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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-01

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 13.30 – 15.55

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Cord
Bo Hagström
Stellan Kronberg
Göran Hellström
Gunnar Carlsson
Mats Karlsson
Göran Johansson
Per Rang
Roger Wiking
Bert Levefelt
Leif Udéhn
Jan B. Nilsson

(S)
(C)
(M)
(FP)
(C)
(MP)
(C)
(M)
(S)
(M)
(S)
(M)

Malin Bengtsson
Håkan Magnusson
Lars Sylvén

ordförande; ej under § 106
1:e vice ordförande; tjänstgörande § 106
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare; t.o.m. § 111
enhetschef byggavdelningen
miljöinspektör; § 112
miljö- och byggnadschef

Utses att justera

Roger Wiking

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 16.00

Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

102 - 114

Lars Sylvén
Ordförande

..........................................................................................................................................

Johan Cord
Justerande

Bo Hagström (§ 106)

..........................................................................................................................................

Roger Wiking

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 1

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 102

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Roger Wiking (S) till att jämte ordföranden
Johan Cord (S) samt 1:e viceordförande Bo Hagström (C) justera protokollet. Den sistnämnden ska justera beslutet under § 106.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 2

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 103

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde med ändringen att ärendet under punkt 10 på dagordningen utgår.
Följande ledamöter anmäler jäv:
Ordförande Johan Cord (S) under punkten 5 om bygglov för flerbostadshus för fastigheten
Töreboda Muraren 7.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 3

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 104

2014.Ma0009

Uppföljning av protokoll från föregående sammanträde i
Miljö- och byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 28 augusti 2014 till handlingarna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 4

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105

2014.Ma1162

Rapport om glassprovtagning sommaren 2014
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att skicka ut rapporten till berörda verksamhetsansvariga för berörda glassförsäljningsställen samt att lägga rapporten till handlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har under sommaren 2014 tagit livsmedelsprover hos de
försäljare som sålt skop- och mjukglass i de tre kommunerna Mariestad Töreboda och
Gullspång.
Sammanlagt besöktes 30 försäljningsställen (Alex Skafferi, Annas B&B, Balzar Café, Glassbryggan Sail in, Brygghuset, Sommargården Bäcken, Brödboden, Café Nya Torget, Ekuddens Camping, Glassmagasinet, Golfparken, Hajstorp Café, Hamnrestaurangen, Hans
Persson Glass, Hova Kontorsvaruhus, Ingeli´s Bageri & Café, Janssons Frestelser, Jonsboda Café, Konfekthörnan, Mc Donalds, Mimmis Café, Norrqvarn, Nya Torgets Glasskiosk, Pirens Veranda, RichiRich Livs, Töreboda Camping, Vandrarhemmet, Visthuset, Ubbes Grill, Äventyrsgolfen Töreboda) och totalt togs 71 prover ut för mikrobiologisk analys.
20 prover var mjukglass och 50 prover var skopglass. 1 prov var togs på oprocessad glassmet direkt från paket i utredningssyfte. Proverna har analyserats med avseende på mikroorganismer som indikerar brister i hantering, hygien förvaringstemperatur, rengöring mm.

Resultat
Resultatet av provtagningen blev att samtliga prover tagna på kulglass var av tillfredsställande kvalitet.
På 14 ställen togs prov ut på mjukglass. Av dessa var det 5 stycken som hade avvikelse. Två
av dessa fick tillfredsställande resultat efter omprovtagning. Ett ställe kunde inte följas upp
på grund att det blev för sent på säsongen och de två av ställena hade fortfarande efter totalt två omprov inte lyckats få till glass med tillfredsställande kvalitet. Ett prov på oprocessad glassmet togs på ett av dessa ställen och detta visade på tillfredsställande kvalitet.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom + rapporten
Berörda försäljningsställen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida 5

