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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 1

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 55

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Göran Hellström (FP) till att jämte ordföranden Bo Hagström (C) justera protokollet.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 2

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 56

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att under punkten Eventuellt övriga ärenden behandla följande ärenden:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att i övrigt godkänna upprättat förslag på dagordning för dagens sammanträde.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att medge att Samuel Edvardsson, praktikant
från Göteborgs Universitet, får delta på sammanträdet
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 57

2014.Ma0009 & 2014.Ma0052

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

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 3 april 2014 till handlingarna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att anta ett nämndsmål för 2015 om Besöksmål i linje med i ärendet upprättat förslag.
————

Bakgrund
På sammanträdet den 3 april 2014 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden bland annat att
uppdra åt Johan Cord (S) och Bo Hagström (C) att tillsammans med förvaltningen ta fram
ett förslag på ett femte nämndsmål för år 2015 för området Besöksmål.
_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 58

2014.Ma0219

Rapport om provtagning på semlor 2014
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i början på år 2014 tagit livsmedelsprover på semlor
hos de verksamhetsutövare som sålt och serverat detta i de tre kommunerna Mariestad,
Töreboda och Gullspång.
Sammanlagt besöktes 37 verksamhetsutövare och totalt togs 43 prover ut för mikrobiologisk analys. Proverna har analyserats med avseende på mikroorganismer som indikerar
brister i hantering, hygien, förvaringstemperatur, rengöring m.m., och som vid för stor tillväxt kan orsaka kvalitetsförsämring av semlorna och problem för kunderna.

Resultat
Resultatet av provtagningen blev att 3 av 43 prover, d.v.s. 7 %, bedömdes vara av bristfällig
kvalitet.
Bristerna orsakades av för högt totalantal bakterier och förhöjd halt enterobacteriaceae.
Ett av de bristfälliga proverna har vi tagit omprov på. De övriga två har det inte funnits
tillfälle till att ta omprov.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag för kännedom + rapport
Berörda Livsmedelsverksamheter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 59

2013.Tö0782

Töreboda Fägremo 1:2 - Remiss om ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftsanläggning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter:
Sökande ska komma in med en förklaring på vad decimal 1 och 0 betyder i bullerberäkningarna (sid 4 i bullerberäkningen från ÅF) samt en redovisning om verken kommer att
köras i driftreducerad mode.
Miljö- och byggnadsnämnden vill även påpeka att den planerade vindkraftparken kommer
att ligga inom naturresursintresse enligt Miljöbalken 3 kap. 6§ och riksintresse för rörligt
friluftsliv enligt Miljöbalken 4 kap. 2 §.
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan (se information nedan).
————

Bakgrund
Länsstyrelsen har 2014-03-26 skickat en remiss till Miljö- och byggnadsnämnden angående
ansökan om tillstånd till Töreboda Vind AB för uppförande av vindkraftsanläggning inom
fastigheten Fägremo 1:2 i Töreboda kommun.
Töreboda Vind AB har tidigare fått tillstånd (2012-02-29) från Länsstyrelsen att uppföra 18
vindkraftverk inom fastigheten Fägremo 1:2. De har nu kommit in med en ansökan till
Länsstyrelsen om att ändra totalhöjden på vindkraftverken från 170 meter till 185 meter.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare lämnat synpunkter på vad ansökan behöver
kompletteras med.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning
I svaret på kompletteringsremissen önskade Miljö- och byggnadsförvaltningen att ansökan
skulle kompletteras med en förnyad bullerberäkning där samtliga vindkraftverk körs i level
0 och där riktvärdet 40 dB(A) vid närmaste hus uppfylls. Miljö- och byggnadsförvaltningen
ansåg att inget verk ska köras i driftreducerat mode och att företaget måste göra en ny bullerberäkning där samtliga verk körs i level 0. Riktvärdet 40 dB(A) ska uppfyllas vid samtliga
bostäder.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 59 (forts.)

2013.Tö0782

I bullerberäkningen som nu tagits fram framgår det inte om verken är tänkta att köra i
driftreducerad mode eller inte. En förklaring på vad decimal 1 och 0 betyder i bullerberäkningarna (sid 4 i bullerberäkningen från ÅF) behöver redovisas, eventuellt kan detta ha något med driftreducering av verken att göra.

