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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 24

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Mats Karlsson (MP) till att jämte ordföranden Johan Cord (S) justera protokollet.
_____________________________________________________________
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Mbn § 25

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde med följande ändringar:


Punkten 3 handlar inte bara om Mariestads kommun utan även om Töreboda och
Gullspångs kommuner



Punkten 5 – rätt fastighetsbeteckning är Högarud 6:1

Ingen ledamot anmäler jäv.
_____________________________________________________________
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Information om folkhälsoarbetet inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information
Folkhälsoplanerarna inom MTG-kommunerna, Gunilla Carlsson, Pia Gustavsson och Joakim Wassén informerar om folkhälsoarbetet i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 27

2012.Gu0642

Gullspång Södra Torp 1:5 – Ansökan om medgivande
om förlängt hämtningsintervall
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge fortsatt förlängt intervall till var fjärde
vecka för hämtning av hushållsavfall på rubricerad fastighet. Det innebär att tidigare meddelat beslut om återkallelse upphävs.
Miljö- och byggnadsnämnden vill samtidigt uppmana Else-Marie och Bengt Hägerstrand
att se till att skadedjurssäkra komposteringen av matavfallet. Detta kan utföras genom att
använda en isolerad varmkompost.
Motivet till denna uppmaning är att en gödselplatta inte uppfyller kravet på att komposten
ska vara skadedjurstät, vilket kan medföra att matavfall sprids i omgivningen av fåglar mm.
Nämnden vill också påminna om att det tidigare beviljade förlängda hämtningsintervallet
bygger på de förutsättningar som gällde i ansökan. Det är att det ska vara en pågående gödselhantering och att det är ett personligt medgivande för Else-Marie och Bengt Hägerstrand. Om förutsättningarna ändras så upphör medgivandet om förlängt hämtningsintervall.
Detta beslut är fattat med stöd av 15 kapitlet 8 § miljöbalken och med hänvisning till 15
kapitlet 18 § miljöbalken.
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål God bebyggd miljö (se information nedan).
————

Bakgrund
Else-Marie och Bengt Hägerstrand har som svar på Miljö- och byggnämndens beslut om
återkallelse om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall begärt att få nämndens syn i
ärendet I skrivelsen begär man att få kompostera matavfall på deras gödselplatta som idag
används till gödsel och halm från höns samt trädgårdsavfall i form av potatisblast mm.
Enligt sökande har de för ca 17 år sedan fått ett beslut från Miljö- och byggnadsnämnden i
Gullspångs kommun att få kompostera matavfall på gödselplattan. Sökanden har inte beslutet kvar och beslutet finns inte heller i Gullspångs kommuns arkiv.
Forts.
Justerandes signatur
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Sökanden anger vidare att om nämnden inte godkänner kompostering på gödselplatta
kommer man att tillverka en behållare som nämnden kan godkänna och begär att få behålla
nuvarande förlängda hämtningsintervall.

Bedömning
I renhållningsföreskrifterna för Gullspångs och Mariestads kommun anges i 56 § att hämtning av hushållsavfall kan ske var 4:e vecka om matavfallet komposteras i en godkänd
kompost samt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Detta innebär
bl.a. att komposteringen ska ske i en isolerad och skadedjurstät anordning.
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser inte att kompostering på en gödselplatta uppfyller
kraven i renhållningsföreskrifterna. Därför anser förvaltningen att man inte ska godta kompostering av matavfall på gödselplatta.
Aktuella 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 REK + MB
Karin Else-Marie Hägerstrand, Södra Torp 13, 547 91Gullspång
Protokollsutdrag för kännedom
MTG kommunalteknik, Avfallsenheten
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2013.Ma0055

Mariestad Högarud 6:1 – Anmälan om inrättande av
värmepumpanläggning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godta inkommen anmälan och att förelägga Gunilla och Magnus Landgren att vidta följande försiktighetsmått för utvinning av värme ur
berg på fastigheten Högarud 6:1 i Mariestads kommun:
1. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren se till att åtgärder vidtas så att felet undanröjs samt sanering av påverkat område utförs. Vid läckage,
eller misstanke om läckage, av köldbärarvätska eller köldmedium (freon) ska alltid
fackman anlitas samt Miljö- och byggnadsförvaltningen omedelbart kontaktas.
2. Anläggingen ska utföras i enlighet med anmälan och de försiktighetsmått som sökanden föreslagit.
3. Ansvarig ska vidta sådana åtgärder att inte mer än 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut.
4. Ansvarig ska låta utföra kemiska vattenanalyser före och efter borrningsarbetet hos de
fastighetsägare som har sin dricksvattentäkt inom 100 meter från värmepumpshålet.
5. Anläggningen ska utföras i enlighet med Normbrunn-07, vilket bl. a innebär att kloridhalten kontinuerlig ska kontrolleras..
6. Installation och åtgärder som förutsätter ingrepp i köldmediesystemet eller i anordningar som påverkar kretsens funktion får endast utföras av fackman.
7. Anmälan ska göras till Miljö- och byggnadsförvaltningen om anläggningen tas ur bruk.
Köldbärarvätskan och köldmediet ska då omhändertas.
8. Vid installationen ska säkras att varmvattentemperaturen inte understiger +50°C vid
tappstället. Detta för att undvika eventuell tillväxt av Legionellabakterier.
9. Uppföljande vattenprover ska tas senast en månad efter installation.
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap miljöbalken.
Beslutet följer också de nationella miljömålen Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att debitera sökanden en handläggningsavgift
på 630 kronor i enlighet med § 13 i ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”.
————
Forts.
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Bakgrund
Till Miljö- och byggnads har inkommit en anmälan om installation av värmepump för
bergvärme på rubricerad fastighet.
Enligt anmälan består anläggningen av följande ett borrhål 140 meter och en värmepump
med effekten 8 kW. Köldbärarkretsen innehåller 195 liter frostskyddsvätska bestående av
bioetanol i 29 % blandning med vatten.

