2022/00055  

Tillägg av timtaxa gällande alkohol- och tobakstillsyn  
Dnr: 2020.MBN2270 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anta timtaxa för utredningar som leder till åtgärder enligt Alkohollag 
(2016:1022). 

2. Timtaxan ska börja gälla 1 juni 2022. 

3. Taxan ska vara om 1442 kronor per timma. 

4. Kostnad och anskaffande av eventuell tolk ombesörjs av den som söker 
tillstånd.  

Bakgrund 

Idag finansieras tillsynsmyndigheten för alkohol och tobak i Mariestads kommun 
med hjälp av tillsynsavgifter och ansökningsavgifter. Mariestad är en liten kommun 
med cirka 76 tillsynsobjekt inom alkohol och tobak. Syftet med avgifterna är att 
myndigheten ska drivas efter självkostnadsprincipen. Mariestads kommun har idag 
några av Sveriges lägsta avgifter för tillsyn av alkohol och tobak vilket gynnar 
näringslivet. I syfte att inte belasta skötsamma tillståndshavare mer än nödvändigt 
kan timtaxa vid extra åtgärder som exempelvis yttre tillsyn och utredningar tillföras. 

Vid bedömning av vad som är lämplig timtaxa användes Sveriges Domstolars 
timkostnadsnorm ur Rättshjälp och Taxor 2022. 1442 kronor per timma är det som 
regeringen beslutat får utgå från allmänna skattemedel till offentliga biträden med 
mera. Ersättningen har av regeringen bedömts skälig för rättsligt arbete inom privata 
sektorn, men bör även kunna appliceras på rättsligt arbete inom offentliga sektorn. 

Tillstånd för att bedriva verksamhet för servering av alkohol eller försäljning av tobak 
kan inte bedömas vara en livsnödvändig myndighetsutövning som exempelvis 
sjukvård eller socialförsäkring, utan är en särskild riktad myndighetsutövning som 
endast omfattar och direkt betalas av de vinstdrivande verksamheter som redan 
innehar tillstånd i kommunen. 

Alla har givetvis rätt att söka tillstånd, men det är enligt Alkohollag 2010:1622 8 kap. 
12 § den sökande som ska visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten. Bevisbördan ligger alltså på den som söker tillstånd.  

Om person som inte talar svenska eller engelska har behov av tolk för att ansöka om 
tillstånd för servering av alkohol eller tillstånd för försäljning av tobaksprodukter, bör 
anskaffandet samt kostnad för tolk därför åläggas den som söker tillstånd och inte 
belasta blivande konkurrenter eller allmänheten.  
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Att inneha tillstånd för servering av alkohol eller försäljning av tobaksvaror ställer 
höga lagmässiga krav på verksamhetsinnehavare. Kraven är högre än vid exempelvis 
körkortstillstånd eller vapentillstånd och fortsätter gälla även efter ansökningstillfället. 
Tillstånden kan återkallas även vid icke brottsliga och icke uppsåtliga företeelser. 
Brott mot gällande alkohol och tobakslag kan även leda till fängelsestraff. 

De rättsliga bedömningar som behövs för att upprätthålla kvalitativa beslut som 
klarar överprövning är en tidskrävande process. Det handlar och att läsa igenom 
propositioner, förarbeten, förordningar och lagar för att de beslut som fattas av 
miljö-och byggnadsnämnden inte ska återkallas i Förvaltningsrätten vid en eventuell 
överklagan. 

Om en tillståndshavare då ökat sin omsättning genom misskötsamhet, vilket ofta är 
motivationen som driver misskötsamheten; bör denne tillståndshavare även kunna 
debiteras för tillsynsmyndighetens arbete med de åtgärder som misskötsamheten 
leder till. 

Lagstöd 
 

Alkohollag (2010:1622)  

8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 10 § Ansökan 
om serveringstillstånd görs skriftligen. 

Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har 
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller 
servering av folköl.  