Aktuella miljömål
Miljömål 1, Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i
en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Hamngatan 1, 542 85
Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 60

2013.Ma0288

Remiss om reviderad vindbruksplan för Mariestad, Töreboda, Gullspång
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Den föreslagna revideringen tar på ett tydligt och bra sätt upp område för område och motiverar de ändringar som föreslås. Det är också bra att en metod för viktning av olika intressen tagits fram.
Nämnden noterar att förslaget för Mariestads och Gullspångs del innehåller såväl färre områden som mindre arealer för vindkraft än vad som är fallet i nu gällande vindbruksplan. I
Töreboda föreslås två nya områden jämfört med nu gällande plan. Planförslaget bör innehålla en bedömning hur dessa förändringar kommer att påverka möjligheterna till energiproduktion. I kommunernas gemensamma energi- och klimatplan från 2009 finns ett mål
om att 35 % av den förbrukade elenergi i kommunerna ska komma från lokalt producerad
förnybar energi.
I förslaget till reviderad vindbruksplan anges ett generellt skyddsavstånd mellan vindkraftverk och bostadshus på 900 meter. I tillståndsärenden kan detta tillgodoses genom att
Kommunfullmäktige tillämpar sin vetorätt enligt 16 kapitlet §4 Miljöbalken. I anmälningsärenden enligt Miljöbalken och bygglovsärenden blir det med största sannolikhet omöjligt
att genomdriva ett sådant skyddsavstånd då vindbruksplanen inte är juridiskt bindande och
det inte finns något lagstöd för något särskilt avstånd. Gängse rättspraxis, vilken bedöms bli
styrande vid överprövningar, tillämpar istället ett riktvärde på 40 dB(A) vid närmaste bostadshus fasad och är därmed inte låst vid ett speciellt avstånd. Frågan blir hur Miljö- och
byggnadsnämnden ska hantera dessa ärenden så att det blir tydligt för medborgare och sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden anser vidare att område 10 i Töreboda kommun egentligen
inte är ett lämpligt område för vindkraft då det inkräktar på riksintressen för naturvård och
friluftsliv. I området finns dock ett givet tillstånd för 18 verk vilket inte påverkas av en
eventuell ändring av vindbruksplanen.
Område 5 i Töreboda ligger i nära anlutning till sjön Östen vilket ingår i Natura 2000 av
hänsyn till fågellivet. För åtgärder som kan påverka ett Natura 2000-område krävs särskilt
tillåtlighetsprövning enligt kapitel 7 §28a Miljöbalken.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 60 (forts.)

2013.Ma0288

Detta kan således komma att påverka etableringar av vindkraft inom område 5. I dagsläget
finns dock redan vindkraftverk inom detta område.
Planen bör göra ett ställningstagande kring möjligheten att nyttja de vindkraftverk som
byggs i odlingslandskapet för att återskapa småbiotoper.1
Avseende vindbruksplanens påverkan på kulturmiljöer kan det minskade antalet områden
och deras i sin tur minskade areal anses indirekt stärka skyddet för landskapsbilden.
Att vindbruksplanen inte stöttar handläggningen av anmälningsärenden enligt Miljöbalken
eller bygglov genom att fungera som ett bindande styrdokument betyder inte att den inte
underlättar eller förtydligar MTG-kommunernas intentioner. Det bör dock påpekas att ett
tematiskt tillägg till översiktplanerna kan komma att missuppfattas som styrande för lokalisering även av icke tillståndspliktiga vindkraftverk och –parker, något som kan resultera i
ett större antal yttranden i samband med att grannar och sakägare ska höras. Det är därför
lämpligt att det otvetydigt framgår att inte alla former av vindkraftsetablering påverkas av
vindbruksplanen.
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan och God
bebyggd miljö (se information nedan).
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss fått ett förslag till reviderad vindbruksplan för
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Förslaget avser att utgöra ett tematiskt
tillägg till respektive kommuns översiktsplan och kommer att behandlas separat av varje
kommun.
Revideringen av den gällande vindbruksplanen görs dels då förnyad kunskap tillkommit,
dels då kommunerna vill prioritera utpekade LIS-områden. Därutöver har den tekniska utvecklingen vad gäller vindkraftverk lett till delvis nya förutsättningar genom att verken blir
högre och kan producera mer energi per verk.
Forts.