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämndsförvaltningen har en restriktiv hållning vad gäller bergvärme i
områden i nära anslutning till Vänern och andra områden där det är känt att det kan förekomma s.k. relikt saltvatten. Syftet är att minimera risken för saltvatteninträngning i närliggande dricksvattentäkter. I det aktuella ärendet har dessa risker påtalats för sökanden. Sökandens egen vattentäkt kommer att ligga ca 20 meter från planerat bergvärmehål.
Någon exakt kartläggning av möjliga riskområden är inte möjlig och i det aktuella området
finns inga kända problem med saltvatten. Sökanden har föreslagit att följande försiktighetsmått ska vidtas utöver de normalt tillämpade:
1.
2.
3.
4.

Uttag av vattenprover före borrningen i vattenbrunnarna
Vattenbrunnarna ska inte pumpas under borrningsarbetet
Kontroll av kloridförekomst ska ske på flera nivåer under borrningsarbetet
Återfyllning ska ske vid eventuellt förhöjd kloridhalt

Miljö- och byggnadsnämnden gör den sammantagna bedömningen att anläggningen bör
kunna tillåtas i det aktuella fallet.
Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Miljömål 5, Skyddande ozonskikt: Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd
mot skadlig UV-strålning.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
Gunilla Landgren, Boställsgatan 3, 542 42Mariestad
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 28 (forts.)

2013.Ma0055

Information om hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och
paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken
ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljö- och
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.
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2011.Gu0078

Gullspång Bråta 2:4 m.fl. – Yttrande om uppförande av
7 vindkraftverk
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser att följande bör regleras i tillståndet:
1. Tillståndet bör förslagsvis tidsbegränsas till 30 år.
2. Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet överskrida ekvivalent
ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. Om denna nivå överskrids ska verksamhetsutövaren
vidta åtgärder så att nivån innehålls.
3. I egenkontrollen ska införas uppföljande bullermätningar. Senast sex månader efter att
verken tagits i bruk ska en bulleruppföljningsplan redovisas för tillsynsmyndigheten.
Bulleremissionsmätningar bör utföras för att säkerställa att verken drivs på ett sådant
vis att riktlinjerna för buller inte överskrids. Resultat redovisas för tillsynsmyndigheten.
4. I den årliga miljörapporten ska produktionsmängd för de enskilda verken framgå samt
vilket driftläge (”mode”) som verken använt.
5. Skuggtimmar ska begränsas till 8 timmar per kalenderår och 30 minuter per dygn.
Skuggdetektorer som stänger av vindkraftverket om tidsgränsen överskrids måste installeras från början och ska fungera när verket tas i bruk.
6. Driftläget konfigureras så att fladdermöss inte skadas i onödan enligt det s.k. ”Batmode”.
7. Uppföljande undersökningar ska genomföras för att säkerställa att ev. fladdermösspopulationer i området inte skadas på ett betydande sätt till följd av vindkraftverkens uppförande.
8. Om fladdermösspopulationer ändå bedöms skadas ska lämpliga åtgärder vidtas för att
minimera skadan.
9. Ekonomisk säkerhet bör ställas i samband med tillståndsbeslutet.
10. Senast två år efter att elproduktionen har upphört ska vindkraftverken, maskinhus,
transformatorer, ledningar och annan utrustning ha avlägsnats.
11. Området ska efterbehandlas samt att det interna elnätet ska avvecklas.
Miljö- och byggnadsnämnden menar slutligen att hänsyn måste tas till att det i området redan finns tre verk med bygglov och att det finns ett pågående ärende hos nämnden om att
etablera ytterligare två verk norr om det nu aktuella vindparksområdet.
————
Forts.
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Bakgrund
Länsstyrelsen Västra Götaland har remitterat Miljö och byggnadsförvaltningen yttrar sig
angående CRC Vindkraft AB:s tillståndsansökan om att få uppföra 7 vindkraftverk på
Bråta 2:4 m.fl. Gullspång kommun. Marken som ianspråktas för vindkraftverken ligger
inom Vindbruksplanens område D.
Vindkraftverken kommer att ha en maximal höjd av 190 meter. Närmaste bostadshus ligger
inom fastigheten Bråta 2:21 på ett avstånda av 750 meter från närmaste vindkraftverk.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare begärt kompletteringar. Kompletteringar har
inkommit rörande kunskap om fåglar och fladdermöss i området.
Remiss i Länsstyrelsen Västra Götalands läns prövning av vindkraftverken inkom till Miljöoch byggnadsnämndens 2013-02-13.