Underlag för beslut 

Alkohol- och tobakshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-03-30 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-30  

Ansöknings och tillsynsavgiftreglering enligt alkohollagen, antagen 2015-11-30 

Förslag på Ansöknings och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

Expedierats till:  
Kommunfullmäktige i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 58                                                   Dnr 2022/00057  

Tillägg av timtaxa gällande tobakstillsyn  
Dnr: 2020.MBN2270 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anta timtaxa för utredningar som leder till åtgärder enligt Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 

2. Timtaxan ska börja gälla 1 juni 2022. 

3. Taxan ska vara om 1442 kronor per timma. 

4. Kostnad och anskaffande av eventuell tolk ombesörjs av den som söker 
tillstånd.  

Bakgrund 

Idag finansieras tillsynsmyndigheten för alkohol och tobak i Mariestads kommun 
med hjälp av tillsynsavgifter och ansökningsavgifter. Mariestad är en liten kommun 
med cirka 76 tillsynsobjekt inom alkohol och tobak. Syftet med avgifterna är att 
myndigheten ska drivas efter självkostnadsprincipen. Mariestads kommun har idag 
några av Sveriges lägsta avgifter för tillsyn av alkohol och tobak vilket gynnar 
näringslivet. I syfte att inte belasta skötsamma tillståndshavare mer än nödvändigt 
kan timtaxa vid extra åtgärder som exempelvis yttre tillsyn och utredningar tillföras. 

Vid bedömning av vad som är lämplig timtaxa användes Sveriges Domstolars 
timkostnadsnorm ur Rättshjälp och Taxor 2022. 1442 kronor per timma är det som 
regeringen beslutat får utgå från allmänna skattemedel till offentliga biträden med 
mera. Ersättningen har av regeringen bedömts skälig för rättsligt arbete inom privata 
sektorn, men bör även kunna appliceras på rättsligt arbete inom offentliga sektorn. 

Tillstånd för att bedriva verksamhet för servering av alkohol eller försäljning av tobak 
kan inte bedömas vara en livsnödvändig myndighetsutövning som exempelvis 
sjukvård eller socialförsäkring, utan är en särskild riktad myndighetsutövning som 
endast omfattar och direkt betalas av de vinstdrivande verksamheter som redan 
innehar tillstånd i kommunen. 

Alla har givetvis rätt att söka tillstånd, men det är enligt Alkohollag 2010:1622 8 kap. 
12 § den Sökande som ska visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten. Bevisbördan ligger alltså på den som söker tillstånd. Om person som 
inte talar svenska eller engelska har behov av tolk för att ansöka om tillstånd för 
servering av alkohol eller tillstånd för försäljning av tobaksprodukter, bör 
anskaffandet samt kostnad för tolk därför åläggas den som söker tillstånd och inte 
belasta blivande konkurrenter eller allmänheten.  
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Att inneha tillstånd för servering av alkohol eller försäljning av tobaksvaror ställer 
höga lagmässiga krav på verksamhetsinnehavare. Kraven är högre än vid exempelvis 
körkortstillstånd eller vapentillstånd och fortsätter gälla även efter ansökningstillfället. 
Tillstånden kan återkallas även vid icke brottsliga och icke uppsåtliga företeelser. 
Brott mot gällande alkohol och tobakslag kan även leda till fängelsestraff. 

De rättsliga bedömningar som behövs för att upprätthålla kvalitativa beslut som 
klarar överprövning är en tidskrävande process. Det handlar och att läsa igenom 
propositioner, förarbeten, förordningar och lagar för att de beslut som fattas av 
miljö-och byggnadsnämnden inte ska återkallas i Förvaltningsrätten vid en eventuell 
överklagan. 

Om en tillståndshavare då ökat sin omsättning genom misskötsamhet, vilket ofta är 
motivationen som driver misskötsamheten; bör denne tillståndshavare även kunna 
debiteras för Tillsynsmyndighetens arbete med de åtgärder som misskötsamheten 
leder till. 

Lagstöd 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  

8 kap. Avgifter 

Avgift för ansökan om försäljningstillstånd 

1 § Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 
enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgift för tillsyn 

2 § En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 
enligt 5 kap. 15 §. 

Underlag för beslut 

Alkohol- och tobakshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-03-30 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Förslag på Tobakstaxa 

Kf § 39/19 

Expedierats till:  
Kommunfullmäktige i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 59                                                   Dnr 2022/00059  

Taxa och tillsynsavgifter Lag om tobaksfria nikotinprodukter  
Dnr: 2022.MBN840 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxan för 
anmälnings- och tillsynsavgifter enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter antas 
Taxan börjar gälla senast 1 augusti 2022.      

Bakgrund 

Till följd av en växande marknad av tobaksfria nikotinprodukter där 
marknadsföringen och produktutformningen i hög grad riktar sig till yngre, har 
Regeringen i SOU-2021:22 tagit fram underlag till en ny lag. Lag (2022:000) om 
tobaksfria nikotinprodukter (LTN) riktar sig främst mot de snusliknande produkter 
kallade ”all white” som i dagsläget inte omfattas av Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter (LTLP). 

