Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-22

Sida 1

Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset i Mariestad
Tisdagen den 22 januari 2019 kl 13.00 – 15.30
Anders Bredelius (M)
Ordförande
Kjell Lindholm (C)
2:e vice ordförande
Anders Svensson (M)
Ledamot
Börje Andersson (M)
Ledamot
Leif Andersson (C)
Ledamot
Leif Udéhn (S)
Ledamot
Marina Smedberg (S)
Ledamot
Håkan Fernström (S)
Ledamot
Göran Johansson (C)
Ledamot
Thomas Boethius (M)
Ledamot
Johan Cord (S)
Ledamot
Per-Arne Olofsson (RV)
Ledamot
Per Rang (M)
Ledamot
Kjell-Åke Gustavsson (M)
Tjänstgörande ersättare
Per-Olof Pettersson (C)
Tjänstgörande ersättare

Beslutande

Övriga deltagare

Daniel Lång (M)
Pernilla Nielsen (M)
Catarina Åkerblad (S)
Inger Farken (MP)
Albert Eriksson (C)
Roger Wiking (S)
Kerstin Bäckerbo (M)
Annika Kjellkvist
Elin Edforss
Per Jernevad
Thomas Johansson
Anneli Bergqvist

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Miljö- och byggnadschef
Bygglovshandläggare § 3
Bygglovshandläggare § 4
Samhällsbyggnadschef § 6
Sekreterare

Justerare

Anders Svensson

Justeringens plats och tid

Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2019-01-25

Sekreterare

Paragrafer

Anneli Bergqvist
Ordförande

Anders Bredelius
Justerande

Anders Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 1-11

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2019-01-22

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

Miljö-och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-22

Anslagsdatum

2019-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad

Anslaget tas ner

Underskrift

Anneli Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-02-21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-22

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 1

Dnr 132

Godkännande av dagordningen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-22

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 2

Dnr 2019/00011

Information från nämndsekreteraren

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen
Bakgrund

Mandatperiodens första sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden inleds med
information om mötesrutiner och arvodesrapportering.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-01-22

Sida 5

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 3

Dnr 2019/00001

Mariestad Murklan 5, nybyggnad av flerbostadshus Byggsanktionsavgift för att ha tagit byggnaden i anspråk utan
slutbesked
Dnr: 2017.Ma747

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra Mariestads kommun, (212000-1686)
ägare till fastigheten Murklan 5 i Mariestads kommun en byggsanktionsavgift på
184 366 kr för att, trots förbudet i 10 kap. 4§ plan- och bygglagen, PBL (SFS
2010:900), tagit byggnaden i bruk innan Miljö- och byggnadsnämnden gett
slutbesked.
Motivet till beslutet är att fastighetsägaren/sökande trots avsaknad av slutbesked har
tagit byggnaden i anspråk.
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

Verksamhet miljö och bygg har 2018-12-12 fått kännedom om att flerbostadshuset
på fastigheten Mariestad Murklan 5 har tagits i bruk. Byggherren har inte anmält att
byggnationen är färdigställd så att slutsamråd kunnat hållas. Handlingar som krävs
för att erhålla ett slutbesked har inte lämnats in till verksamhet miljö och bygg.
Verksamhet miljö och bygg kontaktade byggherren 2018-12-14 för att utreda om
uppgifterna stämde. Byggherren återkom samma dag för att bekräfta att
informationen var korrekt. Verksamhet miljö och bygg informerade byggherren om
att sanktionsavgift kommer att utfärdas.
Handlingar som saknas inför slutbesked är:
 Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § punkt 6 PBL
 Kontrollansvarigs dokumentation över sina byggplatsbesök
 Bevis över utförda kontroller (Kontrollplan)
 Om ändringar gjorts mot inlämnade handlingar skall relationshandlingar
(handlingar över färdigt utförande) med avseende på byggnadsutformning,
byggnadskonstruktion, vatten, avlopp, värme, ventilation och utvändiga
ledningar i mark lämnas in
 Sakkunnighetsbevis om utförd kontroll av imkanal
 Intyg avseende ljudmätning
 Utlåtande från sakkunnig avseende tillgänglighet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 3 forts.