Bedömning
Buller

I bullerberäkningarna anger CRC Vindkraft en navhöjd på 130 meter. Verken körs på olika
driftlägen med olika ljudeffektnivå. För att tillsynsmyndigheten ska kunna följa upp bullerkravet så behövs årsproduktionen redovisad för varje enskilt verk samt en angivelse om
vilken ”mode” verken drivs på. Krav kommer i efterhand att ställas på att genomföra uppföljande bulleremissionsmätningar på verken inom ramarna för egenkontrollen. Lämpligen
innefattas dessa i ett kontrollprogram.
Skuggor

Befintlig uteplats, eller, om sådan saknas, ett område på 5 x 5 meter intill be-fintliga bostadshus får inte belastas med en faktisk skuggbildning överstigande 8 timmar per kalenderår och maximalt 30 minuter per dygn. I skuggberäkningarna som hör till ansökan redovisas förväntade värden som överskrider dessa riktvärden på flera platser.
Krav på skuggdetektorer ställs som åtgärd för att få uppföra vindkraftverken. Skuggdetektorer har som uppgift att begränsa skuggtimmarna för närboende genom att stänga av verken om risk föreligger att riktvärde för dygn- eller års- skuggbildning överskrids.
Forts.
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Fåglar

I ansökningshandlingarna redovisar JP Fågelvind fågelsträck som går över området. Även i
Länsstyrelsernas rapport ”Fåglar i Vänerområdet ur ett fågelperspektiv” framgår att flyttfåglar sträcker över området.
Det är känt att örnar lever och häckar i området norr om den tilltänkta vindkraftsparken.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har inhämtat lokal expertis om fågellivet. Risken för betydande påverkan på fågellivet bedömdes som liten ur ett rovfågelperspektiv.
Fladdermöss

En inventering av fladdermöss genomfördes inför tillståndsansökan. Av den framgår området är ett högriskområde. Högriskarterna nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, gråskimrig fladdermus och stor fladdermus påträffades. Dessutom hittades den rödlistade (sårbar)
fransfladdermusen. Påträffade arter omfattas emellertid inte av någon rödlistning som annars kan kräva särskild prövning.
Krav på ”Bat- mode” driftläge ställs. Det innebär att styrningen i det driftläget stänger av
verket under de betingelser som fladdermöss riskerar att skadas.
Vid etablering ska regelbundet återkommande undersökningar genomföras inom ramarna
för verksamhetsutövarens egenkontroll för att förhindra att fladdermusbeståndet inte riskerar att allvarligt reduceras. Lämpligen ställs krav på upprättandet av ett kontrollprogram
som redan det första året ska gälla för perioden augusti- september, då fladdermöss löper
större risk att skadas eller förolyckas. Rapportering av skadade och döda fladdermöss vid
vindkraftverken ska göras till tillsynsmyndigheten. Uppföljande undersökningar av den typen bör ske under perioder när risk för att fladdermöss omkommer föreligger. Personal
som utför undersökningar bör vara observanta på att fladdermöss kan vara rabiesbärande.

Övrigt
Fotomontagen som lämnats in i ansökan är bitvis svåra att bedöma. Även i ett tidigare
ärende om anmälan av vindkraftverk till Miljö- och byggnadsnämnden har CRC Vindkraft
AB lämnat in svåröverskådliga fotomontage. Syftet med fotomontage ska vara att åskådliggöra hur lanskapsbilden påverkas, i synnerhet där människor vistas ofta. Vindkraftverk med
en totalhöjd på 190 meter kommer oundvikligen att bli synliga och fotomontaget borde
belysa hur detta kommer att kunna uppfattas.
Det är oundvikligt att lanskapsbilden inte förändras när vindkraft uppförs och inskränkningen på det allmänna intresset begränsas i och med att kommunens vindbruksplan. Det
borde därmed kunna vara tillåtligt att uppföra vindkraftverk på platsen men Miljö- och
byggnadsnämnden hade önskat att detta visualiseras på ett representativt sätt.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 29 (forts.)