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 106

2014.Tö0290

Töreboda Muraren 7 – Ansökan om bygglov för
ombyggnad av befinligt flerbostadshus samt nybyggnad
av flerbostadshus och nybyggnad av carport
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet är 81 391 kronor (79 792 kronor för bygglov med tillägg
för liten avvikelse, startbesked, slutbesked och fastställande av kontrollplan samt
1 598 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 Erland Almqvist, Amnehärads Byggkonsult, som är certifierad kontrollansvarig (SITAC) 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 åtgärden inte får påbörjas förrän Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat ett startbesked.
Jäv

Ordföranden Johan Cord (S) meddelar jäv och deltar inte i detta ärendes beredning och
beslut. 1:e vice ordföranden Bo Hagström (C) tjänstgör som ordförande under behandlingen av detta ärende.
————

Bakgrund
Ansökan från Törebodabostäder AB avser bygglov för om- och tillbyggnad av
flerbostadshus. De planerade åtgärderna är dels för omfattande för att kunna betecknas som om- och tillbyggnad samt på grund av utformningen och placering
på tomten innebär avvikelse från detaljplan. Fastigheten omfattas av stadsplan 6
(upprättad 1962) för central del av Töreboda tätort som här gäller som detaljplan.
Bestämmelserna innebär bl.a. att byggnader för Handel- och bostadsändamål tilllåts på fastigheten.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 106 (forts.)

2014.Tö0290

De planerade åtgärderna (carport samt loftgång) placeras delvis på mark med
byggförbud.
Av 9 kap 31 § PBL följer att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.

Yttranden
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 fastighetsägare till direkt angränsande fastigheten
Muraren 3. De motsätter sig uttryckligen till vad de menar ser ut som en konstruktionslösning där carporten delvis uppförs med infästningar i befintlig byggnad på Muraren 3.

Skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen när det gäller placering av loftgångar, hissschakt samt carport på mark med byggförbud. Avvikelsen motverkar inte syftet
med planen och kan betraktas som liten: Hisschakt och loftgångar till lägenheterna kan inte betraktas som störande. Delvis då det på fastigheten tills nyligen funnits uthusbyggnader på den mark som avses tas i anspråk av carporten. Syftet
med planen (att tillåta bland annat bostäder) medför att loftgångarna samt carporten, är en ändamålsenlig och med planens syfte förenlig åtgärd. Carporten tillgodoser delar av flerbostadshusets behov av bilparkeringar.
Med ovan sagda gör Miljö- och byggnadsnämnden den samlade bedömningen att
bygglov kan beviljas enligt kraven i 9 kap 31 § PBL.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden 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 Miljö- och byggnadsnämnden meddelar annat.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna
för utstakning debiteras separat om de utförs av MTG Kommunal Teknik/Kartoch mätavdelningen.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6
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Sammanträdesdatum

Sida 7

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 106 (forts.)

2014.Tö0290

Senast fyra veckor efter färdigställandet ska anmälan om ny 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 Miljöoch byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
Ange bygglovets diarienummer och fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som
tydligt visar vad ändringen gäller.
Aktuella miljömål

Beslutet är i linje med följande nationella miljömål.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag och ritningar med + MB
Törebodabostäder AB, Box 29, Töreboda

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 byggnadsförvaltningen 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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 8

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 107

2014.Ma

Mariestad Hassle-Vallby 6:1 – Om ansökan om nybyggnad av tillfällig paviljong för flyktingboende
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden betraktar aktuell ansökan om bygglov vara av principiell art
och av stor betydelse. Därmed ska beslut om bygglovet fattas av Miljö- och byggnadsnämnden och inte på delegation av förvaltningen.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar nämnden om pågående handläggning av en
ansökan om bygglov för nybyggnad av tillfällig paviljong avsedd för flyktingboende.
Ledamöterna i nämnden har bland annat följande farhågor eller synpunkter på den fortsatta
handläggningen av ärendet:


Det måste klargöras om lokaliseringen verkligen inte kräver detaljplan



Närheten till E20
o Kan verkligen asylboendet lokaliseras så nära vägen med hänsyn till olycksrisker?
o Hur kan man klara bullerkraven?
o Vad säger upprättade planer för en utbyggnad av E20?
o Trafikverket måste höras.



