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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad 

Tisdagen den 1 mars 2022 kl 13:00-17:00 

 

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, deltog ej i beslut §§28-41 
Leif Börjesson (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Mikael Ericksson (RV) Ledamot 

Inger Farken (MP) Ersättare 
Per-Olof Pettersson Ersättare 
Yvonne Antonsson Ersättare 
Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef 
Pia Ekström Enhetschef byggenheten 
Niklas Engebretsen Alkohol- och tobakshandläggare §§21-22 
Rickard Segerstedt Miljöinspektör § 23 
Anna-Lena Stoltz Bygglovshandläggare §§ 24-25 
Emelie Ekeroos Bygglovshandläggare § 26 
Elin Edforss Bygglovshandläggare § 27 
Emma Lord Bygglovshandläggare §§ 28-29 
Jonas Wester Miljöinspektör §§31-32, 41 
Anna Blanck Controller §35 
Håkan Magnusson Miljöutredare §38 
Ritva Rådefalk Miljöinspektör §38 
Rikard Andersson Miljöinspektör §38 
Ingemar Lindsköld  Miljöinspektör §38 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Leif Börjesson  

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2022-03-04  

 
Sekreterare 

 
  Paragrafer 

 
§§ 20-41 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande     

 Anders Bredelius  

Justerande     

 Leif Börjesson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
  

 

Sammanträdesdatum 2022-03-01 
  

 

Anslagsdatum 2022-03-04 
 

Anslaget tas ner 2022-03-26 

 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

 
Underskrift 

 
   

 

 Anneli Bergqvist  
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MBN § 20 

 
Godkännande av dagordning 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Ordförande Anders Bredelius (M) beslutar att stryka punkt 14 på dagordningen, 
Yttrande över Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen - åtgärdsplan 2021. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning 
för dagens sammanträde med ovanstående strykning. 
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MBN § 21 

 
Återkallande av serveringstillstånd 
Dnr: 2022.MBN64 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet för 
Sjöterrassen AB 559164-1617 enligt Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 18 §, p.3 på grund 
av allvarlig ekonomisk misskötsamhet. 

Med motivering att tillståndshavaren har brutit mot vad som i övrigt gäller för till- 
ståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd. 

Beslutet justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 

 

Sjöterrassen AB 559164-1617 har uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet; och 
kan därmed ej längre kan bedömas som lämplig med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt enligt Alkohollag 
(2010:1622) 8 kap. 12 §. Samt att verksamheten ej drivits i enlighet med de krav som 
ställs upp i denna lag. 

Sjöterassen AB har uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet genom två fall av drift 
av likvidationspliktig rörelse år 2020 och 2021 i strid med Aktiebolagslagen 25 kap. 17 §. 
Försenade skatteinbetalningar och haft skuld hos Skatteverket med synnerligen högt 
belopp om 681 578 kronor den 23 november 2021. Sjöterassen AB har vidare underlåtit 
att betala fodringar vilka har förfallit till Kronofogdemyndigheten i 90 mål varav 18 mål 
med Kronofogdemyndighetens ankomstdatum under 2019. Detta bedöms vara så pass 
högt antal mål och så pass tidigt sedan verksamhetens start 2018-10-23 att det måste 
betraktas som systematiskt och även innan smittskyddsrestriktioner mot Covid-19 
infördes (prop. 1994:95/89 s. 104). 

Det är tillståndshavarens beteende innan tillsynsmyndigheten meddelade att ärende om 
omprövning av serveringstillstånd som främst ska bedömas (prop. 1994:95:89 s. 104). 
Sjöterassen AB har underlåtit att meddela Miljö- och Byggnadsnämndens 
tillsynsmyndig-het om sin ekonomiska situation under loppet av minst två år. De har i 
samtal den 10 januari 2022 på direkt fråga endast tillstått kända delar av utredningen. 
Vid en sammanta-gen bedömning har de medvetet undanhållit uppgifter om skulder 
och likvidationsplikt för tillsynsmyndigheten. Delar av skulden till 
Kronofogdemyndigheten har betalats innan tillsynsmyndigheten meddelade att ärende 
om omprövning av serveringstillstånd öppnats. Endast i undantagsfall bör åtgärder 
som tillståndshavaren genomfört efter att tillsynsmyndigheten meddelat att 
omprövningsärende öppnats påverka bedömningen (prop. 1994:95:89 s. 104). 

Det har varit svårare för serveringsverksamheter att klara sig med de restriktioner 
som Covid-19 pandemin medfört. 
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Trots detta har majoriteten av serveringsverksamheterna i kommunen inte drivit rörelser 
med allvarlig ekonomisk misskötsamhet. Kronofogdemyndighetens utdrag visar också att 
den ekonomiska misskötsamheten började innan smitt-skyddsrestriktionerna infördes. 
Eftersom flertalet av de företag som sökte Kronofogde-myndighetens hjälp att få betalt av 
Sjöterassen AB var inkassobolag, bör skulderna upp-kommit tidigt i verksamhetens drift, då 
inkassobolag sällan direkt överlämnar en inköpt skuld till Kronofogdemyndigheten, utan att 
först själva försökt driva in skulden. 