2011.Gu0078

_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Länsstyrelsen, 542 85 Mariestad
Protokollsutdrag + missiv för kännedom:
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 15

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 30

2011.Tö0331

Töreboda Fimmerstad 15:2 – Yttrande om uppförande
av 5 vindkraftverk
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra angående Miljöprövningsdelegationens
förslag till beslut.
Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan och om God bebyggd miljö (se information nedan).
————

Bakgrund
Triventus Wind Power AB har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen Västra Götalands län
att få uppföra vindkraftverk på fastigheterna Fimmerstad 15:2, Söderrud 1:14, Prästbolet
4:1, Bällefors-Kyrketorp 11:4, Bällefors-Kyrketorp 2:20, Mockeltorp 5:1. Den sökta verksamheten har beteckningen 40.90 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, innebärande "verksamhet två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter".
Till Miljö- och byggnadsförvaltningen inkom 2013-02-06 remiss från Länsstyrelsen Västra
Götalands Län. Sedan Miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande (2012-11-08) har följande handlingar i länsstyrelsens ärende inkommit:



Kommunsstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda beslutade (2012-12-12) att tillstyrka
”Utformning B” (omfattande fem verk).
Jörgen Holmén har inkommit med yttrande (2012-10-31) där han motsätter sig etableringen.

Bedömning
Vindbruksplanen, ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, har upprättats med
syftet att begränsa intrånget i allmänna intressen när mark tas i anspråk för vindkraftetablering. I vindbruksplanen utpekas område M som lämpligt och motiv framgår at texten (sidorna 96-97).
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 16

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 30 (forts.)

2011.Tö0331

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort bedömningen att kommunens vindbruksplan är
förenlig huvudsakligen med B-alternativet i ansökan. Den alternativa lokaliseringen är det
inte, varför etablering inom område M bedömdes som lämpligast (Miljö- och byggnadsnämnden §146, 2012-11-08).
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
Länsstyrelsen, 542 85 Mariestad
Protokollsutdrag + missiv för kännedom:
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 17

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 31

2013.Tö0120

Töreboda Bällefors-Kyrketorp 11:4 – Anmälan om motorsportsverksamhet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till Miljö- och byggnadsförvaltningen att
fatta beslut då berörda grannar fått tillfälle att yttra sig.
————

Bakgrund
Mk 402m.se inkom den 2013-02-15 med en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Bällefors-Kyrketorp 11:4 i Töreboda kommun.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag
Mk 402m.se, ℅ Markus Kjellkvist, Haga Nordtorp, 545 90 Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 18

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 32

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

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 30 januari 2013 till handlingarna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 19

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 33

2013.Ma0243

Yttrande över förslag på riktlinjer för serveringstillstånd
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge följande yttrande:
Riktlinjerna är viktiga inte minst för att ge en god information om vilka förutsättningarna är
för att kunna få och behålla ett serveringstillstånd. Därför är det viktigt att innehållet är utförligt. Det bör inte finnas alltför många oklarheter i dokumentet.
Exempel på delar som bör förtydligas är följande:


Hur definieras ”lagad eller på annat sätt tillredd mat”?



Vad menas med varierat utbud av maträtter?



Remisstiden på 3 veckor till Miljö- och byggnadsförvaltningen fungerar inte om ärendet
måste underställas nämndens prövning. Det handlar om de yttranden som inte kan avges på delegation (ärenden av principiell art).

I övrigt finns det en hel del felaktigheter av redaktionell art som måste korrigeras. Dessa
redovisas inte här, utan det får Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att informera
Socialförvaltningen om.
Med hänvisning till synpunkterna ovan tillstyrker Miljö- och byggnadsnämnden att riktlinjerna fastställs.
————

Bakgrund
Socialnämnen har remiterat för yttrande ett förslag på riktlinjer för serveringstillstånd.

Syftet
Mariestads riktlinjer för serveringstillstånd syftar till att skapa en trevlig stad där kommunen
bejakar ett levande nöjesutbud och rikt restaurangliv. För att en trevlig atmosfär ska uppstå
är det viktigt att begränsa otrygghet och skador kopplad till överkonsumtion av alkohol.
Det är av yttersta vikt att Mariestads riktlinjer för serveringstillstånd ger förutsättningar att
skapa detta bejakande och på samma gång ansvarsfulla och trygga samhälle där näringsidkare ges förutsättningar att ansvarsfullt utveckla Mariestads krogliv.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 33 (forts.)

