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Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 13.30 – 16.35

Beslutande

Johan Cord
Bo Hagström
Stellan Kronberg
Göran Hellström
Gunnar Carlsson
Mats Karlsson
Göran Johansson
Gunnar Welin
Per Rang
Bert Levefelt
Jan B. Nilsson
Ann-Charlotte Jyllhed

Övriga deltagande

Leif Udéhn
Johanna Björck
Charlotte Paulsson
Lars Sylvén

Utses att justera

Bert Levefelt

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.00

Sekreterare

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

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

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
ersättare
miljöinspektör
stadsarkitekt
miljö- och byggnadschef

Paragrafer

175 - 194

Lars Sylvén
Ordförande

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

Johan Cord
Justerande

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

Bert Levefelt
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 175

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Bert Levefelt (M) till att jämte ordföranden
Johan Cord (S) justera protokollet.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 176

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde.
Inga ledamöter anmäler jäv.
_____________________________________________________________
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2013.Ma0009

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

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 6 november 2013 till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Töreboda Svenningstorp 1:10 – Krav på uppstädning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Jan Bertilsson (19770824-5936), ansvarig för aktuell nedskräpning på fastigheten Svenningstorp 1:10 i Töreboda kommun, vid
vite om 100 000 kr, att senast 3 månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha städat upp på
och kring tomten på fastigheten Svenningstorp 1:10 i Töreboda kommun. Föreläggande
omfattar samtliga fordon, metallskrot, vitvaror, m.m. som förvaras utomhus och all nedskräpning på eller utanför själva tomtplatsen.
Exakt vad som ska städas bort framgår av de bilder som bilagts Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 5 juni 2013.
Om dessa åtgärder inte blir vidtagna inom den förskrivna tiden, kan Miljö- och byggnadsnämnden komma att besluta om uppstädning på Jan Bertilsson bekostnad.
Detta beslut motiveras med att nedskräpningen är så pass omfattande att det föreligger en
betydande olägenheten för omgivningen.
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap §§ 9 och 18 samt med hänvisning till 15 kap § 30
miljöbalken.
Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö
och God bebyggd miljö (se information nedan).
Tillämplig lagstiftning

Av 15 kap. 30 § miljöbalken följer att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken följer att om någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon
annan åtgärd som åligger honom enligt miljöbalken får Miljö- och byggnadsnämnden förelägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden.
Enligt 26 kap. 14 § får förelägganden eller förbud förenas med vite.
Om förelagda åtgärder ej utförs kan Miljö- och byggnadsnämnden besluta att utföra åtgärderna på den felandes bekostnad med stöd av 26 kap. 18 §.
Information om avgift

Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att debitera ansvarig nedskräpare Jan Bertilsson
en tillsynsavgift på 600 kronor per timme i enlighet med fastställd "Taxa för tillsyn enligt
Miljöbalken".
Forts.
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Handläggningstiden för detta ärende har hittills uppgått till 22 timmar.
Uppföljning av ovanstående punkter tillkommer.
Faktura kommer att skickas ut separat när ärendet är avslutat.
————