Närheten till bensinstationen
o Hur nära kan man tillåta en etablering av ett boende intill en bensinstation?
o Räddningstjänsten måste höras och tillämpliga rättsfall stämmas av.

_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom
Raili Kosonen, Vallby Herrgården 1, 542 92 Mariestad
Hägnen Byggkonsult AB att. Mats Pettersson, Öglunda Hägnen 532 92 Axvall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 9

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 108

2014.Ma0012

Ekonomisk redovisning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa det ekonomiska utfallet.

Budgetprognos
Det mesta pekar på ett nollresultat vid årets slut. Däremot är det fortfarande svårt att bedriva en verksamhet som kan fylla det uppdrag som nämnden har.
Förvaltningen försöker att få till ett möte mellan kommuncheferna och presidiet. Planeringen är att det ska skeden 20 oktober. Syftet med mötet är bland annat att diskutera hur
det miljöstrategiska arbetet ska bedrivas framåt, hur det gemensamma budgetarbetet ska
bedrivas (reda ut frågetecknen kring fördelningen kommunerna emellan av lönerevisionskostnaderna), hur arbetet med att uppdatera det samverkansavtal som gäller för den gemensamma Miljö- och byggnadsnämnden med mera
Kostnaderna för att införa ett nytt datasystem för ritningshanteringen är fortfarande oklara.
Förvaltningen väntar på besked från två olika aktörer. Ambitionen är att kunna fatta beslut
innevarande år. Om detta inte är möjligt kommer pengarna som avsatts för detta ändamål
(besparingar på innevarande budget för året) att behöva ombudgeteras.
Behoven av en förstärkning på byggavdelningen är stor för att kunna handlägga tillsynsärenden enlig plan- och bygglagen och för att avsluta gamla ärenden. Det kan bli aktuellt att
om ekonomin så tillåter projektanställa personal för ändamålet.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 10

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 109

2014.Ma0019

Verksamhetsuppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen tillhandlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde göra en uppföljning av sin verksamhet och vid behov korrigera sin Tillsyns- och kontrollplan.

Kommentarer
Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande att rapportera:
Administrationen

Vi har fortfarande inte kunnat slutföra uppdraget att hitta ett nytt dataprogram för ritningshantering och eventuellt som arkivprogram. De tilltänkta leverantörerna har dröjt med
att lämna in tillräckligt med
Personal

En ny miljöinspektör har anställts med tillträde den 1 december 2014. Huvudinriktning i
tjänsten är hälsoskydd.
Byggnadavdelningen

Byggnadsavdelningen har sedan en lägre tid tillbaka angivna telefontider i syfte att tydligare
kunna hänvisa till när man kan komma i kontakt med handläggarna. Detta har medfört att
byggavdelningen bättre kan hinna med att handlägga den stora ärendemängd som idag belastar dem. Det finns dock ett uppdämt behov av att avsluta äldre ärenden samt att bedriva
tillsyn enligt miljöbalken.
Miljöbalken

Miljöavdelningen har avslutat ett internt projekt om grafisk verksamhet. Frågorna om
skydd av grundvattentäkter i de tre kommunerna är högaktuella. Samråd med Trafikverket
pågår om skyddet för vattentäkterna i Hova och i Töreboda (Haboskogen). Trafikverket
ska presentera ett förslag på åtgärder senast den 15 oktober 2014.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida 11

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 109 (forts.)

2014.Ma0019

Avfallsföreskrifterna för Töreboda kommun (ingår i AÖS; Avfall Östra Skaraborg) ses nu
över. Miljö- och byggnadsförvaltningen ingår i arbetsgrupp som har ambitionen att kunna
presentera ett reviderat förslag under året.
Arbetet med att ta fram en pilotanläggning i Töreboda kommun för behandling (hygienisering) av toalettavloppsvatten är inlett. Tanken är att Sötåsen Naturbruksgymnasium ska ansvara för driften på uppdrag av Töreboda kommun medan AÖS ska se till att transporterna
blir korrekta.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 12

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 110

2014.Ma0009

Förslag på sammanträdesdagar i Miljö- och
bygnadsnämnden och dess presidium
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa datum för sammanträden i nämnden
och dess presidium i enlighet med vad som redovisas nedan.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har nu att besluta om när den ska ha sina ordinarie sammanträden och möten i presidiet under år 2015.