Sjöterassen AB har den 21 februari 2022 betalat merparten av sina skulder samt åter erhållit 
godkännande för F-skatt. Dock har Sjöterassen AB inte inkommit med några dokument som 
skulle kunna visa att de vidtagit åtgärder som övertygande visar att de har en vilja och 
förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga verksamheten (prop. 1994:95:89 s. 104); och 
därmed kan ej verksamhetens beteende efter kännedom om omprövningsärende tas i 
beaktande. Sjöterassen AB har delvis under svårare samhällsförhållanden, än dock gravt och 
systematiskt brustit i sina skyldigheter som medborgare och näringsidkare. 

 

Underlag för beslut 
 

Tips e-post, SKV-kontroll 2021-12-22 

SKV beslut 87-5770697 2021-11-23 inkom 2022-01-10 

Företagsrapport 2022-01-10 

HFD Dom 6364-18 vägledande 

Begäran om yttrande 2022-01-10 

Tjänsteanteckning telefonsamtal med verksamhet 2022-10-01 

SKV kontroll 2022-01-31 

Remiss KFM ut 2022-01-31, mottagningsbekräftelse 

Remiss SKV ut 2022-01-31, mottagningsbekräftelse 

Företagsrapport 2, 2022-01-31 

Företagsrapport 3, 2022-01-31 

Yttrande från verksamhet med svar 2022-01-31 

Internförfrågan om hyresskulder 

Förslag till beslut 2022-02-01 

Skärmklipp Skattekonto 2022-02-01 

Utdrag ur KFM databas 90 ärenden 2022-02-02 

Årsredovisningar 2019, 2020 

Aktiebok och skuldebrev finansiering vid ansökan 

Vad är ekonomisk misskötsamhet 

SKV Remissvar: skulder, beslut mm 2022-02-15 

Bakgrund 2022-02-21 

Expedierats till: Alkohol- och tobakshandläggare Niklas Engebretsen 
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MBN § 22 

 
Förslag på riktlinjer för serveringstillstånd i Mariestads kommun 
Dnr: 2020.MBN2270 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för serveringstillstånd för 
Mariestads kommun. 

 
Bakgrund 

 

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 9 § Kommunen ska tillhandahålla information om vad 
som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för 
tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 

Varje kommun är bunden genom lag att tillhandahålla riktlinjer för 
serveringstillstånd. Alkohol- och tobakshandläggare har därför omarbetat och 
uppdaterat socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd antagna 2013. Förslaget är 
att de omarbetade och uppdaterade riktlinjerna för serveringstillstånd ska fastställas 
av miljö- och byggnadsnämnden. 

 
Underlag för beslut 

 

Alkohol- och tobakshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Förslag Riktlinjer för serveringstillstånd 

Expedierats till: 
Alkohol- och tobakshandläggare Niklas Engebretsen 
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MBN § 23 

 
Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap Miljöbalken för 
Ställplats för husbilar vid Gullspångsälven 
Dnr: 2021.MBN1288 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö och byggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter på ansökan om 
strandskyddsdispensen med anledning av den sökandes överklagande på 
Länsstyrelsen upphävande av kommunalt beslut dnr 526-28520-2021. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig angående föreläggandet utfärdad 
av Vänersborgs Tingsrätt om upphävt strandskydd. Strandskyddet gäller för det 
utpekade området på fastigheten Åråstorp 1:8, Gullspång. Strandskyddet är inte 
upphävt genom tidigare områdesbestämmelser eller i nuvarande detaljplaner. 

 
Bakgrund 

 

Den 15 februari inkom ett föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen till miljö- och byggnadsnämnden. I föreläggandet ombeds miljö- och 
byggnadsnämnden att särskilt yttra sig över frågan om strandskyddet är upphävt på 
fastigheten Gullspång Åråstorp 1:8, Gullspång. Miljö- och byggnadsnämnden skall 
svara om de går med på eller motsätter sig det som begärs i handlingarna. 

Bedömning till beslut 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att strandskyddet gäller för det utpekade 
området på fastigheten Åråstorp 1:8. Strandskyddet är inte upphävt genom tidigare 
områdesbestämmelser eller i nuvarande detaljplaner. 

Verksamhet miljö och bygg har inget ytterligare att tillföra angående uppgifterna som 
finns i föreläggandet utfärdat av Vänersborgs Tingsrätt. 

 
Underlag för beslut 

 

Miljöinspektörens tjänsteskrivelse från 2022-02-18 

Föreläggande utfärdad av Vänersborgs Tingsrätt 

Sammanfattad bakgrund av ärende 2021.MBN1288 

Expedierats till: 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via epost mmd.vanersborg@dom.se. 

mailto:mmd.vanersborg@dom.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 24 

 
Töreboda Marielund 3 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation - Fasadändring 
Dnr: 2022.MBN60 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare (xxxxxxxx-xxxx) 
XXX XXX XXX och (xxxxxxxx-xxxx) XXX XXX XXX en byggsanktionsavgift på 
1 488 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 fasadändring på deras garage/förrådsbyggnad. 

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

 
Bakgrund 

 

2021-12-28 ringde fastighetsägare XXX XXX XXX in till verksamhet miljö och bygg 
och meddelade att de under år 2018-2019 utfört en otillåten byggnation i form av 
fasadändring på Marielund 3 i Töreboda kommun. 