2013.Ma0243

Aktuellt område folkhälsa

Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende påverkar hälsan. Riksdag och regering har beslutat om mål och insatser inom alkohol-, narkotika-, tobak-, dopnings- och spelpolitiken. De övergripande målen för samhällets insatser inom dessa
områden är bland annat:


Minskat bruk av alkohol och tobak

_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Socialnämnden i Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 21

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 34

2012.Gu0757

Gullspång Otterbäcken 9:34 – Ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Motivet till återremissen är att nämndens presidium tillsammans med förvaltningen ska diskutera Gullspångs kommuns planering för området. Diskussionerna ska ske med representanter för Gullspångs kommunledning.
Ärendet ska behandlas ånyo i Miljö- och byggnadsnämnden senast på majsammanträdet
2013.
————

Bakgrund
Sökanden, Lennart Gustavsson, har 2012-09-14 kommit in med en ansökan om att får
bygga till sitt enbostadshus med ca 20 m2.
Det befintliga bostadshuset uppgår idag till ca 60 m2.
Sökanden har vid två tidigare tillfällen ansökt om nybyggnad respektive tillbyggnad på
ca 30 m2. Vi båda tillfällen har Miljö- och byggnadsnämnden meddelat avslag på ansökningarna och fått rätt i sak hos både Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen. Motivet till detta har varit att fastigheten ligger inom markområde som är särskilt lämplig för
anläggningar för industriell produktion med mera.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Protokollsutdrag
Lennart Gustavsson, Ottervägen 3, 547 72 Otterbäcken

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 22

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 35

2013.Tö0128

Töreboda Tåtorp 1:8 – Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av fritids-/ekouthyrningshus
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked om bygglov, på
Tåtorp 1:8 i Töreboda kommun i enlighet med inlämnade handlingar. Ansökan avser nybyggnad av fyra fritids-/ekouthyrningshus.
Beslutet gäller med följande villkor:
1. De nya fritidshusen ska huvudsakligen placeras och utformas på så sätt som angivits i
ansökningshandlingarna.
2. Innan bygglov för åtgärderna kan meddelas ska strandskyddsdispens finnas för den eller de byggnader som placeras innanför strandskyddet. Strandskyddsdispens söks hos
Miljö- och byggnadsförvaltningen.
3. Innan bygglov för åtgärderna kan meddelas ska tillstånd från Miljö- och byggnadsförvaltningen finnas för anläggande av enskild avloppsanläggning.
4. Fullgoda parkeringsanläggningar för den planerade verksamhetens behov ska finnas
inom verksamhetsområdet (det vill säga inom vandrarhemmets verksamhetsområde).
5. Byggnaderna ska placeras så att behovet av schaktning och fyllning begränsas. Markens
nivå får inte höjas mer än 1,0 m. Markens nivå får inte sänkas.
6. Byggnaderna ska placeras så att behovet av trädfällning begränsas.
7. Kommande byggnader ska till material, kulör och utförande i övrigt anpassas till naturmiljön i området.
Görs inte ansökan om bygglov inom två år upphör tillståndet att gälla. Förhandsbeskedet
medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden utan bygglov.
Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap 31 § PBL.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 5 632 kronor (3 520 kronor för förhandsbesked samt 2 112 kronor för hörande av grannar) enligt gällande taxa.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om god bebyggd miljö (se information
nedan).
————
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 23

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 35 (forts.)

2013.Tö0128

Bakgrund
Jonas Fällström har inkommit med en ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fyra fritids-/ekouthyrningshus på fastigheten Tåtorp 1:8.
Husen är tänkta att byggas i två plan med ekofiber i tak och väggar samt plåt på taket för
att kunna ha solfångare till varmvatten.
Det nu aktuella området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Av översiktsplanen för Töreboda Kommun från 1991 framgår det att fastigheten ligger
inom område för kommunalt intresse av bevarande av kulturmiljö. Tåtorp beskrivs som ett
område som karakteriseras av småhusbebyggelse, koncentrerad till kanalslussen och den
korsande lokalvägen. Vidare framgår det att bebyggelsens småskalighet och balansen i dess
utförande måste vara den huvudsakliga förutsättningen för eventuell nybebyggelse inom
området.
Ansökan berör inga kända fornlämningar. Området omfattas inte heller av några andra områdesskydd enligt miljöbalken.
Eftersom området inte omfattas av detaljplan ska berörda grannar m.fl. beredas tillfälle att
yttra sig över ansökan. Ägare till Kanaljorden 3:1 samt Tåtorp 1:8, 1:9, 1:20, 1:30 och 1:32
har bedömts vara berörda av den tänkta åtgärden.
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska nämnden på ansökan ge förhandsbesked
huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Ett positivt förhandsbesked är bindande för nämnden vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet.

Skäl till beslut
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att de planerade åtgärdernas omgivningspåverkan är låg och till övervägande del positiv för närområdet. Vandrarhemmet och
övrigt utbud för turismen är redan idag väl etablerad i området.
Förutsättningar för eventuell strandskyddsdispens bedöms finnas.
Förutsättningar för enskild avloppslösning bedöms finnas.
Miljö- och byggnadsnämnden gör sammantaget bedömningen att positivt förhandsbesked
med tillhörande villkor kan meddelas.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 24

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 35 (forts.)