Direktiv från Kommunledningen i Mariestad
Kommunchef Lars Arvidssons ledningsgrupp har sagt att nämndernas sammanträden ska,
så långt det är möjligt, samordnas till samma veckodag. Kommunalrådet Johan Abrahamsson i Mariestad har uttryckt att denna veckodag ska vara tisdagar. I enlighet med uppdraget
föreslås därmed att Bun, soc, TN samt kultur har sina sammanträden och arbetsutskott på
tisdagar. Förslaget är att MBN börjar sina sammanträden kl 13.00 i Vänersalen på tisdagar.

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag
Utifrån vad som uttalats ovan och när det finns tillgängliga lokaler i Stadshuset i Mariestad,
så har förvaltningen tagit fram följande förslag på sammanträdesdagar:
Miljö- och byggnadsnämndens mötesdagar

Datum
27/1
3/3
7/4
12/5
9/6
1/9
6/10
10/11
8/12

Veckodag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

Starttid
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

Plats
Vänersalen
Vänersalen
Torsö
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 110 (forts.)

2014.Ma0009

Presidiets mötesdagar

Datum
22/1
26/2
1/4
7/5
2/6
27/8
1/10
5/11
3/12

Veckodag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

Starttid
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

Plats
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen

_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13
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Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 111

2014.Ma0010

Redovisning av delegationsbeslut
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa de beslut som är fattade på delegation.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 112

2014.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland om att avslå ett överklagande av beslut om
försiktighetsmått vid ändring av befintlig jordbruksverksamhet på fastigheten Fröåkra
5:3 i Mariestads kommun
Dnr 2013.Ma0254
2. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland om att godta föreslagna åtgärder i 2 småbåtshamnar på fastigheten Aråshult 1:6 i Gullspångs kommun
Dnr 2014.Gu0178
3. Tillstånd från Länsstyrelsen Västra Götaland för nedgrävning av häst på fastigheten
Lilla Årås 2:2 i Gullspångs kommun
Dnr 2014.Gu0439
4. Yttrande från Trafikverket gällande revidering av renhållningsordning för Mariestad
och Gullspångs kommuner
Dnr 2014.Ma0198
5. Yttrande från Länsstyrelsen Västra Götaland gällande revidering av renhållningsordning
för Mariestad och Gullspångs kommuner
Dnr 2014.Ma0198
6. Yttrande från Tekniska nämnden gällande revidering av renhållningsordning för Mariestad och Gullspångs kommuner
Dnr 2014.Ma0198
7. Polistillstånd för offentlig tillställning
Dnr 2014.Ma0896
8. Tillstånd från Socialnämnden i Mariestads kommun för servering av alkoholdrycker
Dnr 2014.Ma1004
9. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland om dispens och tillstånd för att rensa Risabäcken och ytterligare ett utloppsdike på fastigheterna Odensåker 3:3,5:1,8:1 och 10:1
samt Rör 12:2, 15:2 och s:6 i Mariestads kommun
Dnr 2014.Ma1067
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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10. Tillstånd från Länsstyrelsen Västra Götaland till endurotävling för motorcyklar i Mariestads kommun
Dnr 2014.Ma1082
11. Kungörelse från Mark- och miljödomstolen av en ansökan från Vattenfall Vattenkraft
AB om ändring av vattenhushållningsbestämmelse
Dnr 2014.Ma1108
12. Bekräftelse från Länsstyrelsen Västra Götaland på anmälan om transport av farligt avfall
Dnr 2014.Ma1115
13. Tillstånd från Länsstyrelsen Västra Götaland för nedgrävning av häst på fastigheten
Fimmerstad 13:1 i Töreboda kommun
Dnr 2014.Tö0334
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 113

2014.Ma0898

Yttrande över Länsstyrelsen förslag på nya regionala
miljömål
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge ett yttrande i enlighet med bedömningen
nedan.
————

Bakgrund
Länsstyrelsen har remitterat för yttrande ett förslag på regionala miljömål för Västra Götaland.
Länsstyrelsen vill främst att kommunerna tittar på förslagen på tilläggsmålen. Granskningen
bör omfatta följande:
1.
2.
3.
4.

