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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, stadshuset Mariestad 
Tisdagen den 4 oktober 2022 kl 13:00-14:30 
 Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 
Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande 
Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Håkan  Fernström (S) Ledamot 
Linda Fröberg (S) Ledamot 
Göran Johansson (C) Ledamot 
Thomas Boethius (M) Ledamot 
Johan Cord (S) Ledamot 
Leif Börjesson (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Mikael Ericksson (RV) Ledamot 
Daniel Lång (M) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Inger Farken (MP) Ersättare 
Per-Olof Pettersson (C) Ersättare 
Yvonne Antonsson (S) Ersättare 
Pia Ekström Miljö- och byggnadschef 
Niklas Brandt Samhällsbyggnadschef  
Marcus Ögell Praktikant 
Elin Edforss Byggnadsinspektör §§101,108,112 
Therese Wiklund Bygglovshandläggare §§102-103 
Emma Lord Bygglovshandläggare §104 
Håkan Magnusson Miljöutredare §§105,106,108 
Anna Blanck Controller §107 
Rikard Andersson Miljöinspektör §108 
Rikard Segerstedt Miljöinspektör §108 
Niklas Engebretsen Alkohol- och tobakshandläggare §108 
Susanne Lantz Administratör §108 
Jonas Wester Miljöinspektör §112 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

 
Justerare Linda Fröberg 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 100-112 
 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Linda Fröberg  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-04 

Anslagsdatum 2022-10-10 Anslaget tas ner 2022-11-01 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 
  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 100                                                   Dnr P2  

Godkännande av dagordning 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

MBN § 101                                                   Dnr 2022/00089  

Töreboda Kilen 6:14 - Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av 
brandskyddet  
Dnr: 2022.MBN894 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetens ägare (orgnr. 
2120001678) Töreboda Kommun en byggsanktionsavgift på 24 150 kronor för att 
trots förbudet i 10 kap. 3 §§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), påbörjat en 
byggnadsåtgärd innan miljö- och byggnadsnämnden gett starbesked.  

Motivet till beslutet är att fastighetsägaren trots avsaknad av startbesked utfört 
väsentlig ändring av brandskyddet genom att utföra åtgärder för att kunna öka 
personantalet i hallen och på isbanan. 

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL samt 
6 kap. 5 § punkt 6 och 9 kap 13 § plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).   

Bakgrund 

Vid telefonsamtal från räddningstjänsten 2022-04-06 fick verksamhet miljö och bygg 
kännedom om att det utförts ändringar av brandskyddet i ishallen för att utöka 
personantalet i hallen. Åtgärden som utförts är anmälningspliktig. Anmälan har inte 
lämnats in till verksamhet miljö och bygg och startbesked saknas för åtgärden.  

En anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet har inkommit till verksamhet 
miljö och bygg i efterhand, 2022-05-04.   

Verksamhet miljö och bygg konstaterar att åtgärden som har utförts  
är olovlig då den utförts utan startbesked, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut 
enligt 11 kap. 51§ PBL.  
Enligt 9 kap. 13 § plan- och byggförordningen, PBF (SFS2011:338) ska en 
byggsanktionsavgift tas ut med utgångspunkt från åtgärder i fråga om byggnadsverk 
som kräver anmälan.  

Avgiften blir enligt uträkning från Boverket = 24 150 kronor. 

Enligt 11 kap. 53a § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) får en 
byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ner om avgiften inte står i proportion till 
den överträdelsen som har begått.  

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Verksamhet miljö och bygg har i 
detta fall gjort bedömningen att det inte föreligger skäl att sätta ner avgiften. 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5 § PBL (SFS 2010:900) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva 
förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så  
snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL.  
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Verksamhet miljö- och bygg bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig 
då den utförts innan startbesked utfärdats.   

Underlag för beslut 

Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse 2022-09-15 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-21 

Beräkning av sanktionsavgift  

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.    

Expedierats till:  
Fastighetsägaren 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 102                                                   Dnr 2022/00090  

Mariestad Sundsören 1:1- Nybyggnad av enbostadshus  
Dnr: 2022.MBN1573 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med tillhörande 
handlingar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Avgiften för bygglovet är 29 374 kronor (26 686 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 2 688 kronor för hörande av grannar 
och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Harry Delsmyr som är certifierad kontrollansvarig (cert nr SC0874-12) med 
behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  
avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 821 kr tas då ut.   

Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter beslutet 
har kungjorts även om startbesked meddelats.   

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov utanför planlagt område eller inom områdesbestämmelser.  

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

Ärendets beredning 
En ansökan om bygglov på del av fastigheten Sundsören 1:1, inkom 2022-07-04. 
Ansökan om avstyckning har lämnats in till lantmäteriet. Åtgärden är sådan att  
kända sakägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i  
enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
Inga negativa yttranden har inkommit. 

Skäl till beslut 
Med ovan sagda gör verksamhet miljö och bygg bedömningen att bygglov kan 
beviljas enligt kraven i 9 kap 31 § PBL. 
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Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat.  

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

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

Underlag för beslut 

Bygglovsinspektörens tjänsteskrivelse 2022-09-29 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-21 

Ansökan, Situationsplan med infartsväg 

Plan och sektionsritning 

Fasadritning    

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.  

E-postadress är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange beslutsdatum och ärendets diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

Underteckna skrivelsen. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.   

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 103                                                   Dnr 2022/00091  

Mariestad Törnberga 1:15- Ansökan om förhandsbesked - 
Nybyggnad av enbostadshus  
Dnr: 2022.MBN1618 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förhandsbesked beviljas i enlighet med 
tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 768 kronor (4 106 kronor för förhandsbesked, 1 
662 för hörande av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Förhandsbeskedet gäller i två år från det datum beslutet inner laga kraft. 

Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden utan bygglov  
och startbesked.    

Bakgrund 

Ansökan avser ett förhandsbesked på ett enbostadshus på ca 180m².  

Då verksamhet miljö- och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(förhandsbesked utanför detaljplanerat område) ska beslut fattas i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

På fastigheten finns möjligheter att lösa avloppsfrågan.  

Översiktsplanen pekar ut området för föreslagen ny bebyggelse. 

Ärendets beredning 
2022-07-08 mottog verksamhet miljö och bygg mottog en ansökan om 
förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Törnberga 1:15, 
Mariestad. 

Åtgärden är sådan att kända sakägare (minst alla ägare till angränsande fastigheter) 
har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § 
plan- och bygglagen.  

Inga negativa yttranden har inkommit. 

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd bevilja ett positivt 
förhandsbesked enligt ovanstående med stöd av 9 kap. 17 och 18§§ § PBL.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om förhandsbesked 

Situationsplan   

Information om hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

E-post är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och 
byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.Har överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till Länsstyrelsen.   

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 104                                                   Dnr 2022/00096  

Mariestad Lillängen 2:1 - Nybyggnation av två flerbostadshus och 
två cykelförråd 
Dnr: 2022.MBN2049 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med tillhörande 
handlingar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Avgiften för bygglovet är 153 935 kronor (153 710 kronor för bygglov, startbesked, 
slutbesked och fastställande av kontrollplan, 225 kronor för kungörelse) enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Leif Andersson, LA Byggkonsult i Mariestad, Vintervägen 7, 542 42 Mariestad, som 
är certifierad kontrollansvarig (SC0884-13) med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.  

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL). Som 
sakkunnig inom tillgänglighet godtas Jenny Afvander, H&T Projekteringsledning AB, 
Kommendörsgatan 30, 114 48 Stockholm, som är certifierad sakkunnig tillgänglighet 
(TIL) med behörighetsnummer 3859. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  
avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft. 
Om ärendet inte är avslutat inom fem år efter beslut om bygglov tagits, kan 
verksamhet miljö och bygg komma att skicka ut en påminnelse om att handlingar 
saknas inför slutbesked. En påminnelseavgift på 821 kr tas då ut.   

Observera att byggnationen inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter beslutet 
har kungjorts även om startbesked meddelats.   

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus och två cykelförråd 
för planenlig åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas av detaljplan för del av 
Lillängen 2:1 och 6:1 Mariestads centralort, Mariestads kommun som vann laga kraft 
2022-02-17. Bestämmelserna innebär bland annat att området är till för bostäder med 
upp till tjugofyra meters byggnadshöjd. Fasad mot Stockholmsvägen ska utföras i 
minst brandklass EI30 och utrymning ska vara möjlig bort från Stockholmsvägen. 