Jordbruksverket 2011 ”Vindkraft i slättlandskapet – så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska
mångfalden.
1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 60 (forts.)

2013.Ma0288

Aktuella miljömål
Miljömål 1, Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i
en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
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 + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 61

2013.Ma0169

Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 – Beslut om
avvisande av anmälningsärende enligt miljöbalken
ärende om uppförande av tre vindkraftverk
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avvisa Eolus Vind AB:s, org.nr. 556389-3956,
anmälan enligt miljöbalken om etablering av tre vindkraftverk på fastigheterna Bredsäter
4:14 och Sjöberg 5:1, Mariestads kommun.
Motivet till beslutet är att ärendet inte är så pass komplett för att nämnden ska kunna fatta
beslut i ärendet. Detta då begäran om komplettering inte uppfyllts.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 2 520 kronor enligt gällande taxa.
Faktura skickas ut separat.
Beslut i bygglovärendet fattas separat.
————

Bakgrund
Eolus Vind AB kom in med C-anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2013-01-25
om uppförande av tre vindkraftverk på fastigheterna Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1, Mariestads kommun. Miljö- och byggnadsnämnden bereddes med den inkomna anmälan 201301-30.
En begäran om kompletterande uppgifter skickades ut till Eolus Vind AB 2013-02-18. Följande kompletteringar begärdes in:
1. Riskerna och konsekvenserna för fågellivet ska tydligare redovisas. Lämpligt är att bl.a.
redovisa den lokala kunskapen om fågellivet. Kompletterande uppgifter om fågellivet
ska omfatta:


Uppgifter om rödlistade arter och arter som omfattas av fågeldirektivet finns
och häckar i området.



En beskrivning av hur häckande rovfåglar kan påverkas av planerad vindkraftetablering.



En beskrivning var de i anmälan omnämnda flyttfågelstråken går och vilken
källa/vilka källor uttalandet syftar till.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 61(forts.)

2013.Ma0169

2. Ytterligare fotomontage som ska visa de i anmälan avsedda verken tillsammans med
vindkraftverk inom vindbruksplanens område J.
3. Alternativ lokalisering som kan utgöra ett reellt alternativ. Företrädelsevis ska mark
inom vindbruksplanens utpekade områden tas i anspråk för vindbruk.
4. En beskrivning om hur risk för iskast som kan skada människor som vistas i området
kommer att hanteras.
5. Säkerhetsavstånd och specifikationer till intilliggande telefon/elledningar ovan mark ska
anges.
6. Ljudberäkningar för huvudalternativet ska förutom driftreducerad ”mode” inkludera en
beräkning för ljudutbredningen om inte verkens effekt reduceras samt en uppskattning
av energiutvinningen i förhållande till de rådande årsmedelvind- förutsättningarna.
Då det inte kom in några kompletteringar, kommunicerades ett beslut om att avvisa detta
ärende med Eolus Vind 2013-04-26. Anna Gunnarsson från Eolus Vind kontaktade därefter Miljö- och byggnadsförvaltningen och sa att bolaget håller på att sammanställa kompletteringarna. Hon räknade med att de ska kunna ha kommit in senast den 15 nov 2013.
Några kompletteringar har inte kommit in och Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer
därför att ärendet ska avvisas.
_____________________________________________________________

Protokollsutdrag med REK + MB
Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 61(forts.)

2013.Ma0169

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
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 62

2006.171

Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 – Beslut om
avvisande av ansökan om bygglov för uppförande av tre
vindkraftverk
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Ärendet avvisas med stöd av 9 kap. 22 §. 8 kap §20 (ÄPBL) Äldre plan och bygglagen.
Motivet till att avvisa ansökan är vad som redovisas nedan.
————

Bakgrund
Eolus Vind AB kom in till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2006-05-05 med en ansökan
om bygglov om uppförande av tre vindkraftverk på fastigheterna Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1, Mariestads kommun. En begäran om kompletterande uppgifter skickades ut till
Eolus Vind AB 2013-02-18.
Följande kompletteringar begärdes in:
1. Riskerna och konsekvenserna för fågellivet ska tydligare redovisas. Lämpligt är att bl.a.
redovisa den lokala kunskapen om fågellivet. Kompletterande uppgifter om fågellivet
ska omfatta:


Uppgifter om rödlistade arter och arter som omfattas av fågeldirektivet
finns och häckar i området.