XXX XXX XXX beskriver att fasadändringen har skett på garage/förrådsbyggnaden. 
Fasadändringen består av att han satt igen sin garageport mot norr med en fasadvägg, 
som nu har en enkeldörr samt ett fönster. Foto skickades in på fasaden. 

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. 

 

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

En ansökan om bygglov för fasadändring inkom till verksamhet miljö och bygg i 
efterhand den 2022-01-10 på fastigheten Marielund 3 i Töreboda kommun. 

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

Avgiften blir enligt uträkning från Boverket: 

0,125*47600*1 = 5 950 kronor. 
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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 begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel. 

Fastighetsägaren har själv anmält till verksamhet miljö och bygg att de utfört olovlig 
byggnation och att de vill rätta till sitt misstag. Därför har verksamhet miljö och bygg 
i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan sättas ner till hälften, till en summa av 
2 975 kronor. 

 

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

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig då den saknar 
bygglov och startbesked. 

 
Behandling på sammanträdet 

 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på att sanktionsavgiften ska sättas ned till 25 %, 
till en summa av 1 488 kronor. 

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

 
Underlag för beslut 

 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Foto 

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 

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

 eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

mailto:mbn@mariestad.se
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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: 
Fastighetsägarna för Marielund 3, Töreboda 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 25 

 
Mariestad Nolhassle 2:12- Nybyggnad av fritidshus 
Dnr: 2022.MBN89 

 

 
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 23 216 kronor (21 349 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, som är certifierad kontrollansvarig (C001261) 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 fritidshus 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 
Verksamhet miljö- och bygg mottog 2022-01-13 ansökan om bygglov och anmälan 
om kontrollansvarig för nybyggnation av fritidshus. 

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

Eftersom åtgärden ligger 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. 
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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 
En ny avloppsanläggning för två hushåll är färdigställd i slutet av år 2021, 
avloppsanläggningen inkluderar denna byggnad. 

Infartsväg till fritidshuset går att anordna, enligt beslut från trafikverket. 

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 2022-02-14 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Ansökan om bygglov och anmälan om kontrollansvarig 

Bekräftelse från kontrollansvarig 

Situationsplan 

Plan- och sektionsritning 

Fasadritningar 

 

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 

mailto:mbn@mariestad.se


Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 13 

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: 
Sökande, Kontrollansvarig 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 26 

 
Mariestad Sjötorp 2:284 - Nybyggnad av vandrarhem - Avslag 
Dnr: 2021.MBN2833 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad 
av vandrarhem med tillhörande handlingar på fastigheten Mariestad Sjötorp 2:284 
med hänvisning till att den sökta åtgärden varken bedöms som planenlig eller kan 
betraktas som en liten avvikelse. 

Avgiften för avslag av bygglovet är 1 600 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Faktura för avslag av bygglovet skickas separat. 

 
Bakgrund 

 

2021-12-09 inkom en ansökan om nybyggnation av vandrarhem på fastigheten 
Sjötorp 2:284. Sökande avser bygga en byggnad om 169m2., innehållande sex stycken 
rum för uthyrning med vardera separat ingång. 

Fastigheten omfattas av förslag till ändring av byggnadsplan för del av Kanaljorden 
1:1 m.fl., västra delen Sjötorps tätort, Mariestads kommun., upprättad i mars 1983. 

Vandrarhemmet kommer att placeras på prickmark – mark som inte får bebyggas, till 
ca 55%, resterade del av byggnaden placeras på plusmark – mark för uthus och 
dylikt. 

 

Ärendets beredning 
2021-12-16 skickade verksamhet miljö och bygg ut ett föreläggande om att inkomma 
med mer information avseende placering och utformning av byggnaden. 

2022-01-05 inkom sökande med reviderade handlingar som tydligare visade placering 
och utformning. 

2022-01-13 skickade verksamhet miljö och bygg ut ett mejl 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. 

2022-01-12 inkom svar från sökande att denna önskar gå vidare med sin ansökan. 
 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg motsätter sig nybyggnad av vandrarhem på fastigheten 
Sjötorp 2:284, och föreslår avslag med motivering att åtgärden är en för stor 
avvikelse från gällande byggnadsplan och kan inte ses som en liten avvikelse. 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Underlag för beslut 
 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-02-11 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Ansökan 

Fasadritningar 

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-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: 
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB 
Fastighetsägare för Sjötorp 2:284 

mailto:mbn@mariestad.se


Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 27 

 
Mariestad Sjötorp 3:2 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation - uppförande av takfönster 
Dnr: 2021.MBN747 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare XXX XXX 
(xxxxxxxx-xxxx) en byggsanktionsavgift på 2 975 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 uppfört två takfönster. 

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

 
Bakgrund 

 

2021-03-22 fick verksamhet miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
otillåten byggnation, uppförande av takfönster, på fastigheten Sjötorp 3:2. 

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 - olovlig uppförande av takfönster. 

Avgiften blir, uträkning enl . Boverket = 11 900 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 5 950 kronor. Detta på grund av att byggherren själv 
har inkommit med uppgifter om att takfönstren installerats och nu vill 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. 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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

 
Behandling på sammanträdet 

 

Håkan Fernström (S) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut. 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på att sanktionsavgiften ska sättas ned till 25 %, 
till en summa av 2 975 kronor. 

