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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 125

Godkännande av dagordning med mera
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde.
_____________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 126

2015.Ma0009

Information om beslut från föregående sammanträde i Miljö- och
byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 127

2011.Ma0795

Mariestad Västra Kinneskogen 2:1 – Yttrande angående vindkraftspark (Lst dnr 551-12939-2013)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig om remissen med följande synpunkter
och förslag till Länsstyrelsen:
1. Skuggautomatik ska installeras och fungera vid driftstart.
2. Kontrollprogrammet bör innehålla krav på uppföljning av fågellivet i området.
3. Det är önskvärt att sökande ansluter sig till den elektroniska tjänsten Vindstat inför
driftstart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Begränsad klimatpåverkan samt om God
bebyggd miljö (se information nedan).
————
Bakgrund

Vasa Vind AB, tidigare SSE Renewables, har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken hos
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Ansökan gäller en vindkraftspark om 12 verk med en
höjd av 180 meter. Mariestads kommunfullmäktige har tillstyrkt etableringen. Det är känt
att en stark opinion mot etableringen har väckts i området.
Miljö- och byggnadsnämnden har beretts möjligheten att yttra sig i ärendet. Miljö- och
byggnadsnämnden har fått förlängd svarstid till 2015-11-10.
Ärendets beredning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare yttrat sig om behov av kompletteringar. Då
påpekade förvaltningen att fågelsträck (vadare) enligt Vasa vinds egen utsago skulle inkomma.
Sedan förvaltningens tidigare involvering i ansökan har Vasa vind ändrat sin ansökan till att
omfatta 12 vindkraftsverk istället för 14 som tidigare ansökts. Positionen på verken har
också anpassats till kommunens förslag till reviderad vindbruksplan. Vindkraftverken
kommer därmed att ha ett avstånd som är minst 900 meter till närmaste bostadshus eller
fritidsboende.
Forts.
Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 127 (forts.)

2011.Ma0795

Området lämpar sig för vindkraft, platsen är förhållandevis avskild från boende och en av
de få i kommunen som erbjuder vindkraftsmöjligheter för en tillståndspliktig park utifrån
kriteriet som ställts upp för planen (minsta avstånd 900 meter).
Sedan ansökan inkom för kännedom till Miljö- och byggnadsnämnden så har den kompletterats huvudsakligen med de senare tilläggen bilaga B och bilaga C med respektive underordnade handlingar.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare påpekat att fågelutredningen behöver kompletteras och har även fått in liknande synpunkter från människor som bor i området.
Länsstyrelsen har sedan dess fått in kompletteringar på detta där många av de synpunkter
som förvaltningen och närboende haft om fågellivet i området har beaktats och besvarats i
rimlig omfattning. Fågelsträck belyses i ansökans bilaga C.10.
Miljö- och byggnadsnämnen kommer att bli tillsynsmyndighet för vindkraftparken om tillstånd erhålls. Därmed anser nämnden att ett kontrollprogram ska upprättas som inkluderar
en kontinuerlig redovisning av fågelsituationen. Eventuellt kan Länsstyrelsen besluta om
krav på lämplig teknik som syftar till att fåglar inte ska förolyckas.
Med avseende på skuggtimmarna ska skuggautomatik installeras och fungera vid driftstart.
Miljö och byggnadsnämnden är positiva till att Vasa Vind låtit utreda lågfrekvent buller.
Allmänheten ställer allt mer ofta frågor om infraljud.
För den nationella rapporteringen har Energimyndigheten låtit finansiera den elektroniska
tjänsten www.vindstat.nu. Ur ett nationellt perspektiv är det önskvärt att vindkraftsanläggningar ansluts till tjänsten.
Underlag för beslut



Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Åsa Furustam



Ansökan med tillhörande miljö- och konsekvensbeskrivning och bilagor



Miljö- och byggnadsförvaltningens tidigare svar på länsstyrelsens kompletteringsremiss 2013-05-22

Forts.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 127 (forts.)

2011.Ma0795

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 till
miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Vasa Vind AB, Box 3235, 103 64 Stockholm
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 128

2015.Ma0012

Budgetprognos 4, uppföljning nämndmål samt ekonomisk rapport för
Miljö- och byggnadsnämnden inför novembersammanträdet 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna en budgetprognos i enlighet med i
ärendet upprättad redovisning samt att notera informationen om det ekonomiska utfallet.
Nämndens bedömning är att tilldelade medel kommer att räcka. De budgeterade totala intäktsnivåerna bedöms bli minst i paritet med vad som prognostiserats i arbetsbudgeten för
året.
————
Bakgrund

