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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 104                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättad dagordning för sammanträdet.      
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 105                                                   Dnr 2021/00098  

Verksamhetsuppföljning, tertialrapport 2 år 2021  
Dnr:2021MBN16 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetens resultat 
för tertial 2 med nedanstående kommentarer.   

Bakgrund 

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

Kansliets prioritering i VEP:  

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

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

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

Resultat T2:  

Genom kansliet har 1 000 nya ärenden (totalt hittills under året drygt 2 200), över 1 
000 telefonsamtal (totalt hittills under året cirka  2 200)och 7 656 allmänna 
handlingar (hittills 11 519 under året) antalet mail 2 700 (hittills under året 5 400). 
strömmat under tertialen. Eftersom ett genomsnitt över ett ”normalår” är ungefär 2 
500 ärendehanteringar innebär det att ”Corona effekten” fortfarande finns kvar och 
skapar ett ökat tryck på hela verksamheten. Införandet av e-arkivet har tyvärr 
stoppats upp på grund av att leverantören inte kunnat garantera funktionaliteten 
gentemot vårt ärendehanteringssystem, EDP.  

En ny medarbetare har rekryterats och vi ser fram emot en stabilare 
personalsituation. Ett aktivt arbete att alla inom enheten ska kunna känna sig trygga 
med alla typer av ärendehantering pågår kontinuerligt. 

Livsmedelskontroll prioritering i VEP:  

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

Resultat T2:  

Antalet inspektioner är nu uppe i 233 och övriga aktiviteter 790. Även här har 
Coronaeffekten påverkat då under T2 också mycket tid fått läggas på 
trängseltillsynen. Även under denna tid har det förebyggande arbetet gett bäst effekt 
och verksamhetsutövarna har visat uppskattning för den. Till enheten har förutom 
tillsyn av dricksvattenanläggningar även kontrollen av hur skyddet av de större 
vattentäkternas skyddsområden efterlevs. Projektet Redlighet Fisk som samordnas av 
Miljösamverkan i Västra Götaland har genomförts. Under sommaren har 6 stycken 
akuta återkallanden av livsmedel utfärdats från EU (RASFF) vilket innebär att 
livsmedelskontrollen vid kommuner måste agera inom 48 timmar. I det aktuella fallet 
rörde det sig om att etylenoxid påträffats i livsmedel. Behovet av akut agerande 
medför att andra uppgifter måste läggas åt sidan med kort varsel. 

Alkohol/Tobak tillsyn prioritering i VEP:  

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

Resultat T2:  

Den operativa tillsynen har nu kommit igång då arbetet med mallar och checklistor 
har kommit långt. Länsstyrelsen har reviderat verksamheten och preliminärt 
meddelat att den ser bra ut. Tillsynsbeslut från dem förväntas senare under 
hösten/vintern. För att säkerställa att tillsyn kan ske på kvälls- och helgtid har nu en 
timanställd person med erfarenhet som ordningsvakt anställts. Budgeten bevakas 
noggrant för att resultatet ska sträva mot noll. Arbete med delegationsordning pågår 
och beslut av nämnden förväntas i oktober. Töreboda och Gullspång har valt att inte 
ingå i samarbete om tillsynen av alkohol och tobak. 

Hälsoskydd prioritering i VEP:  

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

Resultat T2:  

Tillsyn av skollokaler har fortsatt och har tagits väl emot av de som arbetar där. 
Rektorer signalerar emellertid att de har för litet tid att engagera sig och uppskattar 
därför den information och rådgivning som våra inspektörer har producerat. Antalet 
inspektioner är nu totalt 23 och antalet övriga aktiviteter 189. Projektet Kemikalier i 
Förskolan är påbörjat och kommer att fortlöpa året ut. 
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Bygglovsverksamheten i VEP:  

För PBL-området föreslås fortsatt en prioritering av nya bygglovsansökningar men 
att en något ökad tillsyn beträffande otillåten byggverksamhet även ska lyftas.  