En beskrivning av hur häckande rovfåglar kan påverkas av planerad vindkraftetablering.



En beskrivning var de i anmälan omnämnda flyttfågelstråken går och vilken
källa/vilka källor uttalandet syftar till.

2. Ytterligare fotomontage som ska visa de i anmälan avsedda verken tillsammans med
vindkraftverk inom vindbruksplanens område J.
3. Alternativ lokalisering som kan utgöra ett reellt alternativ. Företrädelsevis ska mark
inom vindbruksplanens utpekade områden tas i anspråk för vindbruk.
4. En beskrivning om hur risk för iskast som kan skada människor som vistas i området
kommer att hanteras.
Forts.

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 62 (forts.)

2006.171

5. Säkerhetsavstånd och specifikationer till intilliggande telefon/elledningar ovan mark ska
anges.
6. Ljudberäkningar för huvudalternativet ska förutom driftreducerad ”mode” inkludera en
beräkning för ljudutbredningen om inte verkens effekt reduceras samt en uppskattning
av energiutvinningen i förhållande till de rådande årsmedelvind- förutsättningarna.
Då det inte kom in några kompletteringar kommunicerade Miljö och byggnadsförvaltningen ett beslut om att avvisa detta ärende med Eolus Vind 2013-04-26. Anna Gunnarsson
från Eolus Vind kontaktade därefter Miljö- och byggnadsförvaltningen och sa att bolaget
håller på att sammanställa kompletteringarna. Hon räknade med att de ska kunna ha kommit in senast den 15 nov 2013.
Några kompletteringar har inte kommit in och Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer
därför att ärendet ska avvisas.

Skäl till beslut
Innan Miljö och byggnadsförvaltning kan ta ställning till om bygglov kan beviljas
måste sökanden Eolus vind inkomma med ett komplett underlag. Det underlag
som har begärts in behövs för att Miljö- och byggnadsförvaltningen ska kunna
göra bedömning om lämplighet, placering och bullerstörningar enligt 2 kap. 1,3§§
ÄPBL. Eolus vind har blivit anmodade att inkomma med kompletteringar men
det har ej skett. Ärendet är därför inte komplett och ska avvisas.

Upplysningar
Ärendet avslutas och arkiveras utan ytterligare åtgärd. Om byggnation fortfarande
är aktuell krävs att en ny ansökan till Miljö och byggnadsförvaltningen.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
Eolus Vind AB, Box 95, Hässleholm
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 62 (forts.)

2006.171

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

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 16

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 63

2014.Gu0094

Gullspång Prästkila 1:1 – Ansökan om bygglov för tre
vindkraftverk
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk på fastigheten Prästkila 1:1 i Gullspångs kommun.
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar med stöd av 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ingen avgift för handläggning kommer att fakturas i ärendet.
Som kontrollansvarig godtas Carl Beskow, som är certifierad kontrollansvarig
(certifierad genom SITAC SC1260-11) 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.
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan, samt om
God bebyggd miljö (se information nedan).
————

Bakgrund
Ansökan avser bygglov utanför planlagt område eller inom områdesbestämmelser.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått in en ansökan om förnyelse av bygglov för
nybyggnad av 3 st vindkraftverk. Bygglov beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden 201109-08 enligt äldre plan- och bygglagen för 3 st vindkraftverk. Bygglovet togs inte i anspråk
innan giltighetstiden om 2 år löpte ut varför sökanden har inkommit med en ny ansökan.
Den nu aktuella ansökan innebär ingen förändring gentemot den tidigare avseende
vindkraftsverkens placering, utformning eller omfattning.
Befintlig väg ska användas, den avses dock att förlängas ca 400 m för att anslutning fram
till verken ska kunna ske. De planerade vindkraftverken kommer att bli i storleksordningen:
Effekt: ca 2-3 MWh vardera

Totalhöjd: max 150 m

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 63 (forts.)