 Brandskyddsdokumentation
 Intyg från sakkunnig/fackman att aktuell brandskyddsdokumentation har
följts
Ärendets beredning

Ärendet har kommunicerats med sökande med sista svarsdatum 2019-01-08.
Byggherren/sökande är medveten om att det krävs ett slutbesked för att få ta
byggnaden i bruk, men har trots detta ändå börjat använda byggnaden. Byggherren
är även medveten om att det medför sanktionsavgift om byggnaden tas i bruk utan
slutbesked, vilket framkom vid kontakt med byggherren 2018-12-12.
Byggherren har inte inkommit med några synpunkter på kommunicering av förslag
till beslut om sanktionsavgift.
I aktuellt fall har flerbostadshuset trots avsaknad av slutbesked tagits i anspråk med
en sammanlagd byggnadsarea på 878 m2 (avser två plan).
Enligt 9 kap. 18§ Plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift för att
byggnaden har tagits i anspråk utan slutbesked, tas ut med utgångspunkt från en
byggsanktionsarea som är 863 m2. Avgiften blir ((0,6 * 45 500) + (0,004 *45 500 *
863)= 184 366 kronor.
Skäl till beslut

Enligt 11 kap. 5§ PBL ska Miljö- och byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns en anledning
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.
Miljö och byggnadsnämnden gör bedömningen att byggherren har brutit mot
bestämmelserna i 10 kap. 4§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) genom att ta
byggnaden har tagits i bruk trots avsaknad av slutbesked.
Behandling på sammanträdet

Börje Andersson (M) yrkar på att byggsanktionsavgiften ska sänkas med 50 %.
Leif Udéhn (S) och Kjell Lindholm (C) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag
till beslut.
Ordförande Anders Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar enligt miljö- och byggnadschefens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 3 forts
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Elin Edforss och Maarit Nikula
2019-01-09, Mariestad Murklan 5, nybyggnad av flerbostadshus - Byggsanktionsavgift
för att ha tagit byggnaden i anspråk utan slutbesked
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-01-09,
Mariestad Murklan 5, nybyggnad av flerbostadshus - Byggsanktionsavgift för att ha
tagit byggnaden i anspråk utan slutbesked
Uträkning byggsanktionsavgift
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, 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
Expedierats till:
Protokollsutdrag och ritningar med REK
Mariestads kommun, Erik Randén

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 4

Dnr 2019/00003

Gullspång Otterbäcken 22:2- Nybyggnad av - Silos och container
Dnr: 2018MBN912

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Verksamhet miljö och bygg beslutar att bygglov beviljas i enlighet med tillhörande
handlingar med stöd av 2 kap. 5 och 9 §§ och 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet är 8 315 kronor (för bygglov, startbesked, slutbesked och
fastställande av kontrollplan samt 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
Erland Almqvist, Amnehärad Byggkonsult AB, Harpunvägen 16, 547 72
Otterbäcken, som är certifierad kontrollansvarig (SC0199-12) med behörighet K
enligt 10 kap. 9 § PBL.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft.
Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter
beslutsdatumet även om startbesked meddelats.
Bakgrund

Ansökan avser bygglov utanför planlagt område.
Den berörda fastigheten omfattas av strandskydd men åtgärden påverkar inte några
andra områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).
Åtgärden beviljades via beslut i miljö och byggnadsnämnden 2018-08-28. Beslutet
överklagades 2018-09-17 och länsstyrelsen upphävde beslutet och återförvisade det
för ny handläggning 2018-11-12.
Detta beslut fattas med stöd av 2 kap 5 och 9 §§ samt 9 kap 31 § PBL.
Enligt 2 kap 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, exempelvis
genom att möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar kan tillgodoses.
Vidare innebär 2 kap 9 § PBL att lokalisering, placering och utformning av
byggnadsverk inte får ske så att användning och byggnadsverket m fl. kan medföra
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 4 forts

Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för åtgärd utanför planlagt område om det
inte strider mot områdesbestämmelser, om det inte förutsätter planläggning enligt 4
kap 2 eller 3 § och om det uppfyller kraven i 2 kap och 8 kap PBL.
Ärendets beredning

I ärendet har det genomförts hörande av sakägare och remisser har skickats till
teknik/gata samt miljöfunktionen på verksamhet miljö och bygg.
Åtgärden är sådan att kända sakägare (minst alla ägare till angränsande fastigheter)
har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 §
plan- och bygglagen.
Yttrande har inkommit från TNG Bruk AB som framför att ansökan ses som oklar –
avses garage, containers eller silos? Vidare anger TNG att det inte framgår vad de nya
anläggningarna ska nyttjas för och därmed kan inte dess påverkan bedömas. De anser
att frågan kring buller behöver utredas i förväg, begränsas och kontrolleras. Även
utsläppen av partiklar mm anser TNG också behöver utredas i förväg, begränsas och
kontrolleras. Till sist framför TNG att de nya anläggningarna också behöver prövas
enligt miljöbalken (hänsynsreglerna i 2 kap.).
Ägaren till Otterbäcken 9:28, Ingela Hellberg, har även motsatt sig åtgärden
inledningsvis på grund av att hon ansåg begäran om yttrande som otillräcklig, otydlig
och missvisande och att det utifrån detta inte var möjligt att besvara förfrågan. Senare
efter förtydligande anser Ingela Hellberg att kommunen behöver utreda frågan kring
ökad trafikbelastning (buller) och eventuell ökande damning från hanteringen.
Ellevio, via Daniel Fahlgren, framför att de är rädda för att hanteringen av kalk i
samband med tillbyggnad av magasin i form av silos i närheten av Ellevios ställverk
kan innebära att kalk sprids och landar på ställverkets isolatorer och efterhand skulle
kunna orsaka kortslutning (2018-05-30).
Ärendet har remitterats (2018-12-14) till gata inom verksamhet teknik, gällande
trafikfrågan, MTG-kommuner i samverkan (Mariestad, Töreboda, Gullspång), som
inte har något att erinra mot åtgärden (2018-12-20).
Vidare har ärendet remitterats (2018-12-14) till miljö inom verksamhet miljö och
bygg, MTG kommuner i samverkan (Mariestad, Töreboda, Gullspång), som framför
att Vänerhamn har lämnat in uppgifter om att problem med damning, buller och
transporter ryms inom det tillstånd som finns enligt miljöbalken för deras
verksamhet. De har även beskrivit att lastbilstrafiken beräknas öka med 1-2 lastbilar
per dag på Norra Hamnvägen, men ingen ökad lastbilstrafik på Amnevägen.
Anläggningen har tillstånd enligt miljöbalken och miljöskydd utför regelbundet
inspektioner hos Vänerhamn. Hanteringen av kalk kommer att följas upp vid
tillsynsbesök.

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 4 forts
Skäl till beslut

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller kraven i 2 och 8
kap. PBL samt kraven i 9 kap. 31 § PBL.
Vad gäller hälsa och säkerhet gör verksamhet miljö och bygg, utifrån
verksamhetsbeskrivningen och de yttranden som inkommit i ärendet, den samlade
bedömningen att risk för hälsa och säkerhet inte föreligger. Detta till bakgrund av att
åtgärden uppges rymmas inom befintligt miljötillstånd för verksamheten och att det
bedöms som rimligt att så är fallet. Damning, buller och trafik, som de inkomna
synpunkterna framför allt har handlat om, bedöms inte innebära risk för hälsa och
säkerhet utifrån att mängden kalk uppges rymmas inom Vänerhamns hamntillstånd,
lastnings/lossningsmetod inte försämras samt att trafikmängden inte heller ökar mer
än 1-2 lastbilar per dygn på Amnevägen.
Viktigt för verksamhet miljö och byggs bedömning är att åtgärden anses rymmas
inom det gällande miljötillståndet för verksamheten.
Bygglov ska således beviljas.
Upplysningar

