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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshsuet i Mariestad 
Tisdagen den 18 januari 2022 kl 13:00-15.15 

 Beslutande Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Anders Svensson (M) Ledamot 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Håkan  Fernström (S) Ledamot 
Linda Fröberg (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Leif Börjesson (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot, deltog ej §§1-8 
Mikael Ericksson (RV) Ledamot, deltog ej § 3 
Inger Farken (MP) Tjänstgörande ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Bäckerbo (M) Tjänstgörande ersättare §§ 1-8 
 

Övriga deltagare Kerstin Bäckerbo (M) Ersättare §§ 9-19 
Yvonne Antonsson Ersättare 
Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef 
Pia Ekström Enhetschef byggenheten 
Emma Lord Bygglovshandläggare § 2 
Emelie Ekeroos Bygglovshandläggare §§3-4 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§ 8-10 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
 

Justerare Linda Fröberg 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, efter överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-19 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Gunnar Welin  

Justerande  
 

 Linda Fröberg  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-18 

Anslagsdatum 2022-01-21 Anslaget tas ner 2022-02-12 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö- och byggnadsnämnd sammanträde på distans 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 har miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Anders Bredelius (M) beslutat att genomföra 
kommunstyrelsens sammanträde med deltagande på distans. Miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande och sekreterare finns fysiskt på plats i sammanträdesrum i 
stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. Ordförande 
kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt sammanträde. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 1                                                   Dnr P2  

Godkännande av dagordning 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Johan Cord (S) önskar ta upp ärende 2020.MBN43 Inkommet klagomål - Dålig 
avrinning från massor, triangeln mellan E20 Hova o järnvägen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna tillägget och ärendet behandlas 
under Aktuell information.   

Mikael Ericksson (RV) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärende 
§ 3 Gullspång Lilla Årås 2:2- Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 4 st 
tomter Dnr: 2021.MBN2463.  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 2                                                   Dnr 2022/00001  

Mariestad Löjan 9 - Avslag -Utvändig ändring av enbostadshus - 
isättning av två fönster  
Dnr: 2021.MBN1991 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med tillhörande 
handlingar med hänvisning till att den sökta åtgärden varken bedöms som planenlig 
eller som en liten avvikelse. 

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 1 600 kronor enligt gällande taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för avslag för bygglovet skickas separat.   

Bakgrund 

2021-08-17 inkom en ansökan gällande utvändig ändring av enbostadshus - isättning 
av två fönster på bostadshusets norra fasad, på fastigheten Löjan 9 i Mariestad 
kommun.  

För fastigheten gäller detaljplan för Kv Löjan 9 Mariestad, Mariestads kommun som 
vann laga kraft 2003-03-21. I detaljplanens bestämmelser står det bland annat att 
underhåll av byggnadens exteriör skall ske med material och färger som motsvarar 
byggnadernas nuvarande utformning och färgsättning. Förbud mot takkupor och 
håltagning i bostadshusets norra vägg. 

Ärendets beredning 
2021-09-03 skickades ett mail från verksamhet miljö och bygg till sökande med 
information om att åtgärden strider mot detaljplanen och kan inte ses som en liten 
avvikelse. Vill sökande gå vidare med sin ansökan kommer ett förslag på avslag tas 
fram och beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden.  

2021-11-19 inkom mail från sökande som bekräftar att hon vill gå vidare med 
ärendet. 

2021-11-19 skickade verksamhet miljö och bygg en remiss till Förvaltning för 
kulturutveckling Västra Götalandsregionen för ett utlåtande angående åtgärden. 

2021-11-26 inkom remissvar från Förvaltning för kulturutveckling Västra 
Götalandsregionen.  

De skriver bland annat att fastigheten Löjan 9 ligger inom riksintresseområde för 
kulturmiljövård och bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde av 
nationellt/regionalt intresse. Fastigheten skyddas även sedan 2003 genom 
detaljplanen där det fastslås att byggnaden inte får rivas, att underhåll skall ske med 
material och färger som motsvarar byggnadernas nuvarande utformning och 
färgsättning samt förbud mot takkupor och håltagning i bostadshusets norra vägg. 
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Förvaltning för kulturutveckling gör inte någon annan bedömning än den som 
gjordes i samband med utarbetandet av planen och skyddsbestämmelserna. 

2021-12-06 skickade verksamhet miljö och bygg ett mail till sökande och bifogade 
remissvaret från Förvaltning för kulturutveckling Västra Götalandsregionen.  

2021-12-11 inkom mail från sökande som bekräftar att hon vill gå vidare med 
ärendet. 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg motsätter sig utvändig ändring av enbostadshus - 
isättning av två fönster, och föreslår avslag med motivering att åtgärden är en för stor 
avvikelse från gällande detaljplan och kan inte ses som en liten avvikelse.  

Behandling på sammanträdet 

Linda Fröberg (S) och Leif Udéhn (S) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag 
till beslut vilket är detsamma som miljö- och byggnadsnämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-01-03 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Ansökan 

Fasadritning 

Foto 

Remissvar från Förvaltning för kulturutveckling Västra Götalandsregionen  
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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 § 3                                                   Dnr 2022/00003  

Gullspång Lilla Årås 2:2- Ansökan om förhandsbesked för 
avstyckning av 4 st tomter  
Dnr: 2021.MBN2463 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förhandsbesked beviljas i enlighet med 
tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 0ch 18 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 6 696 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften 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.  
 