Är målen relevanta och bra formulerade?
Saknas något mål som är viktigt att ha med?
Finns invändningar mot något mål?
Kan något av målen strykas?

Länsstyrelsen mottar även gärna övriga synpunkter på de regionala tilläggsmålen och på
övriga delar av måldokumentet.

Gemensam beredning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i samarbete med Kommunledningskontoret i Mariestad och med viss dialog med Energi- och klimatrådgivningen, VA-enheten och Avfallsenheten tagit fram ett förslag på yttrande.

Bedömning
Synpunkterna nedan följer numreringen i förslaget på etappmål. Vi har avstått från att ge
synpunkter på redan beslutade nationella och regionala mål.
Vi har följande synpunkter på förslaget:
Forts.
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Generellt är det viktigt att ansvaret för att målen uppfylls definieras på mer lokal nivå. Respektive kommun måste mer konkret veta sitt uppdrag inom respektive tilläggsmål. Det är
viktigt att alla kommuner aktivt deltar i arbetet och känner ett gemensamt ansvar för att
uppfylla målen.
Det är viktigt att ansvaret för att arbetet inom ramen för de regionala målen verkligen tydliggörs och att det sker en årlig uppföljning. Ansvaret för uppföljningen bör självklart ligga
hos Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregion i samverkan. Det är också
nödvändigt att kommunerna enkelt ska kunna få tillgång till uppföljningsdata på kommunal
nivå. I de fall som data finns på kommunnivå så måste dessa hållas tillgängliga. Frekvenserna för uppföljningen får inte bli för låg så att datum för när målet ska vara uppfyllt riskerar
att sammanfalla med första uppföljningen.
Det är bra om det finns en beskrivning av vilka aktörer som de regionala miljömålen riktar
sig mot och vad dessa ska förväntas uträtta; se ”Västra Götalands Energi- och klimatsstrategi”
(http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/
2008/2008_93.pdf).
Det är viktigt att det finns en avsiktsförklaring som varje aktör (kommun, företag, organisation etc.) ska formulera. Bra exempel finns redovisat i Örebro läns avsiktsförklaring
(http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/miljo-ochklimat/miljomal/avsiktsforklaring/Pages/default.aspx).
Begränsad klimat påverkan

1- En ekonomi oberoende av fossila bränslen
a. Motiv: Målet är mer av karaktären vision och de efterföljande målen räcker
och de är dessutom tydligare. Ett konkretare mål kan t.ex. vara ”En fossilbränslefri uppvärmning – år 2030 är all energi för uppvärmning av bostäder
och lokaler fossilbränslefri”
3- Förslag på ytterligare mål
a. Andelen solel ska vara ett betydande inslag av de förnybara energislagen.
5- Förslag på ytterligare mål
a. Mål om produktion och distribution av förnybara drivmedel t.ex. ”År 2020
finns i länet både stora och små biogasanläggningar, tankställen för biogas
och elenergi i varje kommun”.
b. Mål om effektivare energianvändning.
Frisk luft

3- Minskade utsläpp av partiklar (PM 2,5)
a. Det bör förtydligas om utsläppen även inkluderar slitage och kemiskt bildade efter att utsläppen skett.
Forts.
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Bara naturlig försurning

1. Färre försurade vatten
a. Lämpligt är att tilläggsmålet och vattenförvaltningens formulering av sina
mål inom området är likartade.
3. Minskad markförsurning
a. Det saknas ett mätetal för hur stor andel av skogsmarken som ska ha buffertförmåga.
b. Lämpligt är att tilläggsmålet och vattenförvaltningens formulering av sina mål
inom området är likartade.
Giftfri miljö