Enligt LTN ska kommunerna ta emot försäljningsanmälan med egenkontrollprogram 
(EKP) och anmälan om ändrade uppgifter. Kommunerna ska även bedriva tillsyn av 
fysiska försäljningsställen över förpackningars märkning, produktkrav och 
marknadsföring enligt LTN. Kommunerna tilldelas även en rad befogenheter att 
införa sanktioner mot handlare som exempelvis förelägganden eller förbud. Då det är 
en växande och snabbt föränderlig marknad där tillverkare ibland byter namn på 
samma produkt flera gånger per år, kommer det ställa högre krav på kommunernas 
tillsyn än exempelvis tillsyn av tobak där marknaden är mer konsekvent. Tillsynstaxan 
behöver därför avspegla den tid kommunerna behöver varje år för att sätta sig in i 
produktförändringar och nya produkter. Rekommendationen är även att taxan bör 
följa inflation och prisutveckling och därför höjas i vart fall tredje år.      

Underlag för beslut 

Alkohol- och tobakshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-04-05 

Miljö- och byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-04-05 

Taxa enligt Lag (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter      

Expedierats till:  
Kommunfullmäktige i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 60                                                   Dnr 2022/00058  

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 7 med 
anledning av Lag om tobaksfria nikotinprodukter  
Dnr: 2022.MBN839 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att 
besluta att kommunens ansvar och uppdrag enligt Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämndens tillsynsmyndighet för 
alkohol och tobak. Förändringen i uppgiftsfördelningen ska gälla från och 
med 1 augusti 2022.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång, att med anledning av ovanstående, 
revidera miljö- och byggnadsnämndens reglemente: § 7 i reglementet ska ha 
följande lydelse: Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för Mariestads kommuns 
uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), Lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Detta uppdrag som nämnden utför åt Mariestads kommun ska 
särredovisas i nämndens ekonomiska redovisning.      

Bakgrund 

Till följd av en växande marknad av tobaksfria nikotinprodukter där 
marknadsföringen och produktutformningen i hög grad riktar sig till yngre, har 
Regeringen i SOU-2021:22 tagit fram underlag till en ny lag. Lag (2022:000) om 
tobaksfria nikotinprodukter (LTN) riktar sig främst mot de snusliknande produkter 
kallade ”all white” som i dagsläget inte omfattas av Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter (LTLP). 

Enligt LTN ska kommunerna ta emot försäljningsanmälan med egenkontrollprogram 
(EKP) och anmälan om ändrade uppgifter. Kommunerna ska även bedriva tillsyn av 
fysiska försäljningsställen över förpackningars märkning, produktkrav och 
marknadsföring enligt LTN. Kommunerna tilldelas även en rad befogenheter att 
införa sanktioner mot handlare som exempelvis förelägganden eller förbud.   

För att detta ska kunna genomföras operativt behöver Miljö- och 
Byggnadsnämndens tillsynsmyndighet för alkohol och tobak.      

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-05         

Expedierats till:  
Kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

Sida 47 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 61                                                   Dnr 2022/00036  

Yttrande över Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen - 
åtgärdsplan 2021  
Dnr:2021MBN1313 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter vid respektive 
slutsats som länsstyrelsen kommit fram till och lämnat rekommendationer till om 
åtgärder:   

Kontrollområde 11: Ta fram egna mål och indikatorer som är relevanta för verksamheten och som 
är kopplade till de relevanta nationella mål (Slutsats 6). 

Svar: I behovsutredning och tillsynsplan för 2022 som miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade om 2022-03-01 finns de relevanta nationella målen beskrivna och hur de 
påverkar prioriteringar i verksamheten.  Hur effekten av kontrollen följs upp beskrivs 
nedan under slutsats 13. 

Slutsats 11: Kontrollområde Uppföljning: Ta fram en flerårig kontrollplan för livsmedelskontrollen 
som uppfyller kraven enligt §3e, Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll, LIVSFS 
2005:21 (Slutsats 11).  

Länsstyrelsen har bemött miljö- och byggnadsnämndens fråga om hur förändringen 
av lagstiftningen beträffande riskklassning av livsmedelsverksamheter och 
efterhandsdebitering kan påverka begreppet flerårig. På följande sätt: 

”En definition av flerårig finns inte i lagstiftningen. Av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel om planering och uppföljning av offentlig kontroll 
(LIVSFS 2016:12) 3 e § framgår att kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en plan för 
myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga 
områden som myndigheten ansvarar för. Paragrafen i föreskriften gäller tills det att ändringar har 
meddelats av Livsmedelverket.”  