Mikael Ericksson (RV) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.   

Bakgrund 

2021-10-15 mottog verksamhet miljö och bygg en ansökan om förhandsbesked för 
avstyckning av fyra stycken tomter för byggnation av enbostadshus samt garage på 
fastigheten Lilla Årås 2:2, Gullspång.  

Tomterna planeras till en storlek om 1200 m2  vardera, och bebyggelsen ska ansluta 
till utseendet på befintlig bebyggelse. 

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

Förutsättningar för att anlägga enskilt avlopp på fastigheten finns enligt 
miljöavdelningen. 

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

Inga negativa yttranden har inkommit.  

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd bevilja ett positivt 
förhandsbesked enligt ovanstående med stöd av 9 kap. 17 och 18§§ § PBL.   
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Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan   

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 § 4                                                   Dnr 2022/00009  

Mariestad Älerud 1:15- Nybyggnad av fritidshus  
Dnr: 2021.MBN2828 

    

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 18 429 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Henrik Gustavsson, Proko Byggkonsult, Instrumentvägen 8, 542 41 Mariestad som 
är certifierad kontrollansvarig (cert nr C001353) 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 809kr tas då ut.   

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov utanför planlagt område eller inom områdesbestämmelser.  

Den berörda fastigheten omfattas av landskapsbildskydd. Sökande har redovisat 
tillstånd från Länsstyrelsen för schaktning samt ledningsdragningar för anläggande av 
ny avloppsanordning. Tillstånd för nybebyggelse som vidtas inom redan bebyggd 
tomt krävs ej.  

Fastigheten är sedan tidigare bebyggd, sökande har ansökt om en separat 
rivningsanmälan för tidigare huvudbyggnad som är beviljad 2021-12-02.  

Ärendets beredning 
2021-12-08 Inkom sökande med ansökan om bygglov för nybyggnation av fritidshus 
på fastigheten Älerud 1:15, Mariestad.  

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

Upplysningar 
Tillstånd enskilt avlopp ska ansökas om hos verksamhet miljö- och bygg.  

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 2022-01-05 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Ansökan 

Situationsplan 

Fasadritningar 

Planritning   

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. 
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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 § 5                                                   Dnr 2022/00002  

Töreboda Månsarud 1:2 - Byggsanktionsavgift för - Byggnad tagits i 
bruk innan slutbesked  
Dnr: 2021.MBN41 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra byggherren Jonas Zachrisson 
(19720429-6979) en byggsanktionsavgift på 7 307 kronor för att trots förbudet i  

10 kap. 4§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), ha tagit byggnaden i bruk innan 
miljö- och byggnadsnämnden utfärdat slutbesked i ärendet dnr:2016.TÖ88. 

Motivet till beslutet är att byggherren trots avsaknad av slutbesked tagit byggnaden i 
bruk innan slutbesked. 

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

Bakgrund 

I samband med granskning av inkomna handlingar inför slutsamråd i ärendet 
dnr:2016.TÖ88 så noterade verksamhet miljö och bygg att byggnaden var tagen i 
bruk trots att slutbesked inte givits i ärendet. Detta framgick i ett mejl som innehöll 
kompletterande handlingar som skickades in 2020-11-19. Det framgår tydligt i 
startbeskedet i ärendet att byggnaden inte fick tas i bruk utan slutbesked. 

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att byggnaden togs i bruk trots 
avsaknad av slutbesked, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt  
11 kap. 51§ PBL.  

2021-03-16 utfärdades ett slutbesked i ärendet med notering om att verksamhet miljö 
och bygg funnit skäl till att ingripa enligt 11 kap. PBL. 

Enligt 9 kap. 18§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för att ta 
en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.  

Avgiften blir (0,3*47600)+(0,001*47600*7) = 14 613 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.  

Efter att verksamhet miljö och bygg 2021-11-12 har kommunicerat förslag till beslut 
med byggherren så har byggherren inkommit med ett yttrande 2021-12-07. 
Byggherren anser inte att avgiften står i proportion till överträdelsen då det är ett 
fritidshus som använts sporadiskt och att avgiften bör sättas ner till 25%. 
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Verksamhet miljö och bygg anser inte att det har framkommit några nya uppgifter 
som påverkar tidigare bedömning. 

Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att avgiften står i proportion till 
överträdelsen och att det inte föreligger några särskilda skäl för att sätta ner avgiften.  

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  
snart det finns anledning att anta att någon inte följd en bestämmelse i PBL.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att brukandet av byggnaden var olovlig, 
då det skedde trots avsaknad av slutbesked.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Gunnar Welin (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ner till 50 
procent, 7 307 kronor, då föreslagen avgift inte står i proportion till överträdelsen. 

Kjell Lindholm (C) tillstyrker Welins (M) yrkande. 

Welin (M) tar upp sitt eget förlag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.      