Personalsituationen är nu bättre än föregående verksamhetsåret då såväl 
bygglovschef som handläggare har rekryterats. Naturligt nog kommer en hel del 
introduktionsarbete att behöva utföras även under 2021 som kan medföra att 
planeringen till viss del är att anse som oviss. 

Resultat T2:  

Coronaeffekten har varit intensiv även under T2 och antalet inkomna ärenden stort. 
För ett ytterst fåtal av ärendena har inte handläggningstiden efter fullständiga 
handlingar inträffat. För att skapa hållbara förutsättningar för medarbetare har en 
vikarie nu tillsatts. Det är också fortsatt svårt att skapa utrymme för tillsynsärenden 
(lekplatser och byggnationer som påbörjats utan lov, obligatorisk ventilationskontroll 
etc.) förutom den löpande verksamheten. Stora ärenden som Metsä Tissue och 
Rödjan påverkar naturligt nog även verksamheten. Diskussionen runt 
sanktionsavgifter för olovliga åtgärder enligt PBL upplevs av verksamheten som 
något enklare efter att nämnden efterfrågat och fått information om bestämmelserna 
i PBL. 

Miljöbalken prioritering i VEP: 

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

Resultat T2 Enskilda avlopp:  

En prioritering på 3% per år innebär att av de 8500 enskilda avloppen ska ca 250 få 
tillsyn årligen. Hitintills har 166 inspektioner och 211 aktiviteter registrerats. Förutom 
det deltar inspektörerna i olika projekt som medlemskommunerna tar initiativ till. 
Det märks också av att de anläggningar som inventeras ägs av personer som är mer 
ovilliga att åtgärda dem.  

Resultat T2 miljöfarlig verksamhet T2: En prioritering mot den anmälningspliktiga nivån 
har gjorts vilket resulterat i att antalet inspektioner nu ligger på 142 och antalet 
aktiviteter 472. Ett antal juridiskt resurskrävande ärenden fortgår och bl.a- har mark- 
och miljödomstolen dömt ut ett vite på 250 000 kr för ett ärende om olovlig 
avfallshantering.  

I detta område ingår även tillsyn av förorenad mark, anmälan av värmepumpar och 
strandskyddsdispenser samt ärenden med djur inom detaljplan, animaliska 
biprodukter och kommunjägare. Handläggningstiden för de områdena kan variera 
stort utifrån hur verksamhetsutövaren eller privatpersonen inspektören möter ställer 
sig till att möta de krav som ställs på dem. Som ett exempel kan nämnas att den 
information som sänts ut om lagring av gödsel i fält (stuka) inte har mottagits väl av 
alla jordbrukare. 
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Miljöövervakning i VEP: 

Efter en omdisponering av arbetsuppgifter när en handläggare slutar har resurser och 
arbetsuppgifter jämkats samman så att verksamheten går ihop.  

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

Resultat T2:  

De kommunalspecifika naturvårdsuppdragen enligt samverkansavtal och reglemente 
(Tidans vattenförbund, kalkning, Gullspångsälven, Vikens vattenråd, Tidans 
förvaltningsgrupp, Östen.fl.)bedrivs enligt upprättad planering. Åtgärder för att 
åstadkomma bättre lekområden för Gullspångslaxen är påbörjade. För planeringen av 
det fortsatta arbetet har en löpande uppföljning av åtgärders effekt skett på olika sätt 
som uppfångning av Smolt. 

Miljöövervakning innefattar även luftövervakning av stoft och kväveoxider mätning 
av försurning i mark och vatten samt mätning av bakgrundsstrålning.  

 Antalet aktiviteter uppgår inom detta område till 285. 

Sammanfattande bedömning efter andra tertialen. 

Det finns förutsättningar för att miljö- och byggnadsnämndens gjorda prioriteringar 
kommer att uppnås. En fortsatt noggrann uppföljning eftersträvas från 
verksamhetens sida och kommer att göras på liknande sätt inför avrapporteringen av 
tertial 3 (årsbokslut 2021). 