Flerbostadshusen kommer att uppföras i sju våningar. Fasaderna kommer att kläs 
med skärmtegel i grå/brun/röd nyans. 
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Ärendets beredning 
Verksamhet miljö och bygg mottog 2022-09-09 en ansökan om bygglov för 
nybyggnation av två nya flerbostadshus med två cykelförråd på fastigheten Lillängen 
2:1 i Mariestads kommun.  

Då verksamhet miljö- och bygg saknar vidaredelegation för ärendetypen 
(nybyggnation av flerbostadshus) ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden. 

Skäl till beslut 
Åtgärden följer detaljplanen. 

Verksamhet miljö och bygg bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL. Bygglov ska 
således beviljas. 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän verksamhet miljö och bygg har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat.  

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

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
debiteras separat om de utförs av kommunens Mät- och geodataenhet. 

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

Underlag för beslut 

Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse daterad: 2022-09-23 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse daterad:      2022-09-26 

Ansökan om bygglov registrerad:   2022-09-09 

Nybyggnadskarta registrerad:  2022-09-20 

Situationsplan/Markplaneringsritning registrerad: 2022-09-20 

Fasadritning registrerad:   2022-09-20 

Plan- och takplansritning registrerade:  2022-09-09 

Sektionsritning registrerad:   2022-09-20 

Markplaneringsritning registrerad:  2022-09-20 

Ritning cykelförråd registrerad:  2022-09-20 

Gestaltningsbilaga registrerad:  2022-09-20 
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Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet 
ska dock skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.  

E-postadress är mbn@mariestad.se. Skickar du med vanlig post är adressen  

Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86  Mariestad. 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

* ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-
postadress 

* vilket beslut du överklagar, ange beslutsdatum och ärendets diarienummer 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras. 

* eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning 

Underteckna skrivelsen. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har 
överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen. 

Om något är oklart kan du vända dig till verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-
75 60 05.     

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 105                                                   Dnr 2022/00081  

Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker  
Dnr: 2022.MBN1547 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
(kartläggning av torrlagda våtmarker och framtagande av handlingsplan) i den 
del som avser kartläggning av torrlagda våtmarker vad gäller kommunägd 
mark.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i 
de delar som avser icke kommunägd mark.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har till miljö- och byggnadsnämnden överlämnat en motion 
från Britta Wänström, Vänsterpartiet om kartläggning och restaurering av torrlagda 
våtmarker för beredning.   

Motionären föreslår att kommunen ska kartlägga vilka områden i kommunen som är 
lämpliga att återskapa våtmarker på samt tar fram en handlingsplan för återskapande 
av våtmarker utifrån resultatet av kartläggningen och genomför åtgärderna i den. 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har utrett ärendet och anför följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till den del av motionen som avser 
kommunalägd mark. 

Kartläggningen bör omfatta potentiella lämpliga lägen generellt och även beakta 
möjligheterna för hantering av dagvatten och skyfall. Uppdraget för att utföra en 
kartläggning bör ligga på samhällsbyggnad eftersom flera olika funktioner berörs. 
Arbetet kan med fördel utföras i samverkan med universitet/högskola som 
forskningsinsats eller studentarbete. Kommunen har t.ex. samverkan med Högskolan 
i Skövde. 

Kommunen har idag inte organisation och resurser för de delar som inte avser 
kommunalt ägd mark. Arbete bedrivs också av andra aktörer (myndigheter, 
branschorganisationer, vattenorganisationer m.fl.) vilka kommen bör samverka med.  

T.ex. finns tillgång till en s.k. åtgärdssamordnare inom Tidans Vattenförbund, 
åtminstone fram till 2024. Om kommunen ända vill bedriva ett eget arbete för att 
uppmuntra till ökad anläggning av våtmarker så behöver resurser för detta byggas 
upp. 

LONA och LOVA innebär finansieringsmöjligheter för projekt. Kommunen kan 
söka för egna projekt eller projekt drivna av andra aktörer, vilket även gjorts vid 
några tillfällen.  
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När kommunen söker för tredje parts räkning så påtar sig kommunen ändå ansvar 
för projektet i forma av huvudmannaskap för att projektet utförs enligt beslutade 
villkor, ekonomisk administration och ansvar för rapportering m.m. Projekten berör 
flera olika funktioner hos kommunen, såsom samhällsbyggnad och ekonomi. Idag 
finns brister i organisationen för hantering av sådana projekt, särskilt där kommunen 
inte driver dem själva. Kommunen behöver göra en översyn av hur man vill hantera 
LONA och LOVA projekt innan denna verksamhet växer.   