1. Utfasning av de mest farliga ämnena
a. Arbetet bör inte bara inriktas mot att minska halterna utan också på att separera källorna så att man helt kan producera giftfriare avloppsslam.
b. Målet är otydligt i och med att det bara säger successivt minska.
c. Problemet med läkemedel bör kanske ges ett eget tilläggsmål. Vår bedömning är att reningsverken måste förses med reningssteg för att ta omhand
läkemedelsrester och därför vore ett mål att ange ett antal verk som försetts
med sådan rening och då till ett utsatt datum. Viktigt är också att tekniken
verkligen finns och utvecklas. Här har Länsstyrelsen en viktig roll (tillsyn,
samordning, samverkan, bidragsgivning, utvecklingsprojekt, omvärldsbevakning m.m.) att driva denna process framåt i länet.
d. Kommentar i övrigt: Innehållet av särskilt farliga ämnen i kommunalt avloppsslam kan möjligen användas som ett mått på hur utfasning av användningen
av dessa ämnen fortskrider. Målet rör dock inte en verksamhet som själva
använder farliga ämnen. Reningsverken kan förvisso arbeta uppströms men
kan inte enkelt styra över innehållet i inkommande avloppsvatten.
2. Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten
a. Det saknas ett motsvarande tilläggsmål för grundvatten.
b. Kommentar: Uppföljningen av målen kräver en utökad provtagning då underlagen idag är ytterst begränsade.
5. Efterbehandling av förorenade områden medakuta risker
a. Tilläggsmålet bör förtydligas med vilken riskklass eller områden i övrigt
som avses.
7. Ökad ekologisk konsumtion i den offentliga sektorn
a. Tilläggsmålet bör redan i rubriken kompletteras med ordet andel då en ökad
konsumtion i sig inte kan vara ett bra mål.
b. Målet bör formuleras om och kanske också höjas. Andelen av en ”livsmedelsbudget” känns som väldigt oklar. Vad menas med en livsmedelsbudget
och vad ingår i en sådan?
Forts.
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Ingen övergödning

2. Minskad andel näringsämnen i kustmynnande och Vänermynnande vattendrag
a. Lämpligt är att tilläggsmålet och vattenförvaltningens formulering av sina
mål inom området är likartade.
Levande sjöar och vattendrag

1. Bevarandeav värdefulla vatten
a. Ett mål för resten av de värdefulla vattnen måste också sättas upp t.ex. att
de ska ha ett långsiktigt skydd senast 2050.
3. Säkring av dricksvattenresurser
a. Målet ska inte vara att ta fram en vattenförsörjningsplan utan att uppfylla
syftet med planeringen. Därför måste tilläggsmålet formuleras om och en
tydlighet i uppdraget redovisas.
b. Ett mål saknas för skydd av ytvattentäkter; jämför målet om skydd av
grundvattentäkter under Grundvatten av god kvalité.
4. Tillägg: Se punkterna 6 och 7 under ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”
vilket vi bedömer vara tillämpliga även för sjöar. Även andra punkter för havet kan
vara lämpliga att kopiera till Levande sjöar och vattendrag.
Grundvatten av god kvalitet

1. Skydd av vattentäkter
a. Frågan är om det är realistiskt att tro att kommunerna ska hinna fastställa
vattenskyddsområden eller motsvarande för enskilda större vattentäkter
fram till år 2020. Uppdraget att säkra skyddet för de allmänna vattentäkterna är sannolikt tillräckligt omfattande.
Myllrande våtmarker

1. Hållbar markanvändning
a. Om uppföljningen ska bli vettig så bör också själva målet förtydligas. Ska
inga nya torvtäkter i våtmarker med värdefull natur- och kulturmiljö beviljas, så bör detta redovisas direkt i målet. Ordet skonsamt kan också med
fördel tas bort så att det klart framgår att våtmarkerna inte ska påverkas negativt.
b. Kan inte uppföljningen kompletteras med ett bra fjärranalysverktyg (satellit)? Då torde även icke legala markåtgärder kunna synas.
2. Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
a. Målet bör förtydligas så att påbörjade skyddsåtgärder även före år 2014 omfattas.
3. Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald
a. Ordet andelen bör ersättas med antalet och ett mätetal bör också anges.
4. Nytt tilläggsmål
a. Ett mål motsvarande det tidigare regionala målet om att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska återskapas och förstärkas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Forts.
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Levande skogar