En fjärde budgetprognos för året ska tas fram utifrån resultatet den 31 oktober 2015. Därvid ska också en uppföljning göras av nämndsmålen för Miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden ska också vid varje ordinarie sammanträde erhålla en redovisning av den aktuella ekonomiska situationen i jämförelse med gällande budget.
Aktuell ekonomisk rapport

En del internfakturering kommer att göras vid årsslutet (för facklig förtroendetid och kostnader för Mariestads kommuns ledamöter).
Tilltänkt investering under 2015 i ett nytt verksamhetssystem för Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att slutföras först under 2016. Förberedelserna har dock påbörjats. Investeringen kommer att behöva ombudgeteras.
Övrigt

Vissa kostnader kommer att uppkomma för att täcka behovet av tekniska hjälpmedel (utbyte av uttjänta telefoner och ersättning av datorer där leasingavtalen gått ut) och för att
bekosta de programuppdateringar, nyinköp, byten eller konverteringar som behövs för att
kunna hantera digitaliserade arkivhandlingar (ritningar).
Uppföljning av nämndsmålen för Miljö- och byggnadsnämnden

Arbetet med tillsyn över förfallna fastigheter bedrivs i en begränsad omfattning, det handläggs en handfull ärenden.
Hittills har 122 fastigheter beviljats avloppstillstånd och arbetet med att få åtgärdat fler
bristfälliga avlopp pågår.
Forts.

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 128 (forts.)

2015.Ma0012

Kommunikationsmålen synes kunna uppfyllas tillfredsställande. En ny telefonitjänst är inhandlad för att förbättra tillgängligheten på byggavdelningen. Det är en del problem med
funktionaliteten hos e-post-verktyget (Microsoft Outlook) vilket stundtals ger problem med
tillförlitligheten av e-posttrafiken.
Förvaltningen har haft tre praktikanter och planerar för ytterligare några fler då efterfrågan
är stor för att få insyn i verksamheten på förvaltningen.
Underlag för beslutet

Tjänsteskrivelsen författad av miljö- och byggnadschefen
Uppföljning nämndmål 20151031
Ekonomisk redovisning 20151031
Prognos 4
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 129

2015.Ma0019

Verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 10 november 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde följa upp hur verksamheten bedrivits och vid behov ändra sin Tillsyns- och kontrollplan för året.
Miljö- och byggnadschefens rapport

Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande att rapportera:
Övergripande

En hel del av verksamheten har under den senaste tiden fått inriktas på samordning och
planering med anledning av det uppkomna behovet av att ta omhand flyktingar. De objekt
som kan bli aktuella i de tre kommunerna kräver att flera handläggare hos förvaltningen gör
besök på plats. Även behoven av asylboenden medför omfattande handläggning.
Mariestads kommun har nu påbörjat sitt arbete med att revidera sin översiktsplan. Detta
innebär bland annat att förvaltningen bidrar med att se över en hel del faktaunderlag som
översiktsplanen ska grunda sig på.
Ett möte har avhållits i Töreboda tillsammans med kommunföreträdare, företagare och
Svenskt Näringsliv (intresseorganisation). Syftet var att komma med idéer om att bibehålla
och om möjligt förbättra företagsklimatet i Töreboda kommun.
Planering sker nu för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet under 2016 och framåt.
Även en uppföljning görs av vad som gjorts under året. Detta redovisas i Tillsyns- och kontrollplanen.
Administrationen

Kansliet har fått förstärkning i form av en praktikant som kommer att hjälpa till med arkivhantering med mera.
Kanslipersonalen har haft träffar med berörda arkivansvariga i det tre kommunerna i syfte
att förbättra samarbetet och för att bringa ordning i de handlingar som ska förvaras i centralarkiven och för att rensa i de närarkiv som förvaltningen har. Arkivproblemen måste
lösas och det kräver samordning med arkivansvariga i de tre kommunerna.
Forts.

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 9

2015-11-10

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 129 (forts.)

2015.Ma0019

För att göra våra inköp mer effektiva så har förvaltningen utsett en inköpssamordnare med
uppdrag att samordna förvaltningens inköp med övriga verksamheter inom såväl utom sektor samhällsbyggnad.
Diskussioner sker nu med tänkbara leverantörer av ett nytt verksamhetssystem för Miljöoch byggnadsförvaltningen. Det är tre tänkbara dataprogram som finns på marknaden.
Rutinerna kring sammanträdena i Miljö- och byggnadsnämnden har setts över i syfte att
ännu bättre anpassa ärendehanteringen till Mariestads kommuns instruktioner och till möjligheterna till dialog med Ciceron (Mariestads kommuns ärende- och dokumenthanteringssystem) och dess Assistent-funktion (portal för förtroendevalda i nämnden).
Byggavdelningen