Svar: Den behovsutredning som miljö- och byggnadsnämnden har tagit ställning till 
grundar sig på resultatet från 2021 och strävar framåt mot 2022 och 2023. När det 
kommer ett behov av uppdatering – troligen inför 2024 kommer det att ske.  

Slutsats 12. Ta fram en plan för att åtgärda kontrollskulden  

Länsstyrelsen har bemött den fråga som miljö- och byggnadsnämnden ställt 
beträffande relationen mellan utförda kontrolltimmar och effekten på följande sätt:  

”Länsstyrelsens kommentar: Kontrollresultatet är synonym av kontrolleffekt och är ett mått på att 
myndigheten har genomfört verkningsfull kontroll. Verkningsfull kontroll innebär att myndigheten 
upptäcker väsentliga avvikelser, vidtar åtgärder samt följer upp avvikelser. Kontrollskuld eller 
tidskuld uppstår när man inte utför all planerad kontrolltid för året och tiden inte kompenseras 
nästföljande år. Kontrollen blir alltså inte utförd i enlighet med de enskilda anläggningarnas 
riskklassning och kan därför inte sägas vara riskbaserad. Man kan därmed inte ser separat på 
dessa två mått.” 
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Länsstyrelsens kommentar är ett direkt citat från revisionsrapporten så miljö- och 
byggnadsnämnden får ingen vidare vägledning utan får besvara utifrån den 
skrivningen. Som nämnden uppfattar det skulle kontroll eller tidsskulden ha 
uppkommit under ett antal år tillbaka i tiden. Vid revisionen som Länsstyrelsen 
genomförde 2016 noterades också att en (odefinierad) kontroll/tidskuld fanns. 
Samtidigt konstaterades att nämnden avsatt tillräckligt med resurser för att utföra den 
kommunala kontrollen dvs 2,5 årsarbetskrafter på samma sätt som avsatts (2,7 inkl 
dricksvattenverk) för det operativa fältarbetet under 2021. Miljö- och 
byggnadsnämndens intryck är att bedömningen som gjordes 2016 ger en tvetydig bild 
om att tillräckliga resurser avsatts men än dock skulle en odefinierad tidsskuld ha 
uppkommit. Vid det nu aktuella revisionstillfället är resurstilldelningen densamma 
men tidsskulden anges till i storleksordningen 1500 timmar för åren 2019 – 2021. 

Nämnden delar Länsstyrelsens syn att det finns en kontrollskuld. Hur stor skulden är 
kan inte nämnden beräkna. Livsmedelsgruppen har under åren 2020-2021 tagits i 
anspråk för att utföra trängseltillsynen. 

Miljö- och byggnadsnämndens inställning är vidare att den förebyggande 
kontrollverksamheten inte framgår tillräckligt i redovisningen till Livsmedelsverket. 
Den delen av kontrollen ger ett gott resultat och är en viktig del som regelmässigt 
underskattas när den inte passar in fullt ut i tidsredovisningen.  Ofta vänder sig också 
en förebyggande insats till en hel bransch och då får men ett väldigt gott genomslag 
av den. Som ett exempel kan nämndens insatser beträffande sommarverksamheter 
nämnas och där har resultatet varit mycket gott. 

De många utförda kontrollerna borgar istället för en god effekt av 
kontrollverksamheten. Följaktligen behöver nämnden inte planera för att åtgärda en 
upplevd kontrollskuld/tidsskuld eftersom man bedömer att det finns en god effekt 
av den bedrivna kontrollverksamheten som säkerställer såväl säkerheten som 
redligheten inom nämndens livsmedelskontroll.  

Länsstyrelsens givna rekommendationer ger dock nämnden ytterligare motiv för att 
förbättra sin uppföljning vilket är välkommet.  

Slutsats 13. Ta fram ett system för att följa upp att planerad kontroll utförs kvarstår från 2016.  

Miljö- och byggnadsnämnden önskade här en framåtsyftande kommentar från 
Länsstyrelsen om den preliminära modell för uppföljning som har använts under 
2021.  

Länsstyrelsens kommentar: Modellen för uppföljning som Länsstyrelsen fått del av är en uppföljning 
av antal timmar som respektive inspektör har lagt på respektive arbetsuppgift, se resultat 4 i 
rapporten. Den modellen visar inte hur mycket av den planerade kontrollen som har utförts, 
modellen visar hur många timmar som respektive inspektör lagt på respektive område/uppgift. 