2014.Gu0094

Den berörda fastigheten omfattas inte av strandskyddsområde och åtgärden påverkar inte heller några områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).

Yttranden
Vid handläggningen av det tidigare beslutet om bygglov för vindkraftverken begärdes yttranden in från berörda remissinstanser. I det nu föreliggande ärendet
har samma instanser beretts möjlighet att yttra sig: Trafikverket, Luftfartsverket,
Försvarsmakten samt flygplatser i Skövde och Lidköping. Flygplatserna har angett att de inte motsätter sig åtgärden. Trafikverket hänvisar till sitt yttrande i det
ursprungliga bygglovsärendet. Luftfartsverket och Totalförvaret har inte inkommit med svar efter fyra veckor och betraktas härmed som hörda.
Åtgärden är sådan att kända sakägare (alla ägare till angränsande fastigheter samt
alla ägare till fastigheter som helt eller delvis ligger närmare något av verken än 1
000 meter) har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i enlighet
med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
65 separata utskick har gjorts till sakägare och Miljö- och byggnadsnämnden har
erhållit sammanlagt 32 svar, en låg svarsfrekvens på nära 50 %. Av de som svarat
har 16 inte haft något att erinra och 16 har motsatt sig åtgärden, av de senare har
tre bifogat skriftliga motiveringar till varför de motsätter sig åtgärden.
Yttranden har inkommit från ägare till fastigheterna Backen 1:10, Boåsen 1:2 och
Håkankila 1:15. Inga av de motiveringar som inkommit kan betraktas som skäl till
att överväga att avslå ansökan. De tyngst vägande argumenten som framkommit
hänvisar till outredda hälso- och miljöaspekter. Då anmälan enligt miljöbalken
fortfarande är giltig och därmed inte kräver ny prövning vägs dessa uppgifter inte
in i Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning vid beslut om bygglov.
Ansökan om bygglov har även kungjorts i Mariestadstidningen med en annons
enligt 9 kap. 25 § PBL (med hänvisning till 5 kap. 35 § PBL) för att säkerställa att
samtliga kända och okända sakägare ska betraktas ha haft möjlighet att yttra sig
över åtgärden.

Skäl till beslut
Den nu föreliggande ansökan om förnyelse av bygglov för uppförande av tre
vindkraftverk innehåller inga förändringar jämfört med de åtgärder som beviljades bygglov i den ursprungliga bygglovsansökan. Den nya prövning som gjorts
förhåller sig till de planerade åtgärderna på samma sätt som den ursprungliga
granskningen. Inga sakförhållanden har förändrats i så hög grad att det kan anses
motiverat att göra en annan bedömning än tidigare.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 18

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 63 (forts.)

2014.Gu0094

I ansökan avses samma placering för vindkraftverken som i tidigare bygglov – de
ingick då i ett område som utpekats som lämpligt för större vindkraftsparker i
den gällande vindbruksplanen. Området har minskats och den placering som föreslås ligger nu utanför det utpekade området. Då vindbruksplanen förhåller sig
till vindkraftsparker och större verk påverkar denna förändring inte den nu föreliggande ansökan.
Av de tre skriftliga motiveringar till yttranden som inkommit från sakägare kan
inget som anförts anses utgöra skäl att avslå ansökan om förnyelse av bygglov.
De invändningar som ägare till Håkankila 1:15 inkommit med hänvisar huvudsakligen till en debattartikel om forskning som gjorts om eventuella skadliga effekter
av infra- och lågfrekventa ljud från vindkraftverk. Miljö- och byggnadsförvaltningen vill trycka på att bygglovsprövningen inte berörs av invändningen,
granskningen av sakfrågan om buller avgörs i anmälan enligt Miljöbalken
(1998:808).
Sammanfattningsvis kan det sägas om de yttranden som inkommit att de, i alla
fall utom tre, inte motiverat sitt ställningstagande mot vindkraftverken överhuvudtaget.
Med ovan sagda gör Miljö- och byggnadsnämnden 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 bifogas, se bilaga.
Innan byggnadsverken får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
Arbeten med ledningar som passerar vattendrag, våtmarker, sumpskogar och nya vägtrummor eller byte av vägtrumma ska anmälas till Länsstyrelsen som vattenverksamhet.
Senast fyra veckor innan verken monteras ska anmälan göras till Försvarsmakten.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna
för utstakning debiteras separat om de utförs av MTG Kommunal Teknik/Kartoch mätavdelningen.
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.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 63 (forts.)