Strandskyddsdispens beviljades för åtgärden 2018-05-12.
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 via ett
brev ställt till Verksamhet miljö och bygg, 542 86 Mariestad eller mbn@mariestad.se.
Ange bygglovets diarienummer och fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt
visar vad ändringen gäller.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Per Jernevad 2019-01-03,
Gullspång Otterbäcken 22:2- Nybyggnad av - Silos och container
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-01-09,
Gullspång Otterbäcken 22:2- Nybyggnad av - Silos och container
Ansökansblankett, Situationsplan, Planritning, Fasadritning, Verksamhetsbeskrivning,
Yttranden (sakägare, miljö och gata), Strandskyddsdispens, Miljötillstånd och
Länsstyrelsens beslut.
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 4 forts
Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.
Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har
ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden. Telefon 050175 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun.
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
SMA Mineral AB (Sökanden), Box 329, 682 27 Filipstad, e-post: tony.adeklint@smamineral.com
Ingela Hellberg (Klaganden), Horsensgatan 156, 654 58 Karlstad, e-post: ingela.hellberg@msb.se
Protokollsutdrag och ritningar för kännedom TNG Bruk AB, Jörgen Gustavsson VD, Almen, 541 93 Skövde. Ellevio AB,
Våxnäsgatan 10, Box 2087, 650 02 Karlstad, e-post: daniel.fahlgren@ellevio.se
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 5

Dnr 2019/00004

Töreboda Järneberg 5:8- Nybyggnad av enbostadshus och garage
Dnr: 2018.MBN2619

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 21.851 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
Joakim Staaf PJS Byggkonsult, Norra Bergsvägen 13, 545 33 Töreboda, som är
certifierad kontrollansvarig (behörighetsnr. SC1286-13) med behörighetsnivå N enligt
10 kap. 9 § PBL.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft.
Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter
beslutsdatumet även om startbesked meddelats.
Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med ett friliggande garage.
Ansökan avser bygglov utanför planlagt område, och utanför område för
områdesbestämmelser.
Den berörda fastigheten omfattas inte av något strandskydd och åtgärden påverkar
inte heller några områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).
Ärendets beredning

Åtgärden är sådan att kända sakägare (minst alla ägare till angränsande fastigheter)
har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 §
plan- och bygglagen.
Inga negativa yttranden har inkommit
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 5 forts.
Skäl till beslut

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

Tillstånd till godkänt enskilt avlopp krävs i detta ärende.
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.
Senast fyra veckor efter färdigställandet ska anmälan om boarea ske till MTG
Kommunalteknik/Kart- och mätavdelningen, 542 86 Mariestad.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Maarit Nikula 2019-01-07,
Töreboda Järneberg 5:8- Nybyggnad av enbostadshus och garage
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-01-09,
Töreboda Järneberg 5:8- Nybyggnad av enbostadshus och garage
Ansökningsblankett
Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
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MBN § 5 forts.
Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen
är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har
ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
Expedierats till:
Protokollsutdrag, ritningar och kallelse till tekniskt samråd
Sökande Claes Opander, Järneberg 9, 545 91 Töreboda
Protokollsutdrag, ritningar och kallelse till tekniskt samråd för kännedom
Kontrollansvarig Joakim Staaf PJS Byggkonsult, Norra Bergsvägen 13, 545 33 Töreboda
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MBN § 6

Dnr 2019/00005

Förslag på reviderad delegationsordning för Miljö- och
byggnadsnämnden
Dnr: 2019MBN105