2013.Tö0128

Aktuella 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
Jonas Fällström, Tåtorp 5, 549 93 Moholm

Information om hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och
paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken
ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljö- och
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
2013-03-06
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 36

2011.Ma1731

Förslag på ändrad taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antar en ändrad taxa för prövning och tillsyn i enlighet
med i ärendet upprättat förslag.
Ledamoten Bo Hagström (C) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar
Ledamoten Bo Hagström (C) yrkar att avgifterna inom lantbrukets område endast ska indexuppräknas jämfört med nuvarande taxa.
Ordföranden Johan Cord (S) ställer Bo Hagströms (C) yrkande mot sitt yrkande om att besluta i enlighet med i ärendet upprättat förslag och finner att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutat i enlighet med i ärendet upprättat förslag till beslut.
Ledamoten Bo Hagström (C) begär votering.
Ordföranden Johan Cord (S) ställer följande voteringsordning: Den som röstar ja bifaller i
ärendet upprättat förslag till beslut och den som röstar nej bifaller Bo Hagströms (C) yrkande. Voteringen utfaller så att 11 ledamöter röstar ja och 1 röstar nej. Det innebär att
Miljö- och byggnadsnämnden beslutat i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Hur ledamöterna har röstar framgår av bilagd voteringslista.
————

Bakgrund
Gällande taxa miljöbalkstaxa har tillämpats sedan 2008. Taxan måste ändras. Detta av flera
olika orsaker:
1. Bilaga 2 till nuvarande taxa bygger på bilagan till förordningen m miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Bilagan har ändrats sedan taxan antogs och måste följaktligen ändras.
2. Vid tillämpningen av den nuvarande taxan har uppmärksammats en hel del problem
som nu bör kunna motverkas genom vissa ändringar. Detta gäller inte minst i bilaga 1
där avgifterna för enskilda avlopp nu ändrats. Detsamma gäller för handläggning av
dispensärenden för avfallshantering.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 26

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 36 (forts.)

2011.Ma1731

3. Timkostnaden i den nuvarande taxan är inte längre i paritet med de kostnader som
Miljö- och byggnadsnämnden har. Ambitionen nu är att timtaxan ska vara bättre anpassad till de faktiska kostnader nämnden har för sin personal Dock har timnivån byggts
på en vision om att det går att debitera 1100 timmar per person och år. Detta är idag
inte möjligt. Sannolikt ligger nivån idag på c:a 800 timmar per år.
Taxan bygger på ett normalförslag framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Dock avviker taxeförslaget från detta nya normalförslag när det gäller följande delar:
1. Det bygger inte på en riskklassificering (jämför med livsmedelstaxan).
2. Förslaget har kvar besöksavgifter vilket inte SKL:s förslag bygger på. SKL talar om årsavgifter mer generellt.
3. De flesta anmälningspliktiga verksamheter har en besöks- eller prövningsavgift mosvarande 6 timmars handläggning vilket är betydligt mindre än vad som normalförslaget
föreslår.
4. De tillståndspliktiga verksamheterna (B-anläggningar) har fått en årsavgift i linje med
lägsta nivån i normalförslaget. Undantaget är dock inom lantbruket där det är besöksavgifter motsvarande 8 timmars handläggningstid.
Därför går det inte att jämföra avgiftsnivån kommunerna emellan genom att bara titta på
timkostnaden.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 2013
Voteringslista

§ 36

Datum: 2013-03-06
1 Johan Cord

S

Ja
X

2 Markku Julin
3 Göran Johansson

MP
C

X

4 Gunnar Welin

M

X

5 Bo Hagström

C

6 Roger Wiking

S

X

7 Per Rang

M

X

8 Håkan Jansson

S

X

9 Mats Karlsson

MP

X

10 Marina Larsson

S

X

11 Gunnar Carlsson

C

12 Stellan Kronberg
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13 Johan Magnusson
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1 Malin Markusson

S

2 Mattias Faleke
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3 Sverker Henrysson

C

4 Uno Johansson

M

5 Andreas Svensson
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6 Sven-Erik Roslund

S

7 Gunnar Bohlin
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S
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S

11 Lars Larsson
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12 Mikael Renström
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Sida 27

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 37

2013.Ma0251

Förslag på taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
————

Bakgrund
Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog
under 2010 en taxa för tillsyns enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Ändringen av taxan i det nu liggande förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av
den faktiska timkostnaden som Miljö- och byggnadsnämnden numera har.
Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år
och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt
mål.
I tidigare taxa har kalkylen legat på 1000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra
kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år.
I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 38

2013.Ma0250

Förslag på taxa enligt tobakslagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
————

Bakgrund
Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog
under 2006 en taxa för tillsyns enligt tobakslagen.
Ändringen av taxan i det nu liggande förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av
den faktiska timkostnaden som Miljö- och byggnadsnämnden numera har.
Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år
och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt
mål.
I tidigare taxa har kalkylen legat på 1000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra
kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år.
I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 39