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen gjorde en inspektion 2008-10-09 och noterade då att
nedskräpning var omfattande. Det fanns mycket skrot, bilar av varierande standard, kemikalier (dunkar, oljefat etc.), bilbatterier, däck m.m. såväl på egna fastigheten som på intilliggande fastigheter.
Miljö- och byggnadsförvaltningen fick ytterligare ett klagomål skriftligen med karta och bilder tagna på fastigheterna 2008-11-28.
Miljö- och byggnadsförvaltningen kommunicerade 2009-01-30 lagfaren fastighetsägare
Barbro Nilsson ett beslutsförslag med innebörden att berörd tomt måste städas upp från
skrotbilar och övrigt skrot.
Inneboende/hyresgäst Jan Bertilsson ringde 2009-02-17 till Miljö- och byggnadsförvaltningen och bokade ett möte den 19 februari 2009.
Miljö- och byggnadsförvaltningen hade ett samråd med Jan Bertilsson 2009-02-17. Han
berättade att han hyrde fastigheten av sin moster Barbro Nilsson i 10 år. En muntlig åtgärdsplan gjordes upp på detta möte. Planen innebar att som första åtgärd ta bort alla kemikalier och bilbatterier från fastigheten. Nästa steg var att forsla bort skrotbilar. Miljö- och
byggnadsförvaltningen skulle göra ett uppföljande besök under september samma år.
Miljö- och byggnadsförvaltningen gjorde ett besök på fastigheten 2009-09-17 och konstaterade att nästan alla bilbatterier och kemikalier hade forslats bort. Antalet skrotbilar hade
minskat, men det fanns fortfarande mycket kvar att göra på fastigheten.
Miljö- och byggnadsförvaltningen ringde till Jan Bertilsson 2009-12-01. Jan skulle ringa tillbaka för att boka ett möte med förvaltningen, men har inte hört av sig.
Miljö- och byggnadsförvaltningen ringde till Jan Bertilsson igen 2010-01-18 och bokade ett
möte den 5 februari 2010, för att gå genom nästa delmål i åtgärdsplanen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen hade ett samråd med Jan Bertilsson 2010-02-05 och vi
gick igenom alla fordon som finns på fastigheten och vilka som ska tas bort respektive behållas.
Miljö- och byggnadsförvaltningen gjorde ett besök på fastigheten 2011-05-25 och konstaterade att eldning av avfall pågick. Avfallet består av fordonsdelar, möbler, glas mm.
Forts.
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Det hade kommit till mer skrot, däck, bilbatterier och fordon på fastigheten. Minst 24 fordon fanns på fastigheten. Det fanns en släkting till Jan Bertilsson på fastigheten och det var
han som eldade upp avfallet. Han berättade att han har planer att köpa fastigheten.
Björn Bertilsson, ombud för fastighetsägare Barbro Nilson, har kontaktat Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-11-05 för att få anstånd om mer tid att städa upp skrotet och fordon.
Det har skett en viss uppstädning under åren men några fordon, däck, bildelar, metallskrot,
oljefat m.fl. enligt Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande har inte städats bort vid den
senaste inspektionen 2013-05-21.
Miljö- och byggnadsnämnden hade beslutat 2013-06-14 att hos Mark- och miljödomstolen
ansöka om att vitet på 100 000 kronor i enlighet med Miljö- och byggnadsnämndens beslut
från den 9 juni 2011 (§ 98/2011) ska dömas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden fick avslag på sin ansökan 2013-10-31 om utdömande av vitet från Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen anser indirekt att Miljö- och
byggnadsförvaltningen i detta fall ska rikta sig mot personen som har orsakat nedskräpningen, inte mot fastighetsägare.
Miljö- och byggnadsförvaltningen kommunicerade med mottagningsbevis
2013-11-05 Jan Bertilsson, ansvarig för aktuell nedskräpning, ett beslutsförslag med innebörden att berörd tomt måste städas upp från skrotbilar och övrigt skrot.
Jan Bertilsson har tagit emot beslutförslaget 2013-11-11 och har inte lämnat in synpunkter
på skrivelsen innan 2013-11-22.

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att i fråga varande tomt på Svenningstorp 1:10 inte
kan anses vara i sådant skick som föreskrivs i 15 kap § 30 miljöbalken (1998:808). Skäl finns
därför att förelägga ansvarig nedskräpare att städa upp tomten.
För att ansvarig nedskräpare ska vidta de åtgärder som erfordras finns anledning att förena
föreläggandet med vite. Med tanke på karaktären av de åtgärder som föreläggandet avser
bedömer nämnden att 100 000 kr är ett lämpligt belopp.
Med tanke på de åtgärder som ska utföras bör den tid då uppstädning ska ha utförts sättas
relativt kort fram. Nämnden bedömer härvid att uppstädning ska vara färdig senast tre månader efter beslutet vunnit laga kraft.
För att understryka allvaret i arten av nedskräpningen finns det anledning att förena föreläggandet med informationen att i fallet att uppstädningen inte blir utförd, kan Miljö- och
byggnadsnämnden besluta om vite eller besluta om att låta vidta åtgärderna på den ansvariges bekostnad. Forts.
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Aktuella Miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Miljömål 5, Skyddande ozonskikt: Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd
mot skadlig UV-strålning.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Protokollsutdrag + REK + MB
Jan Bertilsson
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Barbro Nilsson, Remmarn 132, 890 50 Björna