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-11-12 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Inkommet mejl 2020-11-19 

Slutsamråds protokoll 2021-01-07 

Yttrande från byggherren 2021-12-07  

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. 
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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 § 6                                                   Dnr 2022/00014  

Mariestad Flamman 8 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation - Tillbyggnad samt ändring av ventilation  
Dnr: 2021.MBN504 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare Lackkonsult i 
Mariestad AB (org.nummer 556103-2045) en byggsanktionsavgift på 28 560 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 åtgärderna - Tillbyggnad samt ändring av ventilation. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 7, 
13 § plan.- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).   

Bakgrund 

2021-03-02 fick verksamhet miljö och bygg kännedom om att åtgärder gällande en 
tillbyggnad samt ändring av ventilation har utförts på fastigheten Flamman 8, i 
Mariestad. 

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att åtgärderna 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 
otillåten byggnation - Tillbyggnad samt ändring av ventilation.  

Avgiften för tillbyggnaden blir (1*47600)+(0,01*47600*10) = 52 360 kronor. 

Avgiften för ventilationsändringen blir 0,05*47600*1 = 2 380 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 för 
tillbyggnaden kan sättas ner till hälften, till en summa av 26 180 kronor, då vi 
bedömer att avgiften inte står i proportion till överträdelsen. 
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Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5§ PBL (SFS 2010:900) ska Miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  

snart det finns anledning att anta att någon inte följd en bestämmelse i PBL.  

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-11-12 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Fotodokumentation 2021-04-28 

Skrivelse 2021-05-23   

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:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 7                                                   Dnr 2022/00004  

Gullspång Sanden 2:1- förhandsbesked för en pelletsanläggning 
Dnr: 2021.MBN2920 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förhandsbesked beviljas i enlighet med 
tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  

Avgiften för bygglovet är 6 696 kronor (för förhandsbesked samt för hörande av 
grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

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

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

Bakgrund 

2021-12-23 mottog verksamhet miljö och bygg en ansökan om förhandsbesked om 
uppförande av en pelletsfabrik på fastigheten Sanden 2:1, Gullspångs kommun. 

Området som är tänkt att tas i anspråk är på cirka 3 hektar och ligger i nordöstra 
delen på fastigheten.  

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

På fastigheten finns det redan idag en verksamhet och pelletsfabriken kommer att bli 
ett komplement till den befintliga verksamheten.  

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

Inga negativa yttrande har inkommit till verksamhet miljö och bygg. 

Skäl till beslut 
På fastigheten finns det redan idag en industri och utifrån det har verksamhet miljö 
och bygg gjort den samlade bedömningen att ytterligare en verksamhet ska kunna 
uppföras på fastigheten och kommer inte medföra någon betydande miljöpåverkan.  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd bevilja ett positivt 
förhandsbesked enligt ovanstående med stöd av 9 kap. 17 och 18§§ § PBL.   
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Underlag för beslut 

Enhetschefen byggenhetens tjänsteskrivelse 2022-01-07 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-10 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan 

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 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 8                                                   Dnr 2022/00010  

Samrådsyttrande Gullspång  - Förslag till ändring av förslag till 
byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, del av fastighet Sjötorp 1:1 
och 2:1  
Dnr: 2021.MBN2822 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot remitterat förslag till ändring 
av planbestämmelserna.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelseförvaltningen fått 
ett förslag till ändring av befintlig detaljplan för del av fastigheterna Sjötorp 1:1 och 
2:1 i Gullspångs kommun.  

Planförslaget syftar till att möjliggöra en högre utnyttjandegrad samt högre 
byggnadshöjd inom befintlig kvartersmark med markanvändning bostadsändamål. 
Detta genom att ta bort planbestämmelser kring antal våningsplan och krav på att 
hus ska vara friliggande. I övrigt gäller nuvarande planbestämmelser. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson.  

Eftersom det rör sig om ändring av en befintlig plan prövas endast den föreslagna 
ändringen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planförslaget kan ha inverkan på kommunens ekonomi. Positivt genom 
samhällsutveckling, men även genom kostnader för utbyggd infrastruktur, underhåll 
av allmän platsmark och ökat behov av kommunal service. Planförslagets avsnitt om 
genomförande behandlar hur ansvaret för allmän platsmark fördelas. Miljö- och 
byggnadsnämnden gör ingen egen bedömning av förslaget ur ekonomisk synpunkt.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljöpåverkan redovisas i planbeskrivningen. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
avser bl.a. granskning av förslaget ur miljösynpunkt.   
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Bedömning ur social dimension 

Att skapa hållbara städer och samhällen passar väl in på miljö- och 
byggnadsnämndens delaktighet i den fysiska planeringen. Här ingår såväl städernas 
miljöpåverkan som livskvaliteten för de som bor där. Planbeskrivningen innehåller 
redovisning påverkan ur social dimension. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
avser bl.a. granskning av förslaget ur stadsbyggnadssynpunkt.   

Underlag för beslut 

Enhetschef byggenheten och miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Plankarta 

Planbeskrivning     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Gullspång 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 9                                                   Dnr 2022/00011  

Samrådsyttrande Mariestad  - Detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, 
Mariestads kommun  
Dnr: 2021.MBN2932 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

 Planavgift ska tas ut i samband med bygglov. Det är bra om den 
upplysningen fanns med på plankartan. 