2013.Ma0252

Förslag på taxa för offentlig kontroll av hantering av
animaliska biprodukter
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
————

Bakgrund
Kommunerna har saknat en taxa för kontroll av hantering av animaliska biprodukter. Det
kontrollansvar kommunerna har är följande:
1. nedgrävning av animaliska biprodukter
2. utlämnande och transport av matavfall
3. kompostering av matavfall när detta inte görs i en av Jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning
4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen
5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen
6. användning av organiska gödslingsmedel och hantering av naturgödsel i primärproduktionen
Ansvaret när det gäller hantering och utlämnande av animaliska biprodukter vid verksamheter som hanterar livsmedel ligger på den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen vid anläggningen. Det är antingen kommunen eller Livsmedelverket.

Föreliggande förslag
Taxan i det nu liggande förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av den faktiska
timkostnaden som Miljö- och byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på
att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt mål.
_____________________________________________________________

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

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 40

2013.Ma0253

Förslag på taxa enligt strålskyddslagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
————

Bakgrund
Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i
oktober 2008 en taxa för tillsyns enligt strålskyddlagen.
Ändringen av taxan i det nu liggande förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av
den faktiska timkostnaden som Miljö- och byggnadsnämnden numera har.
Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år
och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt
mål.
I tidigare taxa har kalkylen legat på 1 000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra
kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år.
I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 41

2013.Ma0255

Förslag på ändring av taxa för Mariestad, Töreboda,
Gullspångs kommuns offentliga kontroll av livsmedel
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner beslutar att ändra § 16 taxa för offentlig kontroll av livsmedel i enlighet med i ärendet upprättat
förslag.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har konstaterat att det finns ett fel i gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel. I § 16 sägs det i taxan att:
16 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten påbörjats och att avgiften därefter ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Det som är felaktigt är att debiteringen av årsavgifterna för registreringspliktiga verksamheter ska ske året efter att verksamheten påbörjats. Detta strider mot 9 § i förordningen om
avgifter för offentlig kontroll. Den stipulerar att:
9 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala
den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 41 (forts.)

2013.Ma0255

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag på ändring
Förslaget är att § 16 i taxa för offentlig kontroll av livsmedel ändras till följande lydelse:
16 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår som verksamheten påbörjats och att
avgiften därefter ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska betala
en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och
med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 42

2013.Ma0015

Förslag på intern kontrollplan 2013 för Miljö- och byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta en intern kontrollplan för verksamhetsåret
2013 i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden vill i detta sammanhang även hänvisa till de övriga styrdokument som nämnden har upprättat som kompletterar den aktuella interna kontrollplanen.
Exempel härpå är tillsyns- och kontrollplanen samt de kvalitetsmål som är definierade för
nämndens och förvaltningens arbete.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag på intern kontrollplan 2013 för
Miljö- och byggnadsnämnden.
Som underlag för kontrollplanens innehåll har använts ett Kommunstyrelsens förslag. Förslaget har bearbetats för att fylla Miljö- och byggnadsnämndens behov av intern kontroll.

Vad är intern kontroll?
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet
och ekonomi. Det finns också internationellt förankrade definitioner som uttrycker samma
sak mera fylligt.
Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa att:





verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk
hushållning
informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
de regler och riktlinjer som finns följs
möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida 34

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 42 (forts.)

2013.Ma0015

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad aktivitet. Den
vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten:


organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter



personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; - verksamhetens styr- och rapporteringssystem. Den engagerar dig som politiker, förvaltningens ledning och alla anställda.

Genom god intern kontroll kan både de förtroendevalda och förvaltningen ta sitt ansvar
och få kontroll över verksamheten.
_____________________________________________________________

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 § 43

2013.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.

Miljö- och byggnadsförvaltningens rapportering
Nu har befolkningssiffrorna för kommunerna den 31 december kommit, vilket möjliggör
en första debitering av kommunbidragen. Detta kommer att ske under mars månad.
_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 44

2013.Ma0019

Verksamhetsuppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen tillhandlingarna samt att
ändra sin Tillsyns- och kontrollplan i enlighet med ärendet framtaget förslag.
————

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
I verksamhetsplanen för 2013 har det tillkommit en del aktiviteter som förvaltningen bedömer att vi måste eller bör delta i. Exempel på detta är:







Årsrapportering inom området enskilda avlopp
Den gemensamma VA-planeringen med VA-avdelningen och Utvecklingsenheterna
kommer att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet och då även för handläggning av enskilda ärenden inom områden som eventuellt kan anslutas till kommunalt
VA-nät.
Upphandling av laboratorietjänster
Ett uppdrag att tillsammans med Avfallsavdelningen på Tekniska förvaltningen ta fram
strategi för utsortering av matavfall
Tematiska tillägg till ÖP för MTG - Vindbruksplan gemensam för MTG