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

 
Underlag för beslut 

 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-02-10 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Beräkning av sanktionsavgift 

Foton 

 
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: 
Fastighetsägare 

mailto:mbn@mariestad.se


Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 28 

 
Mariestad Lysmasken 4 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation -  inglasat uterum 
Dnr: 2021.MBN2857 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare (xxxxxxxx-xxxx) 
XXX XXX och (xxxxxxxx-xxxx) XXX XXX en byggsanktionsavgift på 6 248 kronor 
för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat 
en byggnadsåtgärd innan miljö- och byggnadsnämnden gett bygglov och starbesked. 

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av bygglov och startbesked 
har utfört otillåten byggnation i form av ett inglasat uterum. 

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

 
Bakgrund 

 

2021-12-14 ringde fastighetsägaren till verksamhet miljö och bygg och meddelade att 
de under år 2017 gjorde en otillåten byggnation i form av ett inglasat uterum på 
Lysmasken 4 i Mariestad kommun. 

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. 

 

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

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - inglasad altan inkom till 
verksamhet miljö och bygg i efterhand 2021-12-20 på Mariestad Lysmasken 4. 

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

Avgiften blir uträknat enligt Boverket: 

(0,5*47600)+(0,005*47600*5) = 24 990 kr 

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

Fastighetsägaren har själv anmält till verksamhet miljö och bygg att de har utfört en 
olovlig byggnation och att de vill rätta till sitt misstag. 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Därför har verksamhet miljö och bygg i detta fall gjort bedömningen att avgiften kan 
sättas ner till hälften till en summa av 12 495 kronor. 

 

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

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig då 
den saknar bygglov och startbesked. 

 
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. 

 
Behandling på sammanträdet 

 

Håkan Fernström (S) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut. 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på att sanktionsavgiften ska sättas ned till 25 %, 
till en summa av 6 248 kronor. 

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

mailto:mbn@mariestad.se


Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Underlag för beslut 
 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-12-29 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Foto 

Uträkning av byggsanktionsavgift 
 

Expedierats till: 
Fastighetsägaren 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 29 

 
Mariestad Lyrestads Klockarbol 5:20 - Nybyggnad av tre 
flerbostadshus med carport 
Dnr: 2021.MBN2848 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med tillhörande 
handlingar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Avgiften för bygglovet är 75 963 kronor (75 741 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 222 kronor för kungörelse) enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Peter Nordgren som är certifierad kontrollansvarig (SC0286-18) 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. 

Gunnar Welin (M) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att det är få 
carportar till antalet förväntade bilar per hushåll. 

 
Bakgrund 

 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas 
av detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl. Lyrestad, Mariestads kommun som 
vann laga kraft 2019-11-01. Bestämmelserna innebär bland annat att området är för 
bostäder, centrum, vård och kontor. Högsta tillåtna byggnadshöjd är tio meter och 
40 % av fastigheten får bebyggas. 

 

Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg mottog 2021-12-10 en ansökan om bygglov för 
uppförande av tre flerbostadshus samt carport med soprum på fastigheten Lyrestads 
Klockarbol 5:20 i Mariestad kommun. 

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



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Eftersom några utav byggnaderna placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 m har 
berörda sakägare 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 
Åtgärden följer detaljplanen. 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL. 

Bygglov ska således beviljas. 
 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, 
om inte verksamhet miljö och bygg meddelar annat. 

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
debiteras separat om de utförs av kommunens Mät- och geodataenhet. 

Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av 
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till: 
Verksamhet miljö och bygg, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller. 

 
Behandling på sammanträdet 

 

Gunnar Welin (M) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att det är få 
carportar till antalet förväntade bilar per hushåll. 

 
Underlag för beslut 

 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2022-02-09 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Ansökan om bygglov 2021-12-10 

Nybyggnadskarta 2022-01-13 

Situationsplan 2022-01-13 

Plan-, fasad- och sektionsritning 2022-01-13 



Miljö- och byggnadsnämnden 
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2022-03-01 
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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 

mailto:mbn@mariestad.se
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 30 

 
Strategi för Agenda 2030 i Töreboda kommun 
Dnr:2022MBN288 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på Töreboda 
kommuns strategi för Agenda 2030: 

Det fullmäktigemål som återspeglas i strategin som upplevs träffa miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet i första hand och där det finns goda förutsättningar 
att sätta aktiviteter är: 

 Mål 6: ”Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar 
nytänkande och entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till 
egenförsörjning”. 

 Mål 9: ”Töreboda kommun driver aktivt omställningen mot 
ett koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle”. 

 
Bakgrund 

 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har inkommit med en begäran om miljö- 
och byggnadsnämndens synpunkter på upprättad strategi för AGENDA 2030. 

Kommunstyrelsen efterfrågar miljö- och byggnadsnämndens synpunkter när det 
gäller förmågan att arbeta utifrån Törebodas strategi för att uppnå målen i 
AGENDA 2030. Närmare bestämt utifrån de insatsområden som valts: 

 Livsstil, hälsa och utbildning. 

 Ekologisk hållbarhet och hushållning med resurser. 

 Välfärd och egenförsörjning. 