 Då tätortsnära natur tas i anspråk blir utformning och skötsel av naturmarken 
inom planområdet viktig för att behålla så mycket som möjligt av områdets 
funktion. Framtida skötsel bör därför inriktas mot att skapa värden för 
närrekreation. Bibehållande och utveckling av stigsystemet, vilket nämns i 
planförslaget, är en viktig faktor. 

 Fynd av de hotade arterna näverlönn (akut hotad) samt svartvit flugsnappare 
och grönsångare (missgynnade) finns noterade inom planområdet i 
ArtDatabankens databas.  

 Befintlig skog bör bevaras inom områden med beteckningen natur. Negativ 
påverkan på natur- och friluftslivsvärden i dessa områden under 
utbyggnadsskedet behöver minimeras. En skötselplan som beskriver 
områdets framtida skötsel och utveckling, inklusive utvecklingen av områdets 
stigsystem bör upprättas.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått ett förslag till 
ny detaljplan för del av fastigheten Horn 2:51 i Mariestads kommun.  

Planförslaget syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.  

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planförslaget har inverkan på kommunens ekonomi. Positivt genom 
samhällsutveckling, men även genom kostnader för utbyggd infrastruktur och 
underhåll av allmän platsmark. Planförslagets avsnitt om genomförande behandlar 
hur ansvaret fördelas. Miljö- och byggnadsnämnden gör ingen egen bedömning av 
förslaget ur ekonomisk synpunkt.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljöpåverkan redovisas i planbeskrivningen. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
avser bl.a. granskning av förslaget ur miljösynpunkt.  

Bedömning ur social dimension 

Att skapa hållbara städer och samhällen passar väl in på miljö- och 
byggnadsnämndens delaktighet i den fysiska planeringen. Här ingår såväl städernas 
miljöpåverkan som livskvaliteten för de som bor där. Planbeskrivningen innehåller 
redovisning påverkan ur social dimension. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
avser bl.a. granskning av förslaget ur stadsbyggnadssynpunkt.   

Behandling på sammanträdet 

Linda Fröberg (S) yrkar att yttrandet ska kompletteras med Befintlig skog bör bevaras 
inom områden med beteckningen natur. Negativ påverkan på natur- och friluftslivsvärden i dessa 
områden under utbyggnadsskedet behöver minimeras. En skötselplan som beskriver områdets 
framtida skötsel och utveckling, inklusive utvecklingen av områdets stigsystem bör upprättas.  

Leif Udéh (S) och Johan Cord (S) tillstyrker Fröbergs (S) tilläggsyrkande. 

Ordförande Gunnar Welin (M) tar upp tilläggsyrkande för beslut och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.   

Underlag för beslut 

Enhetschef byggenheten och miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Dagvattenutredning 

Skyfallsanalys 

Bulleranalys 

PM Arkeologisk utredning 

Naturvärdesinventering     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 10                                                   Dnr 2022/00016  

Samrådsyttrande Mariestad  - Detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl., 
Mariestads centralort  
Dnr: 2021.MBN2953 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Planförslaget berör områden med höga naturvärden. Fortsatt utredning behövs kring: 

 Möjligheten att bevara naturområden inom planområdet. 

 Hotade arter och arter som omfattas av artskyddsförordningen, inklusive 
dispensförfarande vid behov. 

 Kompensationsåtgärder för eventuella intrång i naturvärdesobjekt av klass 2 
enligt utförd naturvärdesinventering.  

 Kompensation för eventuella intrång i biotopskydd, inklusive 
dispensprövning för åtgärder som kan skada dessa naturvärden. 

 Uppföljning av kompensationsåtgärders effekt samt hur ytterligare åtgärder 
kan genomföras vid behov. 

 Påverkan på ekosystemtjänster. 

 Påverkan på naturvärden, djurliv och människa från ljusföroreningar från 
området bör utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Grusvägen som leder från väg 202 och vidare genom planområdet hyser en artrik 
flora i vägkanten. Fröbanken bör vid genomförandet tas om hand och etableras på 
annan lämplig plats.  

Hantering av vatten vid kraftiga regn behöver beskrivas tydligare, t.ex. hur vattnet tas 
om hand efter avledning via vägtrummor under väg 202. Det behöver även beskrivas 
om det vid skyfall kan tillkomma större volymer vatten till området uppströms ifrån.   

 a1 –Bygglov och rivningslov krävs inte för byggnader som inte används för stadigvarande 
vistelse. Bygglov krävs inte för anläggningar som plank, transformatorstationer, upplag och 
materialgårdar, skärmtak, ljusanordningar och skyltar utan betydande olägenhet för 
människors hälsa.  

En bestämmelse om ändrad lovplikt måste uppfylla tydlighetskravet i 4 kap 
32§ PBL och ska alltid vara tidsatt enligt 9 kap. 7 § PBL.  

Formuleringen om stadigvarande vistelse kan leda till stora tolkningsproblem 
och kan leda till stora konsekvenser för den enskilde. 