I övrigt är verksamheten under 2013 nu föremål för överläggningar med MTG Styrgrupp.
Den 28 februari kommer presidiet träffa styrgruppen för att samtala om den verksamhet
som eventuellt kan finansieras utanför budgeten eller annars bör omprioriteras. Resultatet
och konsekvenserna av den diskussionen kommer att redovisas på sammanträdet den 6
mars 2013.
_____________________________________________________________

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

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 45

2013.Ma0019

Om representant för oppositionen i Miljö- och byggnadsnämndens presidium
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden uppmanar oppositionspartierna i de tre samverkade kommunerna att föreslå en representant i Miljö- och byggnadsnämndens presidium.
————

Bakgrund
Vid överläggningar med MTG Styrgrupp den 28 februari 2013 framkom att oppositionspartierna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner inte utsett någon representant
i Miljö- och byggnadsnämndens presidium.
Det formella beslutet att medge att oppositionens representant får medverka i presidiet
fattas av ordföranden i Miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 46

2013.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
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 47

2013.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Från Mark- och Miljööverdomstolen om utdömande av vite.
(Dnr 2007.Gu0450)
2. Från Mark- och Miljööverdomstolen om utdömande av vite.
(Dnr 2008.Gu0231)
3. Från Mark- och Miljödomstolen om bygglov för återvinningsstation på fastigheten
Gärdet 4:1 i Mariestads kommun.
(Dnr 2011.Ma0988)
4. Från Länsstyrelsen om överklagat beslut gällande utvändig ändring av garage på fastigheten Räfsan 10, Mariestads kommun.
(Dnr 2012.Ma1487)
5. Från Länsstyrelsen om anmälan om vattenverksamhet för återställande av pir inom fastigheten Äskekärr 1:8, Mariestads kommun.
(Dnr 2012.Ma1702)
6. Från Länsstyrelsen om att inte pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens på
Moviken 3:2, Mariestads kommun.
(Dnr 2012.Ma1778)
7. Från Länsstyrelsen om bekräftelse på anmälan om transport av farligt avfall.
(Dnr 2013.Ma0042)
8. Från Länsstyrelsen om tillstånd att flytta inventarier från Enåsa kyrka till Hassle kyrka.
(Dnr 2013.Ma0164)
9. Från Länsstyrelsen om överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av biogasanläggning på fastigheterna Utby 6:1, Utby 18:1 och Soldattorpet 1:1 i Mariestads kommun.
(Dnr 2011.Ma1447)
10. Från Länsstyrelsen om Anmälan om vattenverksamhet för stabilisering av kajkant inom
fastigheten Gamla staden 6:1 (Kv. Bojen) i Mariestads kommun.
(Dnr 2012.Ma0904)
11. Från Polismyndigheten om allmänfarlig vårdslöshet.
(2013.Ma0163)
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 47 (forts.)

2013.Ma0011

12. Från Mariestads kommun om inbjudan till information kring inventering av avfallshantering.
(Dnr 2013.Ma0198)
13. Från Kontrollansvarigas Riksförbund (KARF) om certifierade kontrollansvariga.
(Dnr 2013.Ma0210)
14. Från Kommunstyrelsen i Mariestads kommun om utsortering av matavfall i kommunens hushåll.
(Dnr 2013.Ma0227)
15. Från Avfallsnämnden för Mariestad och Gullspångs kommuner om information gällande latrinabonnemang.
(Dnr 2013.Ma0229)
16. Från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun om riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftparker.
(Dnr 2013.Ma0236)
17. Från Naturvårdsverket om anmälan av gränsöverskridande transporter av avfall.
(Dnr 2013.Tö0023)
18. Från Naturvårdsverket om anmälan av gränsöverskridande transporter av avfall.
(Dnr 2013.Tö0037)
19. Från Vätternvårdsförbundet om predation på rödingrom från signalkräftor och fisk
från Vättern.
(Dnr 2013.Tö0084)
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 48

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information lämnades på sammanträdet om bl.a. följande:
1. Om arbetet med att ta fram regler för uteserveringar
2. Mariestad Sjötorp 2:7 - Om ansökan om förhandsbesked
3. Mariestad Sjötorp 2:22 – Om vanvårdad fastighet
4. Mariestad Brommösund 1:78 – Information om syn med Mark- och miljödomstolen
5. Mariestad Nya Staden 2:1 – Om pågående handläggning av ansökan om rivningslov
6. Töreboda Fimmerstad 15:5 – Upphävt tidsbegränsat bygglov för gocartbana
7. Mariestad kv. Galeasen 1 och 3 – Om nybyggnadskrav
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-03-06

Anslagsdatum

2013-03-14

Förvaringsplats för protokollet

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

Underskrift
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Anslag tas ner

2013-04-04

Ewa Sallova
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