Strategin för Agenda 2030 sätter fokus på kommunens vision ”En framgångsrik och 
hållbar kommun i tillväxt år 2030”. 

Till de uppsatta målen ska verksamheterna koppla aktiviteter. Detta ska ske i de 
verksamhetsplaner som upprättas årligen. 

Kommunen har matchat sina mål från kommunfullmäktige med intentionerna i 
AGENDA 2030. 

 
Bedömning ur ekonomisk, miljömässig och den sociala dimensionen 

 

Strategin i sig innehåller avväganden inom dimensionerna. Miljö- och 
byggnadsnämnden kommenterar därför direkt de mål från kommunfullmäktige som 
sedan matchats mot AGENDA 2030. 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges mål 6 samspelar med AGENDA 2030 i följande avseenden: 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande. 

Mål 4: God utbildning för alla 

Mål 5: Jämställdhet 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Kommunfullmäktiges mål 9 har i sin tur koppling till AGENDA 2030 i följande 
avseenden: 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

När miljö- och byggnadsnämnden fastställer sin verksamhets aktiviteter formuleras 
de i ett vitt perspektiv. Nämnden har en given roll i att skapa hållbar tillväxt som i sin 
tur leder till en ökad förmåga för dess medborgare att skapa sig en tillvaro där de kan 
bo och verka. Intentionen att tillväxten ska vara hållbar är en naturlig utgångspunkt 
för nämnden och verksamhet miljö- och bygg. Såväl vid bygglovshantering som i 
tillsyn och kontroll finns hela tiden syftet att utvecklingen ska drivas i en riktning mot 
det hållbara samhället. 

Att nämnden i sin verksamhetsplan också sätter aktiviteter som strävar mot att följa 
upp statusen på miljö i såväl luft som vatten faller sig också naturligt och därmed kan 
aktiviteter för att bevaka förändringar i miljön och via tillsyn driva utvecklingen mot 
eftersträvansvärd ekologisk status. 

 
Underlag för beslut 

 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Strategi för AGENDA 2030, Töreboda kommun 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda 



Miljö- och byggnadsnämnden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 31 

 
Yttrande till miljödomstolen Töreboda Fägremo 1:2 - Fägremo 
vindpark - Tillståndsansökan för vindkraft 
Dnr: 2018.MBN1263 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö och byggnadsnämnden har inget nytt att tillföra frågan och står fast i sitt 
tidigare beslut om att tillstyrka tillståndet. 

 
Bakgrund 

 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 15 
oktober 2020 (dnr 551-28848-2019) gällande tillstånd till vindkraftsverksamhet på 
fastigheten Fägremo 1:2 i Töreboda kommun har överklagats till Vänersborgs 
tingsrätt, mark- och miljödomstolen, av såväl Rabbalshede Kraft AB som av 
kommuner, föreningar och enskilda. I överklagandet har Rabbalshede Kraft AB 
begärt att tillståndstiden ska fastställas till 40 år från det att tillståndet vinner laga 
kraft. Övriga klaganden har begärt att tillståndet ska upphävas. Domstolen 
handlägger överklagandena i mål nr M 4607-20. 

 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig om kungjord tillståndsansökan från 
Rabbalshede Kraft AB. Hänsyn till inverkan i naturen behöver tas under 
byggnationsfasen, i synnerhet vad gäller hydrologiska förhållanden, fåglars 
häckningsperiod och att avfall löpande samlas upp. Om tillstånd meddelas vill 
nämnden i egenskap av tillsynsmyndighet att nära kontakt med tillsynsmyndigheten 
hålls under byggnationsfasen. Verksamhet miljö och bygg har goda erfarenheter av 
Rabbalshedes anläggningsarbete i samband med Lyrestadsparken. Nämnden 
förutsätter att anläggandet av den här vindkraftsparken sker på ett liknande vis med 
fortsatt god dialog. Riksintressena i området behöver visas hänsyn med insikt om 
varför riksintresse pekats ut. Området konkurrerar med riksintresse för naturvård 
(miljöbalken 3 kap 6§) samt riksintresse för turism och det rörliga friluftslivet 
(miljöbalken 4 kap 2§). Riksintresseområdena syftar till att främja områdets 
beskaffenhet och en långsiktig hushållning. (yttrande miljö och byggnadsnämnden 
den 2020-05-07). 

Vindkraftparkens lokalisering har tidigare fått tillstånd för 18 stycken vindkraftverk 
på höjd av 185 meter. Parken uppfördes inte inom utsatt tid. Den nya ansökan 
omfattar 10 verk på en totalhöjd av 240 meter. Placeringen av parken motsvarar i 
stort tidigare placering och är ett utpekat område i vindbruksplanen (Område 10). 



Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Minskandet av ingrepp i naturen vid anläggandet av vägar är viktigt för områdets 
karaktär. Nämnden önskar också se att åtgärder villkoras så långt som möjligt för att 
freda djurlivet som annars störs av allmänheten till följd av anläggandet av nya vägar 
(hänvisning till den typen av problematik återfinns i Naturvårdsverkets syntesrapport 
6499). Med mer tillgänglighet som vägar leder till förtas kanske naturkvaliteer som 
riksintresset ska tillvarata. Exempelvis skulle anordnandet av bommar till det interna 
vägnätet vara fördelaktigt och begränsa möjligheten att "med fordon idka friluftsliv". 
Regeringsbeslut om förbud att släppa ut förorenat vatten från 1973-04-27 gäller 
alltjämt och ska under byggnadsfasen särskilt betraktas vid hanterandet av 
avloppsvatten, kemikalier, skogsavverkning och anläggande av diken. Eventuellt kan 
sedimentationsbasänger i diken anläggas eller andra åtgärder behöva kontrolleras 
(exempelvis för utsläpp av metaller och kolbundna ämnen som lätt transporteras 
med vatten vid avverkning). Yttrande miljö och byggnadsnämnden 2020-05-07. 

 

Skäl till beslut 
Törebodas vindbruksplan följs. 

Eftersom inga nya omständigheter kring tillsynen av verken har inkommit så står 
miljö och byggnadsnämnden kvar vid sina tidigare utlåtanden i ärendet. 

 
Underlag för beslut 

 

Miljöinspektörens tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-18 

ÖP Töreboda utställningshandling 

Vindbruksplan 

Länsstyrelsens tillstånd 

Tidigare yttrande 2020-05-07 

Aktbilagor Vänersborgs tingsrätt M 4607-20 
 

Expedierats till: 
Miljödomstolen 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 32 

 
Töreboda Fägermo 1:2 - Fägremo vindkraft - Beredning av motion - 
återremittera ärendet 
Dnr: 2022.MBN52 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö och byggnadsnämnden ser inte att det finns något tydligt prejudikat att följa i 
frågan om att använda sitt veto. 

Konsekvenserna av ett återkallat tillstyrkande är oklara och svåra att överblicka. Man 
kan inte utesluta att vidare prövning och eventuella skadeståndsanspråk kan ske. 

 
Bakgrund 

 

Kommunfullmäktige i Töreboda har 2021-11-29, § 113, genom en 
minoritetsåterremiss beslutat remittera motion med frågan om att väcka ärendet om 
det går att använda den kommunala vetorätten i ett så här sent skede, när ett tillstånd 
redan beviljats av miljöprövningsdelegationen, vilka villkor som gäller för det 
beviljade tillståndet samt eventuella frågor om skadestånd. 

 

Skäl till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar att ingen ny information från kommunen har 
tillkommit i ärendet. Och har tagit hjälp av jurist för att undersöka huruvida juridiska 
prejudikat finns och hur liknande ärenden har utfallit. 

 
Underlag för beslut 

 

Miljöinspektörens tjänsteskrivelse 2022-02-16 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-18 

Kommunjuristens tjänsteskrivelse 

Motion om att väcka ärendet Tillståndsansökanför vindkraft på fastigheten Fägermo 
1:2 

Kf § 113/21 

Tillstånd till vindkraftsverksamhet på fastigheten Fägermo 1:2 

Tidigare domar 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda 
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Yttrande över Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen - 
åtgärdsplan 2021 
Dnr:2021MBN1313 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Ärendet utgår. 
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2022-03-01 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 34 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för 
befintlig och utökad produktion vid Katrinefors bruk M 2232-20 
Dnr:2019MBN1942 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter på tillståndsansökan 
med anledning av att influensområdet för Metsäs tillståndsansökan nu utökats med 
fastigheten Sämskmakaren 8. 

 
Bakgrund 

 

Den 7 februari 2022 beslutade Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om 
kungörelse om följande komplettering av ansökan om tillstånd: 

I en komplettering till domstolen har Metsä Tissue AB nu angett att även fastigheten 
Sämskmakaren 8 i Mariestad kan vara berörd. 

Metsä har fått kännedom om ytterligare en energibrunn inom influensområdet, på 
fastigheten Sämskmakaren 8. Av förbiseende har domstolen inte informerats om 
detta. Bolaget erbjuder fastighetsägarna ersättning för påverkan på brunnen. 

Yttrande ska vara domstolen till handa senast 2022-03-21. 

 
Bedömning ur miljömässig dimension 

 

Verksamhet miljö och bygg har inget att tillföra på uppgifterna som kompletterats: 
Sämskmakaren 8 har energibrunn borrad 1984-01-01. 

 
Underlag för beslut 

 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-18 

Kungörelse utfärdad av Vänersborgs Tingsrätt 

Expedierats till: 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via epost 
mmd.vanersborg@dom.se."[Skriv text här]" 

mailto:mmd.vanersborg@dom.se
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MBN § 35 
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Årsbokslut 2021 
Dnr: 2021.MBN12 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna bokslutet för verksamheten år 
2021. 

 
Bakgrund 

 

Verksamhet miljö och bygg redovisar verksamhetsberättelse för år 2021. En 
ekonomisk sammanställning och redovisning av nämndens mål och aktiviteter ingår i 
redovisningen. 

Överskottet kan till största del förklaras med att samtliga verksamheter redovisar 
större intäkter än budgeterat. Störst avvikelse visar bygglovsverksamheten där 
förklaringen är den ökade mängden hanterade bygglov. 

 
Underlag för beslut 

 

Administrativa handläggarens tjänsteskrivelse 2022-02-16 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Bokslut verksamhet miljö och bygg år 2021 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad 
Kommunstyrelsen i Töreboda 
Kommunstyrelsen i Gullspång 
Controller Anna Blanck 
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 36 

 
Uppföljning internkontroll - årsbokslut 2021 
Dnr: 2021.MBN15 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av intern kontroll för 
nämndens verksamhet 2021. 