Behandling på sammanträdet 

Linda Fröberg (S) yrkar kartläggningen ska gälla för all torrlagd våtmark i 
kommunen, inte enbart den kommunägda. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tillstyrker tjänstemannens förslag. 

Ordförande Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enlig tjänstemännens förslag.       

Underlag för beslut 

Miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-09-21 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09_22 

Motion från Vänsterpartiet ”Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda 
våtmarker”.   

Kf § 53/22   

Expedierats till:  
Kommunfullmäktige i Mariestad 
Motionären 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 106                                                   Dnr 2022/00092  

Mariestad - Detaljplan för Askeviks camping m.m.  
Dnr: 2021.MBN897 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:  

Utfyllnad och andra åtgärder till skydd mot översvämning och skyfall behöver ske 
samordnat och planerat så att inte en etappvis utbyggnad gör att problem skapas i 
andra delar av området. Särskilt viktigt är att beakta rinnvägar och lågpunkter.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ny detaljplan för Askeviks camping i Mariestads 
kommun.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Askeviks camping och 
fritidshusområde genom att skapa förutsättningar för vidare utveckling av  

campingen samt skapa större och nya byggrätter för fritidshusområdet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planförslaget innebär en utveckling av området. Planförslagets avsnitt om 
genomförande behandlar hur ansvaret fördelas. Miljö- och byggnadsnämnden gör 
ingen egen bedömning av förslaget ur ekonomisk synpunkt.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljöpåverkan innebär i anspråkstagande tidigare inte exploaterad mark. 
Utvecklingen sker dock i anslutning till befintlig bebyggelse och inom i 
översiktsplanen utpekat LIS-område.  

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det krävs stora utfyllnader för att 
skydda området mot översvämning och skyfall vilket kan påverka landskapsbilden. 
Huvudmannen behöver kontrollera att tillförda massor inte innehåller föroreningar.   

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget innebär utökad bebyggelse och fler människor kommer att röra sig i 
området. Befintlig allmänt tillgänglig badstrand påverkas inte. En vall utmed stranden 
kan komma att upplevas som avskiljande.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av tf miljö och byggchef Pia Ekström och miljöutredare 
Håkan Magnusson. Nämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens och miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-09-19 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Riskbedömning 

Geoteknisk undersökning 

PM vägtrafikbuller 

Översvämningsanalys 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Stranderosion 

Granskningsutlåtande     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 107                                                   Dnr 2022/00094  

Tertialrapport 2, prognos och delårsrapport  
Dnr: 2022.MBN12 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Bakgrund 

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

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av miljö- och byggnadsnämndens strävan att uppnå en god 
ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter. Genom att sköta 
sina uppdrag objektivt, rättssäkert och professionellt skapar men dessutom bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden vill vara en aktiv part i planerandet och byggandet av 
det hållbara samhället. Den byggda miljön har en stor betydelse för människors hälsa, 
trygghet och sociala sammanhållning.  

Bedömning ur social dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett viktigt uppdrag när det gäller att bevaka att 
stadsgrönska och ekosystemtjänster uppmärksammas när men deltar i den 
kommunala planeringen. Det gäller såväl vid planering, byggande och förvaltning av 
stadsmiljöerna.   

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-19 

Tertialrapport, prognos, Tertialrapport med ekonomisk uppföljning     

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

MBN § 108                                                   Dnr 2022/00095  

Verksamhetsuppföljning, tertialrapport 2 år 2022  
Dnr: 2022.MBN16 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden följer i samband med tertialrapporterna upp den 
verksamhet som hittills bedrivits under året och gör vid behov förändringar i sin 
verksamhetsplan. 

Verksamhetsuppföljning 
Personal 
På miljöenheten är arbetsbelastningen hög och alla arbetsuppgifter hinns inte med 
för tillfället.   

Livsmedelsenheten har fortfarande en ökad arbetsbelastning, har haft en stor 
sjukfrånvaro i början av året och har behov av ytterligare en inspektör för att bland 
annat klara av årets kontroll. 