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta delegationsordningen för den nya
mandatperioden med följande ändringar:
S 7 ) Allmänna författningar
Besluta om överlämnande av ärende för åtalsprövning i sådana fall där lagstiftningen anger
att icke ringa överträdande ska beivras. Delegation till verksamhetschef.
Informationsskyldighet till samhällsbyggnadschef och motsvarande befattningar i MTG
s. 21) Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m - livsmedel
Art 54.2 e), EG-förordning 882/2004 . Delegation till Verksamhetschef Miljö och bygg.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att beslutsrätten under rubriken Allmänt,
Miljöbalken i delegationsordningen förtydligas med delegater.
Bakgrund

Nämndens delegationsordning ska antas av den nytillträdda nämnden inför
mandatperioden. Ändringar har gjorts i delegationen så att fler punkter ska beslutas
av miljö- och byggnadsnämnden texten har redigerats till överensstämmelse med
förändrade lagparagrafer.
Beslut som nu ligger för beslut i nämnden
 Inköp av varor och tjänster över 505 tkr
 Avge yttranden till högre instans med anledning av delegationsbeslut som
överklagats.
 Avge yttrande till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen i ärende om
tillstånd. MB kap 19, 4 § kap 22 § §10, 4
 Avge yttrande till mark- och miljödomstol i ärende angående tillstånd till
vattenverksamhet. MB kap 11
 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående tillstånd eller anmälan om
vattenverksamhet. MB kap 11
 Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsstyrelsen i ärende angående anmälan
för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att ändra eller
skada naturmiljön. MB kap 12 § 36
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MBN § 6 forts.

 Avge yttranden till Kemikalieinspektionen m.fl. i tillståndsärenden och övriga
ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska
organismer. MB kap 14
 Avge yttranden till länsstyrelse eller annan myndighet i ärenden som
handläggs enligt Lag med särskilda bestämmelser om Gaturenhållning och
Skyltning . LGS §§ 6, 7 & 9
 Avge yttranden till länsstyrelse eller annan myndighet i ärenden som
handläggs enligt Smittskyddslagen.
 Avge yttranden till länsstyrelse eller annan myndighet i ärenden som
handläggs enligt Livsmedel, foder och animaliska biprodukter.
 Besluta om sanktionsavgift avseende påbörjad registreringspliktig verksamhet
utan registrering eller avseende brister i dokumentation 30a-f §§
livsmedelslagen (2006:804) samt 39a-i §§ livsmedelsförordningen (2006:813)
 Avge yttranden till länsstyrelse och annan myndighet i ärenden som
handläggs enligt Tobakslagen
 Avge yttranden till länsstyrelse och annan myndighet i ärenden som
handläggs enligt Strålskyddslagen.
 Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som
fattats på delegation. Allmänt inom byggnadsområdet
 Avge yttrande över förslag på detaljplan och områdesbestämmelser etc.
Beslut som flyttats från verksamhetschef miljö och bygg till nämndens ordförande
 Besluta om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. PBL
9 kap. 27 §
Beslut som flyttats från verksamhetschef miljö och bygg till att tas i samråd med
nämndens ordförande.
 Utfärdande av fullmakt att företräda Miljö- och byggnadsnämnden för
bevakande av kommunens rätt inför domstol och andra myndigheter samt
vid förrättningar av olika slag som inte förtecknats nedan.
 Besluta att utse ombud att företräda nämnden vid förhandling eller
förrättning i mål eller ärenden vid länsstyrelse, mark- och miljödomstol eller
andra myndigheter.
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MBN § 6 forts.