Miljö- och byggnadsnämnden utgår från att inspektörerna använt de timmar som 
redovisas i uppföljningen till kontroll enligt planeringen som skett inför 2021 och ser 
fram emot årsbokslut där summering kommer att ske.  

Den nya modellen för behovsutredning (som utgår från de mellankommunala 
samarbetena Västra Götaland och Halland) kommer att tillämpas fr.o.m. 2022 med 
en tilläggsfunktion för uppföljning. Nämnden utgår ifrån att det leder till en 
effektivare uppföljning och därmed i förlängningen en bättre verksamhet även om 
modellen inte syns vara mer detaljerad än den som tillämpats för 2021. 
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Slutsats 17. Se till att ha en kostnadstäckning för kontrollen genom att ta ut avgifter som 
motsvarar kostnaderna. Kvarstår från 2016.  

Miljö- och byggnadsnämnden begärde ett ställningstagande från Länsstyrelsens sida i 
frågan om hur en kommande ny riskklassningsmodell kan påverka resursbehovet för 
kontroll och fick följande bemötande. 

Länsstyrelsen kommentar: Revisionen utförs utifrån nu gällande lagstiftning, den kommande 
riskklassningsmodellen har väl inte trätt ikraft än. 

För 2021 har en självförsörjningsgrad på drygt 40 % (inberäknat all overhead) 
uppnåtts för miljö- och byggnadsnämndens myndighetsutövning enligt 
livsmedelslagstiftningen. Kostnaderna för miljö och hälsoskydd- samt 
livsmedelskontroll totalt korrelerar dessutom väl med snittet för Västra 
Götalandsregionen enligt kommundatabasen KOLADA. Eftersom den debiterbara 
tiden för livsmedelskontroll enbart får hänföras till den ordinarie årliga kontrollen är 
självförsörjningsgraden för den för sig självklart högre och skattekollektivet betalar 
inte mer i MTG än i övriga regionen.   

Att nämna i sammanhanget är också att nämnden så sent som 2019 försökt att öka 
sin självförsörjningsgrad för tillsyn enligt miljöbalken. Förslaget avvisades av de tre 
kommunfullmäktige som ingår i det mellankommunala samarbetet. Eftersom 
självförsörjningsgraden för livsmedelskontrollen är högre än den för tillsyn enligt 
miljöbalken ansågs det som lönlöst att gå vidare med taxan för kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen. 

Slutsats 24. Se till att ha på plats tillräckligt med personal för att utföra livsmedelskontrollen  

Miljö- och byggnadsnämnden hänvisar till kommentaren under slutsats 12.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen genomförde den 30 november 2021 en revision av livsmedelskontroll. 
Revisionen fokuserade på kontrollområdena mål och uppföljning och fördjupade sig 
också i kontrollen av dricksvattenanläggningar. 

Länsstyrelsen har bemött miljö- och byggnadsnämndens yttrande och nämnden 
lämnar synpunkter på bemötandet.  

Behandling på sammanträdet 

Miljö- och byggnadsnämndens presidium yrkar ändring under slutsats 12: 

Följande text stryks: 

Länsstyrelsen har valt att inte kommentera det höga antal kontrollverksamheter som utförts, fler än 
300 kontrollbesök inom den årliga kontrollverksamheten och totalt 415 under 2021. Att inga 
kommentarer gjorts från länsstyrelsens sida gör det svårare när miljö- och byggnadsnämnden ska ta 
ställning till bedömningen om länsstyrelsen anser att livsmedel är säkra och redligheten god i 
Mariestad.  

Förvisso finns det brister i nämndens uppföljning men att någon kontrollskuld/tidsskuld skulle 
finnas när nämnden har avsatt tillräckliga resurser enligt tidigare bedömning från länsstyrelsens sida 
och ett högt antal aktiviteter har utförts av inspektörerna ter sig som en ologisk slutsats.  
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Texten ersätts istället med:  

Nämnden delar Länsstyrelsens syn att det finns en kontrollskuld. Hur stor skulden är kan inte 
nämnden beräkna. Livsmedelsgruppen har under åren 2020-2021 tagits i anspråk för att utföra 
trängseltillsynen. 

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

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Länsstyrelsens revisionsrapportdiarienummer 281-27243-2021 

Länsstyrelsens bemötande av miljö- och byggnadsnämndens frågeställningar 2022-
02-08 

Expedierats till:  
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 62                                                   Dnr 2022/00050  

Uppföljning av verksamhetsplan för året 2021  
Dnr:2021MBN16 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetens resultat 
för året 2021.  