Finns bara hänvisning till PBL  4 kap. men inget §, för den formuleringen i 
plankartan. 
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 Egenskapsbestämmelser – skydd mot störningar 

   m1 - Marken får inte utformas så den inbjuder till stadigvarande vistelse 

Denna bestämmelse kan också leda till tolkningsproblem både för tjänstemän 
och för den enskilda. Här vore det bättre med  begränsningar av markens 
bebyggande – byggnad får ej uppföras/marken får inte bebyggas 

 Planavgift ska tas ut i samband med bygglov.  

Det är bra om den upplysningen fanns med på plankartan.    

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen fått ett förslag till 
ny detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl. fastigheter i Mariestads kommun.  

Planförslaget syftar till att industrietablering. Vidare har detaljplanen utformats 
med beaktande av att tillkommande verksamhet kan komma att kräva miljötillstånd, 
omfattas av sevesolagstiftningen (högre kravnivån), medföra stort transportbehov till 
allmänt vägnät med mera. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygglovschef Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planförslaget har inverkan på kommunens ekonomi. Positivt genom 
samhällsutveckling, men även genom kostnader för utbyggd infrastruktur och ökat 
behov av kommunal service. Planförslagets avsnitt om genomförande behandlar hur 
ansvaret fördelas. 

Kompensationsåtgärder för intrång i naturvärden innebär dels anläggningskostnader 
och dels framtida löpnade kostnader för skötsel och uppföljning. Beroende på hur 
väl kompensationsåtgärder fungerar kan det tillkomma kostnader för kompletterande 
åtgärder. 

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

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljöpåverkan redovisas i planbeskrivningen. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
avser bl.a. granskning av förslaget ur miljösynpunkt.  

Bedömning ur social dimension 

Att skapa hållbara städer och samhällen passar väl in på miljö- och 
byggnadsnämndens delaktighet i den fysiska planeringen. Här ingår såväl städernas 
miljöpåverkan som livskvaliteten för de som bor där. Planbeskrivningen innehåller 
redovisning påverkan ur social dimension. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
avser bl.a. granskning av förslaget ur stadsbyggnadssynpunkt.   
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Behandling på sammanträdet 

Linda Fröberg (S) yrkar att yttrandet ska kompletteras med Påverkan på naturvärden, 
djurliv och människa från ljusföroreningar från området bör utredas i miljökonsekvensbeskrivningen.    

Ordförande Gunnar Welin (M) tar upp tilläggsyrkande för beslut och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Enhetschef byggenhetens och miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-10  

Plankarta 

Planbeskrivning 

Dagvattenutredning 

Bullerutredning 

Naturvärdesinventering 

Riskbedömning 

Trafikutredning     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 11                                                   Dnr 2022/00007  

Kvalitetsmål år 2022  
Dnr: 2022MBN18 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta föreslagna kvalitetsmål för år 2022.    

Bakgrund 

Verksamhet miljö- och bygg har tagit fram ett förslag på kvalitetsmål för år 2022. 
Syftet med målen är att styra verksamheten och hålla en god servicenivå gentemot de 
medborgare som ansöker eller på annat sätt efterfrågar verksamhetens tjänster. 
Kvaliteten av miljö- och byggnadsnämndens beslut återspeglas förutom i 
handläggningstid också av att effekten av desamma ger önskat resultat.  

Kvalitetsmålen följs upp två gånger per år i samband med delårsbokslut och 
årsbokslut.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn av olika verksamheter kan främja en hållbar 
utveckling av såväl näringslivet som offentligt finansierade verksamhet. Detta bidrar 
naturligt till en hållbar utveckling och en stärkt samhällsekonomi.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden har möjligheter att ta en aktiv roll när det gäller att 
bekämpa klimatförändringarna. Nämnden deltar i den fysiska planeringen och kan 
där väcka frågor om hur klimatförändringarna kan förebyggas. Miljöstrategiska 
effekter ingår i MTG samarbetet och där tas kommunernas klimatlöften fram. 

Bedömning ur social dimension 

Att delta vid skapandet av samhällen ligger naturligt inom miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde. Nämnden deltar när nya detaljplaner tas 
fram och bevakar att ny bebyggelse uppfyller krav på energieffektivitet med flera 
normer. Nämnden bevakar dessutom hur luftkvaliteten utvecklas inom MTG 
kommunerna och får då och då hantera frågor runt dagvattenhantering. När det 
gäller dagvatten så handlar det ofta om uppströmsarbete som görs i tillsynen av 
miljöfarlig verksamhet.  
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Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Kvalitetsmål 2022     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång   
 
 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 12                                                   Dnr 2022/00005  

Plan för internkontroll 2022  
Dnr:2022MBN15 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättad plan för intern kontroll för 
nämndens verksamhet år 2022.    

Bakgrund 

Verksamhet miljö- och bygg har utarbetat förslag till plan för intern kontroll år 2022. 
Internkontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen.  

Intern kontroll avser att:  

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, styra mot effektivitet  

- Ha ordning och reda, skapa trygghet.  