Hälsoskyddsenheten ligger efter med sina arbetsuppgifter dels på grund av en 
nyrekrytering under T2 och dels av 20 % föräldraledighet och 20 % arbetsuppgifter 
för Tidans Vattenvård.  

På byggenheten är det nu full täckning, då ena tjänsten har tillsatts med en vikarie.  

Administrationen har under sommaren haft vakant tjänst men den tjänsten har täckts 
upp till 60 %. 

Administration 
Administrationen har haft en vikarie tre dagar i veckan över sommaren så vi är snart i 
fas. Nya arbetsuppgifter har lärts in kontinuerligt. Tillskott av en till på 
administrationen från 4 september kommer att göra att avdelningen är fulltalig igen. 

Byggenheten 
Byggenheten har haft en intensiv period innan semestern då inkomna ärenden, 
tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd prioriterats. Övriga ärenden som 
tillsyn OVK, lekplatser och avslut av gamla ärenden har under perioden inte kunnat 
genomföras. 

Under juli och början av augusti har det varit lite lugnare vilket gjort att handläggare 
och inspektörer haft några veckor att komma ikapp och även kunnat arbeta med 
tillsyn och avslut av gamla ärenden.  

Under slutet av augusti har antalet ärenden och speciellt eldstadsärenden ökat 
markant vilket förmodligen har en koppling till ökade elpriserna. 
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Det har även inkommit ökad mängd frågor om installation av eldstäder och frågor 
om solceller. På grund av ökad mängd inkomna ärenden prioriteras återigen inkomna 
ärenden, tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Tillsyn som OVK, 
lekplatser och svartbyggen får en lägre prioritet.  

Miljöenheten 
Medarbetarna inom miljöbalkens arbetsområde arbetar utifrån de prioriteringar av 
uppdrag som gjorts i verksamhetsplanen. Arbetet med tillsyn på B-objekt och C-
anläggningar har påbörjats. Vad gäller B-anläggningar så har fokus legat på 
tillsynsbesök. En uppkommen vakans inom miljötillsynen innebär att upp till 10 B-
objekt och 19 C-objekt inte kommer att kunna besökas. En ny handläggare har 
rekryterats, men bedöms inte kunna arbeta fullt ut förrän slutet av året eller årsskiftet. 
En motsvarande vakans på lantbruk bedöms inte påverka tillsynen inom detta 
område på samma sätt då en ersättare snabbt kunnat rekryteras.  

Även under tertial 2 har det mycket ärenden kring skyddsjakt, bl.a. mycket klagomål 
på fåglar, rävar och grävlingar. Miljö- och byggnadsnämnden organiserar de 
kommunala skyttarna. 

Beslut har tagits i ett 10-tal strandskyddsärenden under tertial 2. Behovsutredning 
avseende strandskyddstillsyn pågår, bl.a. med en analys av hur många fastigheter som 
ligger inom strandskyddat område. 

Under tertial 2 avslutades drygt 60 anmälningsärenden om enskilda avlopp vilket 
indikerar att antalet åtgärdade anläggningar legat i det häradet.  

Miljöövervakningen har genomförts enligt verksamhetsplan. Inventering av asp i 
Tidan har avlutats. Lek av asp och vimma kunde konstateras. Smolträkning och 
elfisken i Gullspångsälven har utförts. Det är fortfarande ett mycket kritiskt läge för 
laxen, medan det ser stabilare ut för öringen. Vikens vattenråd bedriver aktivt arbete 
med bl.a. provtagning och våtmarksprojekt. Mätning av bakgrundsstrålning utfördes i 
maj. 

Arbete med vattenskyddsområde för Mariestadsfjärden, blå- och grönprogram för 
Mariestads kommun samt Agenda 2030 har tagit mycket tid även under tertial 2. Ett 
antal detaljplaner har granskats och verksamheten har deltagit vi de uppstartsmöten 
kring detaljplaner som hållit. 

Hälsoskydd 
Hälsoskydd arbetar aktivt med den styrda tillsynen av undervisningsverksamheter 
som kommer att fortlöpa under hösten. Mycket tid har gått till kvalitetsarbete (mallar, 
checklistor), planera tillsynen och utbildning (rekrytering). I och med detta upplever 
vi att den uppföljande- samt den styrda tillsynen inte hinns med i den grad som 
önskats även om tid har avsatts för ändamålet i början av året. Även en viss ökning i 
avfalls- och klagomålsärenden har inkommit till verksamheten.  