Bakgrund 

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

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

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

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

Kansliet Resultat för 2021: Det dagliga arbetet enligt beskrivning ovan har prioriterats 
och den absoluta huvuddelen av avsatt tid har genomförts som den planerats i 
verksamhetsplanen. Av den tillgängliga tiden har 65 % avsatts för de uppgifterna. 
Kansliets bidrag till vaksamhetens snabba handläggning och goda tillgänglighet har 
på det sättet varit en värdefull kugge i ”maskineriet”. Även om tiden varit begränsad 
för övriga uppgifter som t.ex. arkivvård har Kansliet kunnat bidra till verksamhetens 
utveckling och stöd till handläggare. Behov av stöd har funnits genom att ett stort 
antal nyrekryteringar har fått göras som inneburit introduktion av administrativa 
rutiner till de nya handläggarna. Det behovet har därmed funnits med i stort sett hela 
verksamhetsåret. En av nyrekryteringarna har dessutom varit en ny medlem till 
Kansligruppen. I slutet av året har den administrativa handläggaren gått över till 
ledningsstödjande och övergripande administration. 

Livsmedelskontroll prioritering i VEP: ”Utifrån regeringens beslut föreslås att 
trängseltillsynen fortsätter prioriteras även i år, som verksamheten också fått mycket 
beröm för i det förebyggande arbete som lagts. Vårt mål är också att prioritera den 
tillsyns skuld på livsmedel som kommit under fjolåret på grund av pandemin. 
Prioriteringar utifrån Livsmedelsverkets operativa mål och Miljösamverkans projekt 
Redlighet i fisk föreslås också.”  
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Livsmedelskontrollens resultat för 2021: 

Under tredje tertialen utförde Länsstyrelsen en revision och enhetens resultat 
bedömdes. Trots att ett mycket stort antal kontrollaktiviteter utförts (415 
kontrollbesök och övriga aktiviteter ca 1 150 som t ex förebyggande råd och 
information till verksamhetsutövarna) och pandemin som försvårat arbetet betonade 
länsstyrelsen att en kontroll/tidsskuld finns kvar. Miljö- och byggnadsnämnden 
kommenterar den slutsatsen från länsstyrelsens sida i ett särskilt ärende. Men att ett 
gott arbete är utfört är ställt utom allt tvivel.  

Trängseltillsynen har genomförts parallellt med kontrollverksamheten men 
länsstyrelsens kommenterar beträffande detta är att det bidragit till tidsskulden och 
alltså inte skulle samordnats med kontrollverksamheten. 

Under året har vi haft förstärkning av en vikarierande inspektör som utfört projektet 
Redlighet i fisk. Vad det gäller de operativa målen så kommer arbetet även att 
fortsätta under 2022. Introduktion av ny medarbetare i början av året som sedan 
slutade i november. Inom livsmedel är det tre heltidstjänster men som under året inte 
haft full täckning. 

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

Alkohol- och tobakstillsynens resultat 2021:  

Kvantiteter av undermålig registerföring där namn och adresser på individer som inte 
ägt en krog eller butik sedan lång tid har ställt till det med en del inkörningsproblem. 
I början antogs att mycket berodde på konverteringen från tidigare system, och så 
kan det nog ha varit i en del fall. Men i många av fallen har det inte berott på annat 
än den mänskliga faktorn.  

Uppbyggnaden av tillsynen i fält har utvecklats under året så att det nu finns ett väl 
fungerande samarbete med till exempel den lokala polisen. Vid ledighet går 
samordnaren in och täcker upp för alkoholhandläggaren. De system som behövs för 
att göra utredningar finns nu också på plats och verksamhetsutövarna har reagerat 
positivt på ambitionshöjningen av tillsynen i Mariestad. Arbetet är utfört enligt de 
prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. 

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

Hälsoskydds resultat för 2021: 

Länsstyrelsen har även reviderat detta ansvarsområde och påtalat bl.a. brister i 
målstyrning och uppföljning av verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden har 
dock ännu inte fått möjlighet att kommentera resultatet från revisionen. 
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Ett stort antal aktiviteter beträffande radontillsyn har utförts och tillsyn av skollokaler 
har fortsatt. Skoltillsynen har tagits väl emot av de som arbetar där. Rektorer 
signalerar att de har för litet tid att engagera sig och uppskattar därför den 
information och rådgivning som våra inspektörer har producerat. Projektet 
Kemikalier i Förskolan har fortlöpt året ut. 

Totala antalet inspektioner är efter noggrann uppföljning 36 och antalet övriga 
aktiviteter 444.  