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-09-27     

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

MBN § 106                                                   Dnr 2021/00102  

Mariestad Mittskär 1 - Byggsanktionsavgift för att ha tagit byggnad i 
bruk innan slutbesked  
Dnr: 2021.MBN1606 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra byggherren Reda Sjölyckan AB en 
byggsanktionsavgift på 27 750 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:2020.MBN2458.  

Motivet till beslutet är att byggherren trots avsaknad av slutbesked låtit köpare flytta 
in i huset och på så sätt 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 slutsamråd 2021-06-22, i ärendet dnr:2020.MBN2458 så noterade 
verksamhet miljö och bygg att byggnaden var tagen i bruk. Det var uppenbart att 
personer var inflyttade i parhuset och att slutbesked inte givits i ärendet. Det framgår 
tydligt i startbesketet i ärendet att byggnaden inte fick tas i bruk utan slutbesked. 

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

2021-06-23 inkom de sista handlingarna som utgör underlag för slutbesked till 
Verksamhet miljö och bygg. Därefter har ett slutbesked utfärdats i ärendet 2021-07-
02. 

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*283) = 27 750 kronor. 

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. 

Yttrande 
Yttranden har inkommit från Johannes Olsson som företräder byggherren Reda 
Sjölyckan AB samt ifrån Peter Källö som är kontrollansvarig i ärendet. 

De påstår i sina yttranden att de har gjort allt de kunnat för att få till ett slutsamråd i 
ärendet och att de flera gånger sökt kommunen. De menar att de skickat in de 
handlingarna som krävdes för slutbesked i god tid före tillträde. De anser också att 
kommunen har agerat bristfälligt och skyller på att det drog ut på tiden för att det 
inte fanns tid från den nya inspektören. 
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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.  

Det har endast inkommit ett mejl från kontrollansvarig med önskemål om 
slutsamråd. Efter det har det inte inkommit något mer mejl och inte heller några 
telefonsamtal, varken från byggherren eller den kontrollansvarige. När vi återkopplar 
på mejlet så bokas det in ett slutsamråd nästkommande arbetsdag. Till detta inbokade 
slutsamråd dyker ingen upp och på plats inser inspektören att det bor personer i 
byggnaden. Slutsamrådet bokas om till dagen efter. Ytterligare en dag senare så 
inkommer de sista handlingarna som ligger till grund för slutbesked. 

Med ovan nämnda bedömer verksamhet miljö och bygg att yttrandena inte tillför 
något i ärendet som skulle innebära skäl till att sänka byggsanktionsavgiften. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-08-13 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-09-27 

Tjänsteanteckning 2021-06-23 

Protokoll fört vid slutsamråd 2021-06-22 

Yttrande från byggherren 2021-08-28 

Yttrande från kontrollansvarig 2021-08-28    

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum 
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt 
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er 
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge 
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. 

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  

Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till Verksamhet miljö och bygg.  

Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30. 
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Expedierats till:  
Reda Sjölyckan AB, Bredehall 7B, 443 38 Lerum 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 107                                                   Dnr 2021/00103  

Mariestad Svalan 3 - Byggsanktionsavgift för olovligt påbörjad 
byggnation utan startbesked  
Dnr: 2020.MBN2436 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare Equmeniakyrkan 
Mariestad en byggsanktionsavgift på 8 033 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ 
plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en byggnadsåtgärd innan miljö- 
och byggnadsnämnden gett starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av startbesked har utfört en 
otillåten byggnation - Påbörjat byggnation utan startbesked. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 9 kap. 
10, 13 § plan.- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).   