 
Bakgrund 

 

Varje år beslutas om en plan för internkontroll där nämnden väljer att fokusera på 
några kontrollmoment. Nämnden ska i samband med bokslut rapportera resultatet 
från uppföljningen till kommunstyrelsen. 

 
Underlag för beslut 

 

Administrativa handläggarens tjänsteskrivelse 2022-02-16 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-21 

Uppföljning internkontroll – årsbokslut 2021 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
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Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 37 

 
Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens kvalitetsmål 2021 
Dnr: 2021.MBN18 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen. 

 
Bakgrund 

 

Syftet med kvalitetsmålen är att redovisa vilka ambitioner miljö- och 
byggnadsnämnden har när det gäller kvalitet och service i sin verksamhet. De 
uppsatta handläggningstiderna ska inte uppfattas som garantier. 

För att visa på hur väl målen efterlevs ska en uppföljning göras i samband med den 
interna kontrollen. Detta sker två gånger per år samtidigt med delårsbokslutet och 
det slutliga bokslutet. 

 

Ärendets beredning 
Redovisade handläggningstider i verksamhetssystemet för miljö och byggs ärenden 
och registerhållning har följts upp. Ur systemet tas ut datum för när ett ärende är 
inlämnat, är komplett och för när ett beslut i ärendet är fattat. Resultatet redovisas 
som tabeller med tillhörande procentuellt utfall. 

 

Bedömning 

 
Bygg 

Handläggningstid inom byggavdelningens område när det gäller bygglov, marklov 
och rivningslov samt för olika slag av anmälningsärenden är mycket bra, inte minst 
med hänsyn taget till den stora ökningen av ärendemängden 2021. 

Livsmedel 

Handläggningstid för registrering inklusive riskklassificering klarar det uppställda 
målet. 

Enskilda avlopp, renhållningsdispenser och värmepumpar 

Redovisade tider för värmepumpar och renhållningsdispenser är bra. Gällande 
redovisningen avseende enskilda avlopp så visar den att något fler ärenden än 
önskvärt har fått lång handläggningstid. 

Detta kan delvis förklaras med sjukfrånvaro hos inspektörer för enskilda avlopp. 
Trots detta så handläggs ändå 80% av ärendena inom två veckor och 85% inom 
kvalitetsmålet. 
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Strandskydd 

Handläggningstiden för strandskyddsärenden är längre än vad målet önskar. Det kan 
finnas skäl att ompröva ambitionerna då många ärenden är av komplex karaktär och 
kräver större utredningsinsatser. De gånger det är ett bygglovsärende som väntar är 
det viktigt att prövningen sker skyndsamt, därför prioriteras den typen av ärenden. 

Övriga områden 

Inom en del områden har ärendemängderna varit låga eller så pass komplicerade 
varför det inte varit meningsfullt att ta fram statistik på handläggningstiden. Exempel 
på sådana områden är bekämpningsmedelsärenden, information om oljecisterner, 
gödseldispenser, anmälan av C-anläggningar eller anmälningspliktiga 
hälsoskyddsanläggningar. 

Gällande kvalitetsmålen på administration finns ingen redovisning i 
verksamhetssystemet. Bedömningen är ändå att satta mål uppfylls väldigt väl. 

 
Underlag för beslut 

 

Administrativa handläggarens tjänsteskrivelse 2022-02-16 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Uppföljning av nämndens kvalitetsmål 2021 

Expedierats till: 
Verksamhet miljö och bygg, mbn@mariestad.se 

mailto:mbn@mariestad.se


Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 

Sida 35 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 
 

MBN § 38 

 
Behovsutredning med förslag till tillsyns- och kontrollplan, år 2022 
Dnr:2022MBN16 

 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner av verksamhet miljö och bygg upprättat 
förslag till tillsyns- och kontrollplan för år 2022. 

 
Bakgrund 

 

För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har miljö- och 
byggnadsnämnden ansvar för att se till att verksamhet miljö och bygg har tillräckliga 
resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. För att skapa 
förutsättningar för det har en behovsutredning tagits fram. Den bygger på en 
gemensam modell för Västra Götalands och Hallands län. 

Behovsutredningen omfattar såväl myndighetsutövningen inom miljö- och 
hälsoskyddet, livsmedelskontrollen, miljöövervakning och naturvård som utfärdande 
av bygglov samt tillsyn av byggverksamhet. Utredningen är flerårig för att kunna visa 
hur tillsynen behöver utvecklas för att bättre bidra till att nå miljömålen samt 
anpassas till förändrade förutsättningar med avseende på lagstiftning och de 
verksamheter som tillsynen riktar sig mot. För Mariestads kommun har dessutom 
verksamhet miljö och bygg ansvaret för tillsyn enligt alkohollagen samt lagen om 
tobak och liknande produkter. 