Klagomål har minskat i stor omfattning. Klagomål brukar variera över tid och det är 
för tidigt att bedöma om det är en effekt av den nya e-tjänsten för 
klagomålshantering. För att täcka upp personalsituationen har en vikarierande 
inspektör utfört en del projektinriktad tillsyn. Men under året har det inte varit full 
täckning av tjänster inom hälsoskydd. 

Omprioriteringar har gjorts där antal inspektioner minskades men nästan alla rektorer 
har fått tillsyn och alla har fått information om tillsynsprojektet. Vi bedömer effekten 
som likvärdig. 

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

Länsstyrelsen har även reviderat detta ansvarsområde och påtalat bl.a. brister i 
målstyrning och uppföljning av verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden har 
dock ännu inte fått möjlighet att kommentera resultatet från revisionen. 

Resultat enskilda avlopp vid årets slut: En prioritering på 3 % per år innebär att av de 
8500 enskilda avloppen ska ca 250 få tillsyn årligen. Antalet tillsynsaktiviteter har 
landat på 290 vilket innebär att målet på tre procent klarats med råge. Att observera i 
detta fall är förstås att samtliga avlopp som inspekteras inte nödvändigtvis behöver 
leda till att en ny anläggning krävs. Inspektörerna deltar vidare i olika projekt som 
medlemskommunerna tar initiativ till. Det märks också av att de anläggningar som 
inventeras ägs av personer som är mer ovilliga att åtgärda dem. Det finns också 
fortsatt en del osäkerheter i redovisningen eftersom liten andel av tiden som är 
redovisad på ett enhetligt sätt men målet på tre procent bedöms som sagt ovan 
uppfyllt. 

Miljöfarlig verksamhet i VEP: ”En prioritering mot den anmälningspliktiga nivån har 
gjorts vilket resulterat i att antalet inspektioner nu ligger på 142 och antalet aktiviteter 
472. Ett antal juridiskt resurskrävande ärenden fortgår och bl.a- har mark- och 
miljödomstolen dömt ut ett vite på 250 000 kr för ett ärende om olovlig 
avfallshantering.  

I detta område ingår även tillsyn av förorenad mark, anmälan av värmepumpar och 
strandskyddsdispenser samt ärenden med djur inom detaljplan, animaliska 
biprodukter och kommunjägare. Handläggningstiden för de områdena kan variera 
stort utifrån hur verksamhetsutövaren eller den privatperson som inspektören möter 
ställer sig till att uppfylla de krav som ställs.  
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Som ett exempel kan nämnas att den information som sänts ut om lagring av gödsel i 
fält (stuka) inte har mottagits väl av alla jordbrukare”. (Anmärkning: Vid 
samrådsmöte i Töreboda med LRF under mars månad 2022 fanns konstruktiva 
tankar och ett gått samtalsklimat i ärendet). 

Resultat miljöfarlig verksamhet vid årets slut:  

Detta område uppvisar ett svårtolkat resultat då det förefaller som att all tid som 
avsatts till området inte registrerats.  

Uppföljningen blir då osäker eftersom det är liten andel av tiden som redovisas. Till 
nästkommande verksamhetsår har underlagen till verksamhetsplaneringen förändrats 
så den blir mer detaljerad och då bör uppföljningen bli bättre. Aktiviteter som kan 
nämnas är att tillståndspliktiga verksamheter (ca 30) har inspekterats samt ett urval av 
de anmälningspliktiga. Antalet inspektioner uppgår till 88 och övriga aktiviteter 462. 
Utifrån nämndens prioriteringar bedöms att målen uppnåtts.  

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

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

Resultat miljöövervakning vid årets slut:  

Arbetet har följt övervakningsprogram. De kommunalspecifika naturvårdsuppdragen 
enligt samverkansavtal och reglemente (Tidans vattenförbund, kalkning, 
Gullspångsälven, Vikens vattenråd, Tidans förvaltningsgrupp, Östen m.fl.) är utförda 
enligt reglemente och samverkansavtal. 

Gullspångsälven har tagit mer tid än beräknat p.g.a. arbeten med Lilla Åråsforsen. 
Miljöövervakning innefattar även luftövervakning av stoft och kväveoxider mätning 
av försurning i mark och vatten samt mätning av bakgrundsstrålning.  

Antalet aktiviteter uppgår inom detta område till 159. 

Miljö- och byggnadsnämndens prioriterade mål bedöms som uppfyllda. Det finns nu 
också en bättre förutsättning inför framtiden att koppla miljöövervakningen mot 
miljötillsynen. I planen för 2022 har miljömålen definierats vilket inte gjordes inför 
2021. 