Varje år beslutas om en plan för interkontroll där nämnden väljer att fokusera på 
några kontrollmoment. Nämnden ska år 2022 följa upp att: verksamheten 
digitaliseras, rutinerna för att klara kvalitetsmålen, delegationsordningens aktualitet, 
kontrollarea tillämpning av bisyssla samt rutiner för att introducera nyanställda, 
kontrollera att APT och medarbetarsamtal genomförs, kontrollera information på 
hemsidor.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett av målen som passar väl in på miljönämndens verksamhetsområde är att 
medverka i skapandet av hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Ansvaret 
för tillsyn av vissa verksamheter och ett aktivt deltagande vid fysisk planering och 
försäljning av kommunal mark gynnar målets intentioner.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Den miljömässiga dimensionen genomsyrar miljö- och byggnadsnämndens 
arbetssätt. Som exempel kan målet att bekämpa klimatförändringar nämnas. En 
miljöstrategi som siktar in sig på att förebygga följderna av klimatförändringarna är 
en bred uppgift för nämnden. I målet finns många aspekter där miljö- och 
byggnadsnämnden har möjligheter att påverka genom såväl tillsyn som uppmuntran. 
Nämndens miljöövervakande tillsynsverksamhet träffar också målet hav och marina 
resurser där bevakningen av såväl försurning som övergödning är viktiga inslag. 
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Bedömning ur social dimension 

Att skapa hållbara städer och samhällen passar väl in på miljö- och 
byggnadsnämndens delaktighet i den fysiska planeringen. Här ingår såväl städernas 
miljöpåverkan som livskvaliteten för de som bor där. Hållbara bostäder som är 
energieffektiva samt utomhusluftens kvalitet är aspekter som kan nämnas i det 
sammanhanget.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Förslag till Internkontrollplan år 2022     

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

MBN § 13                                                   Dnr 2022/00008  

Miljö- och byggnadsnämndens aktiviteter 2022 Dnr:2022MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna. 

Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads kommun. Utifrån 
styrmodellen och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden har alla nämnder 
tagit fram mål som även de gäller under hela mandatperioden. 

Alla verksamheter har arbetat fram aktiviteter som beskriver hur målen ska nås. De 
mål som miljö- och byggnadsnämnden antagit och som aktiviteterna ska bidra till att 
nå är:  

 Verksamhet miljö och bygg har en given roll i de forum där kommunens 
utformning och utveckling skapas och delar sin kompetens för en trygg 
utveckling till medborgarna 

 Verksamhet miljö och bygg har en positiv förändringskultur där alla 
medarbetare bidrar och vet hur man deltar 

 I verksamhet miljö och bygg finns en hög kompetens och medvetenhet om 
service, gott bemötande och effektiv handläggning 

 Verksamhet miljö och bygg har på ett enkelt sätt tydliggjort möjligheter och 
förutsättningar för etablering och utveckling till entreprenörer och 
privatpersoner 

Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de 
utgör en indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar en delmängd till 
verksamhetsplan för nämnden. 

Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i verksamhetssystemet 
Stratsys. I samband med delår och helår kommer status på måluppfyllelsen följas upp 
och analyseras samt rapporteras till nämnden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Målen och deras aktiviteter syftar till att skapa en kostnadseffektiv verksamhet 
beträffande de frågor som miljö- och byggnadsnämnden har att hantera. Tillsynen 
bidrar till att skapa en hållbar utveckling för näringsliv och offentliga verksamheter. 
Genom rätt agerande kan utvecklingen styras mot en mer hållbar riktning.  
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Att nämnden tydliggjort förutsättningar för etablering bidrar till att underlätta 
etableringar för entreprenörer och allmänheten. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljö- och byggnadsnämndens miljöövervakning av såväl luftkvalitet som 
vattenresurser innebär att det går att följa utvecklingen i miljön på längre sikt. 
Information till den mark- och exploateringsenhet som finns inom kommunens 
organisation kan styra in på en hållbar inriktning för kommunens markförvärv. 

Bedömning ur social dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden har en omfattande information på kommunens 
hemsidor. Att tillgänglighetsanpassa och uppdatera dem är ett stort arbete. För att 
allmänheten ska få en vederhäftig och lätt tillgänglig information behöver det ske och 
följas upp löpande.   

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Mål och aktiviteter 2022     

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

MBN § 14                                                   Dnr 2022/00006  

Omvärldsanalys år 2023-2025  
Dnr:2022MBN8 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska i budgetprocessen inför år 2023-2025 presentera 
en omvärldsanalys.  

Samtliga nämnders analyser sammanställs därefter till ett sammanhållande dokument. 
Dokumentet ska användas som underlag i arbetet med budget 2023. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Nya etableringar som ger en ökad inflyttning och ökade befolkningstal får en 
förväntad positiv förändring av ekonomin för byggenheten med ett ökat antal 
bygglovsansökningar. För miljöenheten förväntas antalet klagomål och 
hälsoskyddsärenden öka med ett ökat befolkningsantal, dessa är inte alltid möjliga att 
debitera och kräver i vissa fall stora arbetsinsatser och försvagar därmed ekonomin. 
Dessutom kan arbetsuppgifterna innebära att debiterbara uppgifter inte hinns med 
fullt ut. En effektiviserad klagomålsprocess har dock förbättrat situationen och 
förväntas fortsätta så under 2022 och framåt. Ökar antalet verksamheter finns 
förutsättningar för fler tillståndsansökningar och anmälningar inom livsmedel och 
miljö som är möjliga att debitera. Med låga timavgifter och taxehöjningar endast 
utifrån index blir krontalen inte så stora som behövs för att bidra till större 
kostnadstäckning för verksamhetens omkostnader. Inom ett par års sikt kommer 
taxan för livsmedelskontrollen att förändras och avgifterna får endast debiteras efter 
att kontrollen utförts (efterhandsdebitering). Sammantaget blir större delen av 
finansieringen för miljöverksamheten troligen mer instabil och finansieringen något 
lägre för livsmedelskontrollen.   