1. Förstärkt biologisk mångfald
a. I uppföljningen bör även ädellövskogen finnas med.
2. Skydd av kulturmiljöer
a. Målet bör förtydligas så att det klart framgår vad som ska skyddas och att
målet verkligen är realiserbart. Tänk om 20 % redan är skadade, vad gör ni
då?
Ett rikt odlingslandskap

3. Bevarande av åkermark
a. Konsekvensen av målet torde bli att om brukningsbar åkermark ska tas i
anspråk för annan användning (bostadsbebyggelse, industriområde etc.), så
måste ersättningsarealer för ny åkermark tillskapas.
4. Ökad andel ekologisk produktion
a. Målet bör kompletteras med ambitioner när det gäller djurproduktion.
5. Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden
a. Målet i sig är endast av administrativ karaktär och anger ingen ambitionsnivå när det gäller hur vi ska hantera värdefulla kulturmiljömiljöer på landsbygden.
6. Nytt tilläggsmål
a. Värdefull åkermark ska bibehållas; se även tilläggsmål 4 under God bebyggd
miljö
God bebyggd miljö

1. Lätt att gå, cykla och åka kollektiv
a. Det är nödvändigt att man delar upp målet så att det även får positiva effekter på landsbygds- och glesbygdskommuner och deras tillgång på fungerande kollektivtrafik.
2. Fler resor med kollektivtrafiken
a. Det är nödvändigt att man delar upp målet så att det även får positiva effekter på landsbygds- och glesbygdskommuner och deras tillgång på fungerande kollektivtrafik.
3. Närhet till naturen
a. Det måste finnas en definition av vad som avses med grönområde.
5. Kulturhistoriska och arkitektoniska värden värnas
a. Målet i sig är endast av administrativ karaktär och anger ingen ambitionsnivå när det gäller hur vi ska hantera värdefulla bebyggelser.
8. God inomhusmiljö
a. Kravet att samtliga byggnader senast år 2015 ska ha en dokumenterat god
ventilation bör förtydligas, då det idag finns en hel del byggnader som inte
omfattas av återkommande obligatorisk ventilationskontroll.
10. Ökad andel förnybar energi inom byggsektorn
a. Det verkar oklart om vad som avses med byggsektorn. Är det byggföretagen, hustillverkarna med flera?
Forts.
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1. Anpassning till klimatförändringarna
a. Föreslagen uppföljning visar inte hur målet har uppfyllts.
2. Nya tilläggsmål
a. Det saknas tydliga mål för minskat resursslöseri och minimerad uppkomst
av avfall. Målen bör vara inriktade på en minskad konsumtion och en effektivare resurshushållning.
Ett rikt växt- och djurliv

3. Ökning av arter i vardagslandskapet
a. Målet måste skrivas om så att det klarare framgår vad man avser med ökning av antalet arter. Det måste tydligare framgå vad som avses med arter
som en gång funnits i länet.
4. Kännedom om skyddsvärda träd
a. Förslag på ändring eller ytterligare mål:
Det bör finnas ett mål för säkerställande av bevarandestatusen för de identifierade träden.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag
Länsstyrelsen Västra Götaland
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 23

2014-10-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 114

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information lämnas på sammanträdet om följande:


Regeringsuppdrag åt Boverket om ovårdade tomter och förfallna byggnader

_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-10-01

Anslagsdatum

2014-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2014-10-30

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Mariestad.
Protokollet finns också på www.mariestad.se , www.toreboda.se och
www.gullspang.se

...............................................................................................................

Lars Sylvén
___________________________________________________________________________________________________________