Bygglovsverksamheten i VEP: ”För PBL-området föreslås fortsatt en prioritering av nya 
bygglovsansökningar men att en något ökad tillsyn beträffande otillåten 
byggverksamhet även ska lyftas. Personalsituationen är nu bättre än föregående 
verksamhetsåret då såväl bygglovschef som handläggare har rekryterats. Naturligt 
nog kommer en hel del introduktionsarbete att behöva utföras även under 2021 som 
kan medföra att planeringen till viss del är att anse som oviss.” 

Resultat Bygglovsverksamheten 2021: 

Coronaeffekten har varit intensiv även under 2021 och antalet inkomna ärenden 
stort. För att skapa hållbara förutsättningar för medarbetare har en vikarie tillsatts 
och varit på plats under tredje tertialen. Det har varit fortsatt svårt att skapa utrymme 
för tillsynsärenden såsom lekplatser och obligatorisk ventilationskontroll.  
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Bygglovsverksamheten har inbringat betydligt större intäkter än de som budgeterats, 
då det inkommit stora byggnationer som Metsä Tissue:s utbyggnation och Rödjans 
anstalt. Förutom att tillsyn fått stå tillbaka för löpande ärendehantering har 
verksamheten bedrivits utifrån planen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har bedrivits råttsäkert, objektivt och 
professionellt. Det i sin tur bidrar till en hållbar tillväxt inom samhället. Näringslivet 
får därigenom bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet och växa i 
omfattning. Att miljö- och byggnadsnämnden tar sitt ansvar för tillsyn av olika 
verksamheter bidrar också till en hållbar utveckling av såväl näringslivet som det 
offentliga. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden bevakar tillståndet i såväl lufthavet som vattendrag. 
Resultaten från den övervakningen innebär att på sikt kommer tillsyn och 
övervakning närmare varandra och samhällets insatser kan riktas mot rätt åtgärder. 
Nämnden vill också vara en inspirationskälla när det gäller såväl hållbart byggande 
som att minimera miljöpåverkan. Att styra mot det hållbara samhället är en stor 
uppgift och det är viktigt att resan inte stannar upp. Nämnden har under 2021 också 
bidragit när det gäller att synliggöra vikten av stadsgrönska och ekosystemtjänster är 
ett begrepp som etablerats. För att det hållbara samhället ska tillskapas har nämnden 
en aktiv roll i detaljplanearbetet.  

Bedömning ur social dimension 

Nämnden har en naturlig roll vid byggandet av det hållbara samhället såväl vid 
planeringen som genomförandet. Nämnden har under 2021 tagit en aktiv roll och det 
finns goda förutsättningar för att vara en än mer betydelsefull faktor när samhället 
och näringslivet växer.  

Sammanfattning 

Nämndens prioriteringar bedöms vara uppfyllda i det stora hela. Inför 2022 finns 
förutsättningar för en bättre uppföljning som ger en mer precis helhetsbild.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-03-28 

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

MBN § 63                                                   Dnr 2022/00053  

Handlingar att anmäla 2022-02-14 - 2022-03-20  
Dnr: 2022.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.       

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning av till verksamhet miljö och bygg inkomna handlingar 2022-02-14 - 
2022-03-20      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 64                                                   Dnr 2022/00054  

Delegationsbeslut 2022-02-14 - 2022-03-20  
Dnr: 2022.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning av miljö- och byggnadschefens delegationsbeslut 2022-02-14 - 
2022-03-20      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 65                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Information om sanktionsavgifter 

Enhetschefen på byggenheten informerar om sanktionsavgifter.      

Återrapportering bygglovstider 

Enhetschefen på byggenheten informerar om bygglovstider.     

Avloppsärenden 

Miljöinspektören informerar om avloppsärenden som har pågått under lång tid.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

Sida 59 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Bilaga 1 

Votering § 61 

Ledamöter 
 

Ja  Nej 

Anders Bredelius (M) X  

Anders Svensson (M) X  

Börje Andersson (M) X  

Leif Andersson (C) X  

Leif Udéhn (S)  X 

Linda Fröberg (S)  X 

Håkan Fernström (S)  X 

Göran Johansson (C)  X 

Gunnar Welin (M) X  

Thomas Boethius (M) X  

Johan Cord (S)  X 

Yvonne Antonsson (S)  X 

Kjell Lindholm (C) X  

Mikael Ericksson (RV)  X 

Per Rang (M) X  

Summa 8 7 

 

 