Beträffande tillsynsverksamheten kan den medverka till den ekonomiska tillväxten 
genom såväl tvingande beslut som information och rådgivning. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I sin verksamhet har miljö- och byggnadsnämnden möjligheter att dels propagera för 
en minskad användning av fossila bränslen och andra produkter med samma 
ursprung dels i sin tillsynsverksamhet och dels i ett aktivt deltagande i fysisk 
planering som kan mildra följderna. Klimatlöften som kommunerna antagit är en 
naturlig del i det miljöstrategiska arbetet som nämnden utför. 
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Bedömning ur social dimension 

Hållbara städer och samhällen är en naturlig del i den fysiska planeringen. Miljö- och 
byggnadsnämnden är en naturlig partner i samhällsbyggnadsprocessen. Den 
bebyggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och social 
sammanhållning.  

En annan aspekt på god hälsa och välbefinnande är den tillsynsverksamhet som 
miljö- och byggnadsnämnden utför beträffande alkohol- och tobaksförsäljning inom 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-05 

Omvärldsanalys år 2023-2025        

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

MBN § 15                                                   Dnr 2022/00015  

Länsstyrelsens revision av miljö- och byggnadsnämndens 
livsmedelskontroll  - yttrande över preliminär rapport  
Dnr:2021MBN1313 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter vid respektive slutsats som 
länsstyrelsen kommit fram till: 

Kontrollområde Mål:  

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

Synpunkter: 
Inga – Åtgärder kommer att beskrivas i åtgärdsplan. 
 
Kontrollområde Uppföljning:  

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

Synpunkter: 
En definition av begreppet ”flerårig” är önskvärd då osäkerhet f.n. råder om 
kommande beslut betr. ny riskklassningsmodell. Ska den fortsatt vara minst treårig 
trots dessa osäkerheter? 
 

Ta fram en plan för att åtgärda kontrollskulden (Slutsats 12).  

Synpunkter:  
Vid revisionen fördes en diskussion om tillsynens resultat (enligt § 3 f SFS 2005:21) 
eller antalet utförda kontrolltimmar (rapporteras till Livsmedelsverket) är ett mått på 
kontrollskuld. En närmare avvägning mellan dessa olika mått är önskvärd. Upplägget 
av framtida trängseltillsyn kommer att kommenteras i åtgärdsplanen.  
 

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

Synpunkter: 
En preliminär modell för uppföljning har använts under 2021. Länsstyrelsens 
kommentarer om den modellen är önskvärd eftersom ett förbättringsarbete redan 
pågår inom området. 
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Kontrollområde Finansiering:  

Se till att ha en kostnadstäckning för kontrollen genom att ta ut avgifter som motsvarar 
kostnaderna. Kvarstår från 2016. (Slutsats 17).  

Synpunkter: 
Inga synpunkter förutom att den nya riskklassningsmodellen kan påverka 
resursbehovet för kontroll och en avvägning från länsstyrelsens sida i den frågan är 
önskvärd.  
 

Kontrollområde Personal:  

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

Synpunkter:  
Här vore det också önskvärt med en avvägning jämfört intrycket länsstyrelsen fått av 
det resultat som kontrollen gett. Diskussionen vid revisionen betonade (enligt 
nämndens uppfattning) att effekten av kontrollen är det avgörande. 
 

Kontrollområde Kompetens:  
Ta fram en kompetensförsörjningsplan som uppfyller kraven enligt 3g (LIVSFS 2005:21) 

Synpunkter: 
Inga – åtgärder kommer att beskrivas i plan.    

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. 

Miljö- och byggnadsnämnden har möjlighet att senast den 25 februari 2022 komma 
in med en åtgärdsplan till Länsstyrelsen. Åtgärdsplanen bör innehålla en redogörelse 
för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med 
hänsyn till de rekommendationer som Länsstyrelsen har givit. 

Nämnden har dessutom möjlighet att senast den 21 januari 2022 yttra sig om 
uppgifterna i rapporten. 

Länsstyrelsen ser positivt på att livsmedelsinspektörerna är erfarna och engagerade. 
Miljö- och byggnadsnämnden tar emot den synpunkten från länsstyrelsens sida med 
glädje!  

Nämnden delar fullt ut den synpunkten och den har också bekräftats ett flertal 
gånger från verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång. 