Bakgrund 

En ansökan om bygglov för fasadändring, ändring av ventilation och installation av 2 
hissplattformar, inkom till verksamhet miljö och bygg i 2019-11-22 på Mariestad 
Svalan 3. Bygglov för åtgärderna samt kallelse till teknisktsamråd skickades ut till 
sökanden 2019-12-20. I båda dokumenten, samt i en skrivelse om ärendet komplett, 
framgår det tydligt att startbesked krävs innan åtgärderna påbörjas. 

2020-11-04 inkom ett mejl där sökanden ansöker om slutbesked i ärendet. Detta trots 
att tekniskt samråd inte hållits i ärendet och att inget startbesked var utfärdat. På så 
sätt fick verksamhet miljö och bygg kännedom om att det har pågått en otillåten 
byggnation - Påbörjat byggnation utan startbesked, på fastigheten Svalan 3 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 har i efterhand hållit ett tekniskt samråd 2021-01-05. 
2021-06-29 utfärdades ett startbesked i ärendet. 

Enligt 9 kap. 10 och 13§ plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från en byggsanktionsavgift för 
otillåten byggnation - Påbörjat byggnation utan startbesked.  

Avgiften beräknas 

(0,125*47600*1)/2 = 2 975 kronor, för fasadändringen. 

(0,05*47600*1)/2 = 1 190 kronor, för ändring av ventilation. 

(0,25*47600*2)/2 = 11 900 kronor, för installationen av 2 plattformshissar. 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Sida 12 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Avgiften blir totalt 16 065 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 står i 
proportion till överträdelsen och finner inga skäl till att sätta ner avgiften. Detta 
eftersom byggherren vid upprepade tillfällen upplysts om att ett startbesked krävs 
innan åtgärderna påbörjas. 

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 de påbörjade åtgärderna är olovliga då de 
saknat startbesked.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar att sanktionsavgiften ska sänkas till hälften, 
8 033 kronor. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse 2021-08-13 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-09-27 

Beslut om bygglov med tillhörande handlingar 2019-12-20 

Inkommen skrivelse 2020-11-18   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum 
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt 
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er 
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge 
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. 

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Verksamhet miljö och bygg. Adressen 
är:  

Verksamhet miljö och bygg, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till 
Verksamhet miljö och bygg senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
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Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till Verksamhet miljö och bygg.  

Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30. 

Expedierats till:  
Equmeniakyrkan Mariestad (Magnus Landgren), Trädgårdsgatan 14, 54230, Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 108                                                   Dnr 2021/00101  

Mariestad Gärdet 4:2- Nybyggnad av industribyggnad samt rivning 
av byggnader  
Dnr: 2021.MBN1747 

    

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 1 258 390 kronor (853 790 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan och kungörelse samt 404 600 kronor i 
planavgift) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Fredrik Wirf, Pöyry Sweden AB, Hospitalsgatan 30 602 27 Norrköping, som är 
certifierad kontrollansvarig (SCo137-17) 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 809 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 planenlig åtgärd inom ändring av detaljplan för 
Katrineforsområdet i Mariestad, Mariestads centralort, upprättad i december  

2020 samt ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde i 
Mariestad, upprättad i oktober 2020. Bestämmelserna innebär bland annat att område 
för industriändamål. 

Ärendets beredning 
Ärendet har remitterats till Försvarsmakten och Luftfartsverket gällande 
byggnadshöjden. Inom detaljplanerat område ska dessa remissinstanser höras om 
byggnaderna överskrider 20 meter.  

Länsstyrelsen har hörts då byggnaden gäller en Sevesoverksamhet.  

Inga negativa yttranden har inkommit till verksamhet miljö och bygg.  
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Skäl till beslut 
Åtgärden följer ändring av detaljplanerna. 

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.  

Byggnaderna Main Power Station och Sprinkler med pumphus ingår inte i detta lov. 

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

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
debiteras separat om de utförs av kommunens Geodataenhet. 

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

Underlag för beslut 

Enhetschef bygglovsenhetens tjänsteskrivelse 2021-09-20 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-09-27 

Ansökan om bygglov, situationsplan, planritningar, fasadritningar, sektionsritningar   

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum 
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt 
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er 
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge 
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. 