Livsmedel 
Livsmedelstillsynen har jobbat hårt i sommar med många evenemang som legat nere 
under pandemin.  

Trots hjälp under sommaren med en resurs så är inte tillsynen i fas med sina årliga 
tillsynsobjekt vilket har medfört att man har fått omprioritera i verksamheten på 
grund av utökat uppdrag, sjukfrånvaro och nyrekrytering.  
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Man inväntar också Livsmedelsverkets synpunkter på Länsstyrelsens revision om 
bland annat den eventuella kontrollskuld som föreligger sedan tre år tillbaka i tiden, 
som kan innebära att ytterligare personal måste rekryteras.  

Alkohol, tobak och läkemedel 
Resurstilldelningen av tillsyn ska motsvara nollresultat i budget. Det innebär att det 
inte kan planeras för mer verksamhet än att den inte får påverka verksamheten 
negativt. Serveringstillsynen flyter på.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-19     

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 109                                                   Dnr 2022/00093  

Internkontroll år 2022  
Dnr:2022MBN15 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av intern kontroll för 
nämndens verksamhet vid slutet av andra tertialen år 2022   

Bakgrund 

Verksamhet miljö- och bygg har utarbetat förslag till plan för intern kontroll år 2022. 
Internkontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen.  

Intern kontroll avser att: 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, styra mot effektivitet  

- Ha ordning och reda, skapa trygghet.  

Varje år beslutas om en plan för interkontroll där nämnden väljer att fokusera på 
några kontrollmoment. Nämnden ska år 2022 följa upp de kontrollpunkter som 
redovisas i bilagda dokument. Dokumentet återfinns också i verksamhetssystemet 
Stratsys. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett av målen som passar väl in på miljönämndens verksamhetsområde är att 
medverka i skapandet av hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Ansvaret 
för tillsyn av vissa verksamheter och ett aktivt deltagande vid fysisk planering och 
försäljning av kommunal mark gynnar målets intentioner.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Den miljömässiga dimensionen genomsyrar miljö- och byggnadsnämndens 
arbetssätt. Som exempel kan målet att bekämpa klimatförändringar nämnas. En 
miljöstrategi som siktar in sig på att förebygga följderna av klimatförändringarna är 
en bred uppgift för nämnden. I målet finns många aspekter där miljö- och 
byggnadsnämnden har möjligheter att påverka genom såväl tillsyn som uppmuntran. 
Nämndens miljöövervakande tillsynsverksamhet träffar också målet hav och marina 
resurser där bevakningen av såväl försurning som övergödning är viktiga inslag. 

Bedömning ur social dimension 

Att skapa hållbara städer och samhällen passar väl in på miljö- och 
byggnadsnämndens delaktighet i den fysiska planeringen. Här ingår såväl städernas 
miljöpåverkan som livskvaliteten för de som bor där.  
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Hållbara bostäder som är energieffektiva samt utomhusluftens kvalitet är aspekter 
som kan nämnas i det sammanhanget.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-19 

Uppföljning internkontrollplan år 2022     

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

MBN § 110                                                   Dnr 2022/00097  

Delegationsbeslut 2022-08-08 - 2022-09-19  
Dnr: 2022.MBN10 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut .     

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

 Sammanställning av miljö- och byggnadschefens delegationsbeslut 2022-08-08 - 
2022-09-19    
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 111                                                   Dnr 2022/00098  

Handlingar att anmäla 2022-08-08 - 2022-09-19  
Dnr: 2022.MBN11 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar att anmäla.      

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg redovisar vid varje sammanträde de handlingar som 
inkommit sedan föregående sammanträde med nämnden.      

Underlag för beslut 

 Sammanställning av till verksamhet miljö och bygg inkomna handlingar 2022-08-08 - 
2022-09-19     
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 112                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  
    

Återrapportering bygglovstider 

Byggenheten informerar om bygglovstider.      

Återrapportering Gullspång Hässleberg 1:19 Dnr: 2020.MBN.43 

Miljöinspektören redogör för läget.      
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