2014.Gu0094

Aktuella miljömål
Miljömål 1, Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
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 för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
Sjödalen I Lidköping AB, Nonnens väg 4, Lidköping

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

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 20

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 64

Information om tillsyn enligt plan- och bygglagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information
Miljö- och byggnadsförvaltningen presenterar planeringen för hur uppdraget att tillse att
minst 5 vanvårdade fastigheter i Mariestads och Töreboda kommuner samt 10 fastigheter i
Gullspångs kommun kan bli åtgärdade under året. I planeringen redovisas också hur arbetet med övrig tillsyn enligt plan- och bygglagen ska utföras.
Arbetet kommer inte att kunna finansieras annat än med skattemedel och resultatet är
mycket beroende av tillgänglig personal.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att redovisa mängden ärenden
som är pågående och som handlar om brister på skötsel och vård av fastigheter samt redovisa hur förvaltningen avser att bedriva tillsynen.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 21

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 65

2014.Ma0220

Mariestad Ormbunken 8 – Byggsanktionsavgift för otillåten markutfyllnad
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra Fastighetsaktiebolaget Perium Väst, ägare
till fastigheten Ormbunken 8 i Mariestad, en byggsanktionsavgift om 31 635 kronor.
En faktura kommer att skickas ut separat.
Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9
kap. 17 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen mottog 2014-02-17 en ansökan från Fastighetsaktiebolaget Perium Väst om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av lagerbyggnad till
lager och butik.

Redogörelse för ärendet
I bygglovsansökan redovisas även omfattande markåtgärder där byggherren vill hårdgöra
en större yta i östra delen av fastigheten Ormbunken 8. En bestämmelse i gällande detaljplan uttalar att den aktuella ytan för markutfyllnaden ska möjliggöra infiltration av dagvatten.
Miljö- och byggnadsförvaltningens personal tog omgående kontakt med sökanden för att
påtala nödvändigheten av att redan i bygglovet hantera planbestämmelsen om att markytan
ska möjliggöra infiltration av dagvatten som ansökan var i direkt strid emot. Sökanden anmodades att så snart som möjligt inkomma med en lösning för omhändertagande av dagvatten för den yta som avsågs att hårdgöras.
I samband med att frågan om dagvattenhanteringen diskuterades förhörde sig sökanden
om vilka åtgärder som kunde utföras på fastigheten utan bygglov och uttryckte önskemål
om att ta ned träd och utföra vad förvaltningen uppfattade som förberedande markarbeten
inom fastigheten. Något som brukar betraktas som acceptabelt varför förvaltningens personal inte motsatte sig att markarbetena påbörjades på Ormbunken 8. Det ska dock tilläggas att alla lovpliktiga åtgärder som utförs innan lov beviljats utförs med risk för påföljder.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 22

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 65 (forts.)