Ett företag har nu fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan för stadshotellet i Mariestad.
Miljöavdelningen

Lantbrukstillsynen fortskrider där de flesta tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter besökts under året.
De planerade avfallsverksamheterna i Otterbäcken kräver en hel del arbetsinsatser för att
kunna säkra att beslutade försiktighetsmått efterföljs.
Kronofogdemyndigheten har påbörjat arbetet med att få ordning på två nedskräpade tomter i Bråtaområdet i Gullspångs kommun.
Livsmedelskontrollen

Utförd kontroll ligger i paritet med vad som inplanerats för året och följer det uppdrag som
årsavgifterna ger i form av kontrolltid.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen i ärendet från miljö- och byggnadschefen
Tillsyns- och kontrollplanen för Miljö- och byggnadsnämnden
_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 130

Diskussion om sekreterarskapet i Miljö- och byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschefen Lars Sylvén att till nästa
Miljö- och byggnadsnämndmöte 8 december ha diskuterat frågan med administrativa chefen Ola Blomberg, och lägga fram ett gemensamt förslag till beslut i frågan.
_____________________________________________________________

Bakgrund

Ordförande har väkt frågan om sekreterarskapet i Miljö- och byggnadsnämnden.

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 131

2015.Ma0010

Redovisning av delegationsbeslut
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
————
Bakgrund

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

Lista över de delegationsbeslut som är fattade sedan förra sammanträdet i Miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 132

2015.Ma0011

Ärenden att anmäla till sammanträdet den 10 november 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1.

Kommun Dnr
Töreboda 2008.
Tö0035

2.

Gullspång 2013.
Gu0474

3.

Gullspång 2013.
Gu0561

4.

Mariestad

2013.
Ma1069

5.

Mariestad

2014.
Ma0526

6.

Mariestad

2014.
Ma1308

7.

Mariestad

2014.
Ma1488

8.

Töreboda 2014.
Tö0349

9.

Gullspång 2015.
Gu0225

Ärende
Klagomål på nedskräpning på tomt omfattande
skrotbilar m.m.
Mål nr M 3216-14
Handlingsrubrik: Fullmakt
Anmälan om illegal vattenverksamhet
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Länsstyrelsen avskriver ärendet.
Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut om att inte genomföra skapande av blå bård vid
Mallskärs hamn och Pipans hamn
Anmälan om utförd åtgärd utan marklov
Handlingsrubrik: Dom från Mark- och
miljööverdomstolen
Åtgärd: Inget prövningstillstånd. Mål nr P7834-15
Ansökan om strandskyddsdispens - Ombyggnad
av sjöbod
Lst dnr 526-33217-2014
MMD målnr 1224-15
Handlingsrubrik: Dom från Mark- och
miljödomstolen
Åtgärd: Överklagandet avslås
Inköp av iPad till ledamöterna i
kommunfullmäktige
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunstyrelsen i
Mariestad
Åtgärd: 2015-10-12 §206 Inköp till MBN ledamöter
Uppgradering av husbilsställplats
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ansökan om bygglov avslås
Prövotidsredovisning hinderbelysning Slätte
vindkraftpark
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Olovlig deponi och nedskräpning
Handlingsrubrik: Överklagan
Åtgärd: VEQ AB hävdar att krav ska ställas till Descendent
Spolka z o o /Solagro

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp
Svenningstorp 1:10
Berörd: Bertilsson, Jan

Torsvid 5:13
Berörd: Fredén, Carina
Åråshult 1:6
Berörd: Karlsson, Bo

Fräsen 10
Berörd: Östlund,Patrik &
Ann-Louise
Sundsören 1:11
Berörd: Nikolajeff, Susanne
Birgitta

Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunfullmäktige
Mariestad

Kanaljorden 1:2
Berörd: AB Göta
Kanalbolag
Slätte 3:49
Berörd: Eolus Vind AB
Storkila 1:37
Berörd: Veq AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 132 (forts.)

2015.Ma0011

10. Gullspång 2015.
Gu0323
11. Gullspång 2015.
Gu0331

Inspektion av verksamhet
Handlingsrubrik: Beslut om avgift
Anmälan om vattenverksamhet
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen

12. Mariestad

2015.
Ma0053

13. Mariestad

2015.
Ma0475

14. Mariestad

2015.
Ma0475

15. Mariestad

2015.
Ma0760

16. Mariestad

2015.
Ma0906

17. Mariestad

2015.
Ma1164

18. Mariestad

2015.
Ma1171

19. Mariestad

2015.
Ma1225

20. Mariestad

2015.
Ma1265

Uppgradering av husbilsställplats
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ansökan om bygglov avslås
Ansökan om strandskyddsdispens Sjöbod/grillstuga med trädäck, utedass, båtramp
och elskåp
Lst dnr 526-18513-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Överprövning
Ansökan om strandskyddsdispens Sjöbod/grillstuga med trädäck, utedass, båtramp
och elskåp
Lst dnr 526-18513-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Upphäver del av beslut
Biotopskyddsområde - Sjötorp 3:2
Handlingsrubrik: Beslut från Skogsstyrelsen
Åtgärd: 2015-10-16
Ansökan om strandskyddsdispens - Väg
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning
Ansökan om strandskyddsdispens - Nybyggnad
av fritidshus
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning
Tillsynsprojekt - Tandläkare
Handlingsrubrik: Skrivelse till Miljö- och
Byggnadsnämnden
Åtgärd: Projektrapport - inspektion av tandläkare
Ansökan om tillstånd - Terrängkörning i planerad
vindkraftspark
Lst dnr 523-30078-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Tillstånd
Ansökan om alkoholtillstånd
Handlingsrubrik: Tillstånd

21. Mariestad

2015.
Ma1281

Anmälan av värmepumpanläggning
Handlingsrubrik: Föreläggande

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Lilla Årås 2:2
Berörd: Ericksson, Stefan
Hulan 3:37
Berörd: Länsstyrelsen I
Västra Götalands Län
Kanaljorden 1:2
Berörd: AB Göta
Kanalbolag
Mörtevik 1:1
Berörd: Robertsson,Rune

Mörtevik 1:1
Berörd: Robertsson,Rune

Sjötorp 3:2
Berörd: Skogsstyrelsen
Åsen 18:8
Berörd: Persson, Yvonne
Brommösund 1:69
Berörd: Fredriksson,
Hanna och Fredrik
Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden
Guntorp 2:55
Berörd: Rabbalshede Kraft
AB

Bävern 3
Berörd: Wästgårda
Restauranger AB/ Hikmat
Restauranger AB
Vågen 1
Berörd: Gustavsson, Rolf

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 14

2015-11-10

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 132 (forts.)

2015.Ma0011

22. Mariestad

2015.
Ma1330

Regeringens budgetproposition för år 2016
Handlingsrubrik: Inkommen handling

23. Mariestad

2015.
Ma1349

24. Mariestad

2015.
Ma1375

25. Mariestad

2015.
Ma1388

26. Mariestad

2015.
Ma1389

27. Mariestad

2015.
Ma1394

28. Mariestad

2015.
Ma1443

Information om projektet - Kommunernas
tillgång till EBH-stödet
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Infoblad 2, sept 2015
Ansökan om strandskyddsdispens Flotte/Bryggdäck
Lst dnr 521-12756-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Sammanträdesdagar 2016
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: 2015-09-28 §141
Tillgänglighetsplan 2016-2019
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: 2015-09-28 §138
Jordbruksverket lanserar VERA - Rådgivning mot
ett hållbart lantbruk
Handlingsrubrik: Inkommen information
Dispens för optoledning inom biotopskydd på
fastigheten Rudet 2:6 i Mariestads kommun
Lst dnr 521-34481-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Klagomål att kemiska bekämpningsmedel spridits
på Vassbackens vattentäkt
Handlingsrubrik: Föreläggande
Åtgärd: Om försiktighetsmått vid spridning av kemiska
bekämpningsmedel och gödsel kring vattenkälla
Risk- och sårbarhetsanalys Töreboda kommun
2015-2018
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunstyrelsen i
Töreboda

29. Töreboda 2015.
Tö0354

30. Töreboda 2015.
Tö0620

_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunal
Samverkan
Berörd: Sveriges Kommuner
och Landsting
Regionala
Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen
Västra Götaland
Dyrenäs 1:36
Berörd: Jalmselius,Bengt

Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunfullmäktige
Mariestad
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunfullmäktige
Mariestad
Centrala Myndigheter
Berörd: Jordbruksverket
Föreningar &
Organisationer
Berörd: Thasse Ekonomisk
Förening
Fimmerstad 15:6
Berörd: MTG
Kommunalteknik

Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Töreboda

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 15

2015-11-10

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 133

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information lämnas på sammanträdet om


Framtidsdagen 13/11 i Töreboda



Studiebesök december-mötet – Stadshotellet Mariestad, med anledning av att fastigheten är ett aktuellt ärende i nämnden



Studiebesök 7/12 till Falkenberg, företag TNG Gullspång



Flyktingsituationen



Presidiet kallat till Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad den 25/11



Verksamhetsplanering den 3/12 kl 13-17 i Stadshuset, Mariestad

_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-10

Anslagsdatum

2015-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2015-12-08

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

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

Annika Kjellman
___________________________________________________________________________________________________________