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen 
är:  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljö- 
och byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har 
ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.  

Telefon 0501-75 60 05. 
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Expedierats till:  
Sökande 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 109                                                   Dnr 2021/00094  

Motion om att införa ett miljöledningssystem för Mariestads kommun 
Dnr:2021MBN1721 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Kommunfullmäktige överlämnar åt kommunstyrelsen att vidare utreda 
förutsättningarna vilket ska omfatta en värdering av nyttan kontra insatsen i personal 
och pengar inför ett slutligt ställningstagande.   

Bakgrund 

Vänsterpartiet, Staffan Haukland, föreslår att Mariestads kommun inför ett 
miljöledningssystem i formen av en diplomering enligt Svensk Miljöbas. Kraven för 
en diplomering kan kortfattat beskrivas enligt följande: 

 En godkänd utfärdare av diplomeringen ska anlitas. 

 Ekonomiska och personella resurser för ledningssystemets införande och drift 
ska avsättas. Viktiga beståndsdelar är att miljöansvaret definieras och att det 
finns ett engagemang och en delaktighet i hela verksamheten. 

 En miljöutredning ska identifiera såväl positiva som negativa miljöaspekter och 
utifrån dem upprättas en väl förankrad miljöpolicy som antas av ledningen. 
Förankringen ska ske hos såväl egna medarbetare som uppdragstagare. 

 Miljömål och handlingsplaner ska upprättas. Av handlingsplanen ska bl.a. 
framgå åtgärder för hur målen ska uppnås och vilket resursbehov det innebär. 
En nödlägesberedskap ska finnas. 

 Verksamhetens medarbetare ska ha lämplig kompetens för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt. 

 Verksamheten ska vid revision ha genomfört miljöförbättringar och följt upp 
sitt miljöarbete. Förbättringar och förändringar som skett sammanställs och 
dokumenteras. 

 Verksamheten ska årligen sammanfatta resultatet av miljöarbetet i en 
dokumenterad miljöberättelse. Verksamhetens medarbetare och övriga 
intressenter ska informeras om verksamhetens miljöarbete.  

 Verksamhetens ledning ska årligen genomföra och dokumentera en 
utvärdering av miljöledningsarbetet och besluta om förändringar i syfte att nå 
ständiga förbättringar. 

 Revision ska genomföras årligen av Svensk Miljöbas godkända revisorer under 
de första fyra åren. Senast den andra revisionen och därefter minst vart fjärde 
år ska tredjepartsrevision utföras av revisor som inte är knuten till utfärdarens 
organisation.  
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Sammanfattningsvis är följande dokument obligatoriska: 

 Miljöutredning,  

 Miljöpolicy,  

 Mål och handlingsprogram,  

 Miljöberättelse inkl beskrivning av organisationen, miljöpåverkan/betydande 
aspekter och miljöprestanda,  

 Lista på den lagstiftning som verksamheten berörs av samt 

 Utbildningsplan 
 

Två exempel på kommuner som diplomerat antingen hela eller delar av sin 
verksamhet är Enköping och Järfälla. Vid kontakt med dessa kommuner kan man 
bilda sig en ungefärlig bild av resursbehovet. Enköping har haft en projektledare 
under tre års tid 35-50% plus samordnare ute i verksamheterna. Järfälla lägger 
ungefär 1 heltidstjänst sammanlagt på miljödiplomering varje år och miljösamordnare 
på varje förvaltning som lägger olika från 10% till 100% av en tjänst. Båda 
kommunerna har betydligt större folkmängd än Mariestad men de exemplen kan 
ändå ge en fingervisning om resursbehovet. 

En lokal jämförelse är den EMAS certifiering som VänerEnergi uppbär för sin 
verksamhet sedan 2004. Här avsätter man en halvtids tjänst per år för att 
vidmakthålla sitt miljöledningssystem. 