Med behovsutredningen som underlag har prioriteringar som krävs för att med 
befintliga resurser utföra de arbetsuppgifter som är möjliga utifrån befintlig 
personalbudget. I det fall att nämnden beslutar att all den verksamhet som 
identifierats i behovsutredningen ska utföras krävs ett tillskott av resurserna för år 
med 0,65 tjänster. År två och tre är naturligt nog svårare att bedöma och där får 
utredningens resultat ses som en ögonblicksbild av det vi känner till idag. För de åren 
kan alltså behovet så väl öka som minska. 

Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och de 
folkhälsopolitiska målen. Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de globala målen i 
Agenda 2030, de nationella, regionala och lokala miljömålen samt den Nationella 
kontrollplanen (NKP) inom livsmedel. Även för tillsyn av alkohol och tobak kan 
folkhälsan sägas utgöra en viktig hörnsten i tillsynen. 

Som tillsynsmyndighet ska miljö- och byggnadsnämnden, på eget initiativ eller efter 
anmälan, i nödvändig utsträckning, kontrollera att lagstiftning samt föreskrifter, 
domar och andra beslut efterlevs. Vid brister ska miljö- och byggnadsnämnden vidta 
de åtgärder som behövs för att lagstiftningen ska följas. 

Myndigheten ska också vara de tre medlemskommunernas sakkunniga i miljö- och 
hälsoskyddsfrågor och naturvård, bygglovshandläggning och ärenden som inte utgör 
ren myndighetsutövning exempelvis yttranden till detalj- och översiktsplaner. 
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De prioriteringar som förslås under varje verksamhetsområde kan sammanfattas 
enligt följande: 

 Miljötillsyn: Resursbehovet bedöms till c:a 4 500 timmar per år där 1 300 
timmar är obligatorisk tid, 1 800 timmar händelsestyrt och 1 400 timmar 
behovsprioriterad tid. En prioritering har gjorts och den behovsprioriterade 
tiden satts ned till 1 100 timmar vilket innebär minskad besöksfrekvens på U- 
objekt. 

 Förorenade områden: Resursbehovet bedöms till c:a 700 timmar per år där 200 
timmar är händelsestyrt och 500 timmar behovsanpassat. Den 
behovsprioriterade tiden har satts ned till 450 timmar vilket kan minska 
åtgärdstakten av klass I och II objekt. 

 Hälsoskydd: Resursbehovet för området bedöms till cirka 2 050 timmar per år 
där 550 timmar är obligatorisk tid, 900 timmar händelsestyrt och 600 timmar 
behovsprioriterad tid. En prioritering har gjorts och den behovsprioriterade 
tiden har satts ned till 350 timmar vilket innebär minskad tillsyn på UH- 
objekt. 

 Små/enskilda avlopp: Resursbehovet bedöms till 3 200 timmar per år varav 
1 400 timmar händelsestyrt och 1 800 timmar behovsprioriterat. 
Behovsprioriterad tid har satts ned till 1 600 timmar vilket minskar 
åtgärdstakten. 

 Livsmedel: Resursbehovet för området bedöms till cirka 2 800 timmar per år 
där 1 700 timmar är obligatorisk tid, 750 timmar händelsestyrt och 350 
timmar behovsprioriterad tid. 

 Naturvård, miljöövervakning och skyddade områden: Resursbehovet bedöms till 2 
900 timmar per år varav 1 600 timmar händelsestyrt och 1 300 timmar 
behovsprioriterat. 

 Bygg: För PBL-området prioriteras fortsatt handläggning av nya 
bygglovsansökningar men en något ökad tillsyn beträffande otillåten 
byggverksamhet lyfts upp eftersom personalsituationen nu är bättre än det 
föregående verksamhetsåret. 

 Alkohol- och tobakstillsyn: Resurstilldelningen av tillsynen (undantaget rökfria 
miljöer) ska motsvara ett nollresultat i budget. Det innebär att det inte kan 
planeras för mer verksamhet än att den inte får påverka den övriga 
verksamheten negativt. 

 
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. 
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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. 

 
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 byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Behovsutredning med tillhörande tillsyns- och kontrollplan 2022 

Behovsutredning 

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

MBN § 39 

 
Delegationsbeslut 2022-01-03 - 2022-02-13 
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 delegationsbeslut 2022-01-03 - 2022-02-13 
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Handlingar att anmäla 2022-01-03 - 2022-02-13 
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 2022-01-03 - 
2022-02-13 
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Aktuell information 
 

 
Information ovårdade tomter samt byggnader med bristande underhåll 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har gett verksamheten i uppdrag att redovisa läget med 
ovårdade tomter samt byggnader med bristande underhåll. 

Miljöinspektör Jonas Wester redogör för ärendet. 

 
Gullspång Hässleberg 1:19 

 

Miljö- och byggnadsnämnden gav verksamheten i uppdrag att till dagens 
sammanträde ge en uppföljning i ärende 2020.MBN43 Inkommet klagomål - Dålig 
avrinning från massor, triangeln mellan E20 Hova o järnvägen. 

Miljöinspektör Jonas Wester redogör för ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att besöka platsen 
och boka möte med fastighetsägarna i området. 

 
Återrapportering av bygglovstider 

 

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

 
Vägledning i sanktionsärenden 

 

Leif Udéhn (S) yrkar att tjänstemännen ska sammanställa en vägledning i hantering av 
sanktionsärenden till nämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden ger enhetschefen byggenheten i uppdrag att ta fram en sådan 
vägledning. 

 