2014.Ma0220

Fastighetsaktiebolaget Perium Väst har sedan ansökan inkommit låtit utföra marklovspliktiga markåtgärder (schaktning och fyllning) över en yta av mellan 2 500-3 000 m2 på och
omkring fastigheten Ormbunken 8 i Mariestad. Trafikverkets och kommunal mark har tagits i anspråk över ett cirka 5,5 x 125 meter långt avsnitt.
Åtgärderna innebär att marknivån i en slänt höjts. Den största höjdförändringen (marknivån är nu cirka 2 meter högre) har skett strax utanför fastighetsgränsen. Detta har skett
utan att sökanden erhållit vare sig marklov enligt 9 kap. 11§ PBL eller startbesked från
Miljö- och byggnadsnämnden.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Skäl till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att omfattande markåtgärder (schaktning och
fyllning) har utförts på och omkring fastigheten Ormbunken 8 i samband med förberedelser för nyetablering av företag i Granngårdens lagerbyggnad. Av dessa bedöms cirka 2 700
m2 som marklovspliktiga.
Det går inte att hävda att omfattningen av de arbeten som utförts förankrats i tillräcklig
utsträckning. Sökanden har per e-post och telefon kommunicerat sin uppfattning av att de
varit tillräckligt tydliga med sina planer, den uppfattningen delas inte av Miljö- och byggnadsförvaltningen. Att sökanden dessutom har låtit utföra av förvaltningen och respektive
fastighetsägare icke sanktionerade åtgärder på annans mark kan inte accepteras som ett resultat av okunskap som kan föranleda nedsättning av byggsanktionsavgiften.
Miljö- och byggnadsnämnden gör, trots ovanstående, bedömningen att det finns förmildrande omständigheter då kommunikationen mellan sökanden och förvaltningen inte varit
helt tydlig och att detta bör vägas in till sökandens fördel vid beslut om sanktionsareans
omfattning. Mot den bakgrunden kan de åtgärder som utförts innanför fastighetsgränsen
på Ormbunken 8 betraktas som acceptabla och blir därmed inte föremål för byggsanktionsavgifter.
Miljö- och byggnadsnämnden gör vidare bedömningen att marklov för åtgärderna på och
omkring fastigheten Ormbunken 8 eventuellt kan beviljas i efterhand varför frågan om rättelse inte tas upp i föreliggande beslut. Om Trafikverket eller Mariestads kommun kräver
att marken återställs eller att marknivån justeras kan beslut om skyldigheter att vidta de
ändringar som behövs fattas i marklovet. Detta meddelas med stöd av 9 kap. 38 § PBL.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 23

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 65 (forts.)

2014.Ma0220

Aktuellt 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 med REK + MB
Fastighetsaktiebolaget Perium Väst, Esplanaden 23, Sundsvall
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

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 24

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 66

2014.Ma0021

Förslag på Mariestads kommuns miljöstipendiat 2013
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att förslå en kandidat till Kommunstyrelsen i Mariestads kommun.
————

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestad har den 17 november 1992 (§ 115) beslutat att inrätta ett
kommunalt miljövårdsstipendium för Mariestads kommun
Stipendiet är på 3 000 kronor och ska årligen delas ut.
Kraven på den som ska få stipendiet är att man utfört betydande insatser i det lokala miljöoch naturvårdsarbetet eller verkat för en god hushållning med naturresurser i kommunen.
Stipendiet för år 2013 är tänkt att delas ut den 6 juni 2014.
Det är Miljö- och byggnadsnämndens uppgift att till Kommunstyrelsen i Mariestad föreslå
kandidat.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 25

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 67

2014.Ma0012

Ekonomisk uppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Kommentar
Intäkterna för bygglovsprövningen och för miljöbalkshandläggningen ligger lite i underkant
och måste bevakas fortsättningsvis. I övrigt är det viktigt att skapa underlag för de investeringar som behövs för inköp av tjänster för att kunna hantera arkivfiler och för att kunna få
gamla filer konverterade till ett nytt modernt dataprogram.
_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 26

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 68

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.

Miljö- och byggnadsförvaltningens redogörelse
Följande är exempel på vad som planeras, pågår eller har utförts sedan förra sammanträdet
i Miljö- och byggnadsnämnden:
Detta är exempel på händelser under senaste månaden:
Administrativt



Kansliavdelningen är numera fulltalig.



För att kunna klara av arbetet med att skanna in äldre ärenden, att registrera ritningar i ett kommungemensamt ritningsprogram och för att i övrigt vara behjälplig
med arkivhantering så kommer en tillfällig tjänst på kansliet avdelas för detta arbete.
Finansieringen kommer att ske gemensamt med andra delar av den kommunala organisationen.

Byggavdelningen



Byggavdelningen kommer återkommande ha möten med utveckligsavdelningarna i
Töreboda och Gullspångskommuner om planarbetet i kommunerna.



Diskussioner pågår om tillämpning av de kommande ändrade regler om byggande
utan behov av lov och om byggfelsförsäkring. I och med att reglerna inte är beslutade och därmed inte har trätt i kraft, så ska inte de eventuella lättnaderna tillämpas
ännu.



För att bättre hinna med ärendemängden på byggavdelningen kommer om möjligt
en konsultinsats att behöva göras.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 27

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 68 (forts.)