Länsstyrelsen har konstaterat att två av avvikelserna från revisionen år 2016 kvarstår. 
Det gäller områdena uppföljning och finansiering. Beträffande finansiering är det en 
politisk fråga som inte enbart kan påverkas av miljö- och byggnadsnämnden. För att 
en förändring av modellen med vidhängande finansieringsförstärkning ska kunna 
genomföras krävs att de tre kommunernas kommunfullmäktige samfällt fattar detta 
beslut. I dagsläget finns inga anspråk från medlemskommunerna att taxans 
utformning ska förändras. Detta blir förstås en fråga om ny kontrollmodell och 
efterhandsdebitering ska genomföras.  
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Några synpunkter på länsstyrelsens konstaterande kommer därför troligen inte vara 
möjlig att göra när den slutliga rapporten av revisionen kommer nämnden till handa. 

När det gäller uppföljning av kontrollen har nämnden tillämpat en preliminär version 
av verksamhetsplanering med vidhängande tertialuppföljning i såväl det övergripande 
systemet STRATSYS som mer i detalj av verksamhetsplanen för 2021. Modellen 
kommer att beskrivas mer utförligt i nämndens synpunkter på den slutliga versionen 
av rapporten. För att utvecklingsarbetet av uppföljningssystemet ska underlättas är 
det önskvärt att länsstyrelsen preciserar mer vad som saknas i den uppföljning som 
tillämpats för föregående verksamhetsår.  

Länsstyrelsen drar slutsatsen att det inte finns tillräckligt med personal för att utföra 
kontrollen på ett verkningsfullt, effektivt sätt och hänvisar till begreppet 
”kontrollskuld”. I det konstaterandet nämns också att det är oklart om 
ledningen/nämnden känner till att det är en kontrollskuld som behöver åtgärdas. 
Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar en kommentar från Länsstyrelsens sida betr 
de 233 kontroller som utförts t.o.m. T2 2021 jämfört med det resultat som 
kontrollen inneburit. Nämnden har fått den redovisningen vid sammanträde när T2 
följts upp men det framgår inte i länsstyrelsens beskrivning av situationen. Nämnden 
saknar också ett ställningstagande från länsstyrelsens sida om resultatet av utförd 
kontroll. Inte heller finns någon kommentar om den detaljerade 
verksamhetsplanering för 2021 som utförts och godkänts av nämnden. För att svaren 
från nämnden i den här frågan ska bli adekvata behövs en närmare beskrivning från 
länsstyrelsens sida.   

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-10 

Länsstyrelsens revision av miljö- och byggnadsnämndens livsmedelskontroll    

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

MBN § 16                                                   Dnr 2022/00017  

Remiss Förslag till kommunal handlingsplan för suicidprevention 
Dnr:2021MBN2950 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden är en del av kommunens fysiska planarbete och har där 
möjlighet att delta i det preventiva arbetet för att förebygga suicid.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända upprättat förslag till 
kommunal handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 på remiss till samtliga 
nämnder för skyndsam hantering.  

Remissvaren ska ha inkommit till kommunstyrelsen (administrativa enheten) senast 
den 31 januari 2022.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Inte tillämpligt ur miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Inte tillämpligt ur miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Bedömning ur social dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden har som målsättning att delta aktivt när det gäller att 
skapa en trygg och säker kommun för alla. Den bebyggda miljön har en stor 
betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. Nämnden 
deltar aktivt i den fysiska planeringen och använder sin kompetens vid kontroll och 
tillsyn för att skapa säkra, trygga, hållbara och hållbara miljöer för kommunens 
medborgare.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-20 

Förslag till kommunal handlingsplan för suicidprevention     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 17                                                   Dnr 2022/00012  

Delegationsbeslut 2021-11-29 - 2022-01-02 
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 delegationsbeslut 2021-11-29 - 2022-01-02      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 18                                                   Dnr 2022/00013  

Handlingar att anmäla 2021-11-29 - 2022-01-02      

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 handlingar att anmäla 2021-11-29 - 2022-01-02      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 19                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Återrapportering av bygglovstider 

Miljö- och byggnadsnämnden har gett enhetschefen för byggenheten i uppdrag att 
redovisa senaste tidens handläggningstider för bygglov vid varje sammanträde.     

Information om tillsynsplan med behovsutredning  

Miljö- och byggnadschefen informerar om tillsynsplan med behovsutredning. Modell 
för 2021 var en förenklad modell som togs fram. Den lyckades inte visa behovet som 
fanns och vilka prioriteringar som gjordes samt att det var svårt att få en rättvis 
jämförelse mellan enheterna. Även Länsstyrelsen ”underkände” den modellen vid 
revision som utfördes 30/11-21. 

Nya modellen bygger på en gemensam modell framtagen av Miljösamverkan Västra 
Götaland som är ett samarbete mellan länsstyrelsen, de tre kommunalförbunden 
Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen/Sjuhärad och de kommunalförbundens 
kommuner samt kommunerna i Göteborgsregionen.   

Modellen tas upp för beslut i nämnd 1 mars. Underlaget kommer tydligt visa de 
prioriteringar vi gör och konsekvenser av det vi prioriterar bort.   

Önskan om uppföljning av ärende 

Johan Cord (S) önskar uppföljning i ärende 2020.MBN43 Inkommet klagomål - 
Dålig avrinning från massor, triangeln mellan E20 Hova o järnvägen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att redovisa 
ärendet på sammanträdet den 2022-03-01.     

  

 

 