Beslut som flyttats från verksamhetschef miljö och bygg till Sektorchef
samhällsbyggnad
 Ompröva beslut efter överklagan. Förvaltningslagen 39 §
 Besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller
områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b
och c §§
Beslut som flyttats från verksamhetschef miljö och bygg till att tas i samråd med
Sektorchef samhällsbyggnad.
 Besluta om överlämnande av ärende för åtalsprövning i sådana fall där
lagstiftningen anger att icke ringa överträdande ska beivras.
 Besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det
berörda företaget under en lämplig tidsperiod. Art 54.2 e), EG-förordning
882/2004
Behandling på sammanträdet

Ordförande Anders Bredelius (M) yrkar på följande ändringar:
s. 7 ) Allmänna författningar
Besluta om överlämnande av ärende för åtalsprövning i sådana fall där lagstiftningen
anger att icke ringa överträdande ska beivras. Delegation till verksamhetschef.
Informationsskyldighet till samhällsbyggnadschef och motsvarande befattningar i
MTG
s. 21) Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m - livsmedel
Art 54.2 e), EG-förordning 882/2004 . Delegation till Verksamhetschef Miljö och
bygg.
Håkan Fernström (S) tilläggsyrkar på att beslutsrätten under rubriken Allmänt,
Miljöbalken i delegationsordningen förtydligas med delegater
Anders Bredelius (M) tar upp eget yrkande, tillsammans med Fernströms (S)
tilläggsyrkande, för beslut och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt
förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-01-15,
Förslag på reviderad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden
Förslag till delegationsordning
Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
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Dnr 2019/00006

Kvalitetsmål år 2019
Dnr: 2019MBN18

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta föreslagna kvalitetsmål för år 2019.
Bakgrund

Verksamhet miljö- och bygg har tagit fram ett förslag på kvalitetsmål för år 2019.
Syftet med målen är att styra verksamheten och hålla en god servicenivå gentemot de
medborgare som ansöker eller på annat sätt efterfrågar verksamhetens tjänster.
Kvalitetsmålen följs upp två gånger per år i samband med delårsbokslut och
årsbokslut. Verksamhetsmål följs upp en gång per år i samband med årsbokslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-01-15,
Kvalitetsmål år 2019
Förslag till Kvalitetsmål år 2019
Expedierats till:
mbn@mariestad.se
Sektorchef Thomas Johansson
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Dnr 2019/00007

Omvärldsanalys 2020 för miljö- och byggnadsnämnden
Dnr:2019mbn102

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till omvärldsanalys 2019
för nämndens verksamheter.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska i budgetprocessen för de gemensamma MTGnämnderna presentera en omvärldsanalys inför nästkommande år s budget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2019-01-15,
Omvärldsanalys 2020 för miljö- och byggnadsnämnden
Omvärldsanalys, budget år 2019
Expedierats till:
Ekonomikontoret - Mariestad, Töreboda och Gullspång
Kommunstyrelsen - Mariestad, Töreboda och Gullspång
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Dnr 2019/00009

Handlingar att anmäla 2018-11-19 - 2019-01-06
Dnr: 2019.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 att anmäla
mellan 2018-11-19 – 2019-01-06
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Dnr 2019/00010

Delegationsbeslut 2018-11-19 - 2019-01-06
Dnr: 2019.MBN10

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg redovisar vid varje sammanträde de delegationsbeslut
som fattats sedan föregående sammanträde med nämnden.
Underlag för beslut

Sammanställning av miljö- och byggnadschefens delegationsbeslut mellan 2018-11-19
– 2019-01-06
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Dnr 2989

Information på sammanträdet

Inbjudningar/ Utbildningar

Utbildning för byggnadsnämnderna
Skövde 6 februari
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att presidiet och miljö- och byggnadschefen
deltar.
Utbildning för miljönämndspolitiker.
Webbsändning Vänersalen 6 mars 9.30 – 16.00
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ordinarie ledamöter (eller egen ersättare)
deltar.
PBL för förtroendevalda
Webbsändning Vänersalen 21 mars 10.00 – 16.30.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ordinarie ledamöter (eller egen ersättare)
deltar.
Presidiedagar för miljö- och byggnämnder 2019
Nacka 1-2 april. Miljö och byggnadsnämnden beslutar att ordförande Anders
Bredelius (M) och Leif Udéhn (S) deltar.
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