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns fördelar med ett införa ett 
strukturerat miljöarbete i formen av ett miljöledningssystem. Ett väl fungerande 
miljöledningssystem kan gynna Mariestads kommuns utveckling genom att 
verksamheter vill etablera sig i en miljö där ett hållbart miljöarbete bedrivs.  

En förutsättning är dock att tillräckliga resurser kan avsättas för arbetet med ett 
införande. En uppskattning av resursbehovet om hela kommunen omfattas är en 
årsarbetskraft i ca två år för projektledning och samordning ute i verksamheten. Efter 
diplomeringen behöver arbetssättet vidmakthållas ute på sektorerna. 

Det finns två skäl till att den slutliga utredningen inför beslut bör förläggas till 
kommunstyrelsen. Dels att frågan är att betrakta som en tillväxtfråga och dels det 
förhållandet att miljö- och byggnadsnämnden är en MTG nämnd och inte ska verka 
enbart för Mariestads kommun i en sådan större fråga.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Gösta Lindmark 2021-09-17 

Motion från Vänsterpartiet Stefan Haukland.      

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 110                                                   Dnr 2021/00097  

Tertialrapport 2, prognos och delårsrapport  
Dnr:2021MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av tertialrapporten och den 
ekonomiska uppföljningen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna den ekonomiska prognosen erhålla en 
uppföljning av ekonomin i förhållande till årets budget. 

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-09-27 

Tertialrapport, prognos 

Tertialrapport med ekonomisk uppföljning     

Expedierats till:  
Controller Cecilia Gustafsson 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 111                                                   Dnr 2021/00104  

Internkontroll år 2021  
Dnr:2021MBN15 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av intern kontroll för 
nämndens verksamhet vid slutet av andra tertialen år 2021.    

Bakgrund 

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 2021 följa upp de kontrollpunkter som 
redovisas i bilagda dokument. Dokumentet återfinns också i verksamhetssystemet 
Stratsys. 

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-09-27 

Uppföljning intern kontroll delår 2021     

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

MBN § 112                                                   Dnr 2021/00107  

Delegationsordning alkohol och tobak  
Dnr:2020MBN2270 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till delegation av 
ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.   

Bakgrund 

Handläggning av ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter inom Mariestads kommun har flyttats till miljö- och byggnadsnämndens 
ansvarsområde.  

De frågor som främst föreslås delegeras är där tillstånd ska beviljas och/eller där 
ingripanden av tvingande karaktär erfordras.   

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-09-29 

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 113                                                   Dnr 2021/00099  

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider år 2022 
Dnr:2021MBN2312 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för år 2022 enligt 
följande:  

Januari 18 

Mars 1 

April 5 

Maj 17 

Juni 21 

Augusti 23 

Oktober 4 

November 8 

December 13 

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

Presidiet sammanträder torsdagen innan nämnd, klockan 9.00.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad kallar miljö- och byggnadsnämndens 
presidium för dialogmöte år 2022 följande datum: 

Mars 23 

Augusti 17 

Planerad tid för dialogmötena är 8.00 – 9.30    

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträden under 2022. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Anneli Bergqvist 2021-09-15, Miljö- 
och byggnadsnämndens sammanträdestider år 2022       

Expedierats till: Verksamhet miljö och byggs kansli, Nämndsekreterare Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 114                                                   Dnr 2021/00095  

Delegationsbeslut 2021-08-09 - 2021-09-19   
Dnr: 2021.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställning av miljö- och byggnadschefens delegationsbeslut 2021-08-09 - 
2021-09-19      

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 115                                                   Dnr 2021/00096  

Handlingar att anmäla 2021-08-09 - 2021-09-19   
Dnr: 2021.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 2021-08-09 - 
2021-09-19     
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 116                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Töreboda Hästen 5 

Information om byte av tak på fastigheten Hästen 5 i Töreboda.      

  

 

 