2014.Ma0019

Livsmedel



Livsmedelsavdelningen är numera decimerad med en halvtid i avvaktan på nyrekrytering framåt hösten.

Miljöavdelningen



Miljöavdelningen saknar idag 1,5 tjänst. I avvaktan på nyrekrytering måste arbetsuppgifter omfördelas. Vissa förändringar av nuvarande tjänster diskuteras också.



Länsstyrelsen har meddelat att man har för avsikt att inom kort besluta att man
överlåter tillsynen enligt miljöbalken i Töreboda kommun i linje med vad Töreboda
kommun begärt. Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att, så fort beslutet
från Länsstyrelsen är fattat, kontakta handläggarna på Länsstyrelsen för en dialog
om respektive objekt som ska överlåtas och för att ta hand om erforderliga handlingar.

Övrigt



KSAU i Mariestad vill ha en diskussion med MTG Styrgrupp och Miljö- och byggnadsnämndens presidium för att återföra tjänsten miljöstrategtjänst till Miljö- och
byggnadsförvaltningen. Orsaken är att man motsätter sig från KSAU att förvaltningens tidigare miljöstrateg anställts hos Sektor Ledning i Mariestads kommun.



En översyn när det gäller personalens placering i Stadshuset i Mariestad pågår.

_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 28

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 69

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
Sammanträdesdatum

Sida 29

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 70

2014.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Beslut från Mark- och miljödomstolen i ärende om föreläggande att söka tillstånd för
etablering av tre vindkraftverk på fastigheten Mörtestad 9:2 i Gullspångs kommun
Dnr 2012.Gu0292

2. Information om att överklagandet av Länsstyrelsens beslut inkommit i rätt tid – gäller
ärende om överklagande av beslut om vägrad dispens från strandskyddet för förrådsbyggnad på fastigheten Sundet 3:26 i Mariestads kommun
Dnr 2012.Ma1746
3. Dom om böter för olovlig försäljning av tobak
Dnr 2013.Ma1371
4. Länsstyrelsen avslag på överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande över beviljat bygglov för flerbostadshus på
fastigheten Strandgården 1 i Mariestad
Dnr 2013.Ma1469
5. Länsstyrelsens beslut att upphäva beslut enligt miljöbalken för täkt av lera och matjord
på fastigheterna Muggebo 1 :13,1 :18 och Sandbacken 1:1 i Mariestads kommun
Dnr 2013.Ma1172
6. Yttrande från KSAU i Mariestad över förslag till förändringar av föreskrifter för Djurö
nationalpark
Dnr 2014.Ma0227
7. Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker
Dnr 2014.Ma0266 och 0580
8. Beslut från Länsstyrelsen i ärende om anmälan enligt miljöbalken angående utbyggnation av konvertering och lager på Katrinefors bruk, Mariestads kommun
Dnr 2014.Ma0814
9. Tillstånd från Länsstyrelsen enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och
biotekniska organismer
Dnr 2014.Ma0399
10. Tillståndsbevis från Polisen enligt ordningslagen om offentlig tillställning eller allmän
sammankomst
Dnr 2014.Ma0369, 0452 och 0453, 0507
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 30

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 70 (forts.)

2014.Ma0011

11. Tillstånd från Länsstyrelsen till anläggande av askgravplats
Dnr 2014.Ma0527
12. Anmälan av gränsöverskridande transporter av avfall - Beslut från Naturvårdsverket
gällande införsel/import av avfall
Dnr 2014.0557
13. Verksamhetsmodell 2014 – Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation - konkretisering av ansvarsförhållanden
Dnr 2014.Ma0574
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 31

2014-05-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 71

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information lämnas på sammanträdet om


Gullspång Mörtestad 9:2 – beslut från Mark- och miljödomstolen



Mariestad Sundet 3:26 – avslag från Mark- och miljödomstolen på klagan över beviljad
strandskyddsdispens för förråd



Nästa sammanträde den 5 juni 2014 på Sötåsen med start kl. 08.30



Nämndsbesök på biogasanläggning i samband med augustisammanträdet

_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-08

Anslagsdatum

2014-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2014-06-05

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

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

Lars Sylvén
___________________________________________________________________________________________________________