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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Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 – Avvisande
av ärende om anmälan om uppförande av tre vindkraftverk
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet i syfte att behandla såväl
anmälningsärendet som bygglovsärendet samtidigt.
————

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


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



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



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

2. Ytterligare fotomontage som ska visa de i anmälan avsedda verken tillsammans med
vindkraftverk inom vindbruksplanens område J.
3. Alternativ lokalisering som kan utgöra ett reellt alternativ. Företrädelsevis ska mark
inom vindbruksplanens utpekade områden tas i anspråk för vindbruk.
4. En beskrivning om hur risk för iskast som kan skada människor som vistas i området
kommer att hanteras.
Forts.
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5. Säkerhetsavstånd och specifikationer till intilliggande telefon/elledningar ovan mark ska
anges.
6. Ljudberäkningar för huvudalternativet ska förutom driftreducerad ”mode” inkludera en
beräkning för ljudutbredningen om inte verkens effekt reduceras samt en uppskattning
av energiutvinningen i förhållande till de rådande årsmedelvind- förutsättningarna.
Då det inte kom in några kompletteringar kommunicerades ett beslut om att avvisa detta
ärende med Eolus Vind 2013-04-26. Anna Gunnarsson från Eolus Vind kontaktade därefter Miljö- och byggnadsförvaltningen och sa att bolaget håller på att sammanställa kompletteringarna. Hon räknade med att de ska kunna ha kommit in senast den 15 nov 2013.
Några kompletteringar har inte kommit in och Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer
därför att ärendet ska avvisas.
_____________________________________________________________
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Gullspång Hova 82:1 - Ansökan om bygglov för ostagad
radiomast
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i enlighet med inlämnade
handlingar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften för bygglovet är 17 329 kronor (11 125 kronor för bygglov, startbesked
och fastställande av kontrollplan, 6 204 kronor för hörande av grannar) enligt
taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Christer Rydén, WSP Sverige AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge, som är
certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år efter det datum då beslutet vunnit laga kraft.
Masten får tas i bruk innan slutbesked meddelats.

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat ett startbesked.

Omedelbar justering
Beslutet justeras omedelbart efter sammanträdet
————

Bakgrund
Trafikverket har genom Scanmast ansökt om nybyggnation av en ostagad radiomast
och teknikhus på fastigheten Hova 82:1 i Gullspångs kommun. Mastens placering
omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Yttranden
Beslut från Länsstyrelsen finns med som underlag i ansökan.
Forts.
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Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att
yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Underrättelse har skett genom
kungörelse i Mariestads tidning.
Inga negativa yttranden har inkommit.

Skäl till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd sker separat.
Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för ingrepp i eventuellt riksintresse natur och/eller riksintresse kultur.
Arbeten med ledningar som passerar vattendrag, våtmarker, sumpskogar och nya vägtrummor eller byte av vägtrumma ska anmälas till Länsstyrelsen som vattenverksamhet.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna
för utstakning debiteras separat om de utförs av Tekniska förvaltningen/Kartoch mätavdelningen.
Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljöoch byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.

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

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 180 (forts.)

2013.Gu0392

_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
Scanmast AB, Kupolen 104, Borlänge

Information om hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 13

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 181

2013.Gu0506

Kommunikation med Trafikverket om krav på skyddsåtgärder mot förorenat vägdagvatten från väg 200
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag
att kommunicera Trafikverket ett beslutsförslag med krav på redovisning av hur man avser
att åtgärda den stora och uppenbara risk på förorening av vattentäkten i Hova som trafiken
på väg 200 utgör.
Motivet till beslutet är att det under lång tid diskuterats bland annat med berörda kommuner men också med Miljö- och byggnadsförvaltningen om behovet av skyddsåtgärder med
avseende på förorenat dagvatten från väg 200 i dess sträckning i tillrinningsområdet till
Hova grundvattentäkt. Några åtgärder eller definitiva åtgärder har dock inte presenterats av
Trafikverket. Trafikverket är ansvarig väghållare och därmed skyldig att vidta skyddsåtgärder.
Motiv för detta beslut återfinns bland annat i 2 kapitlet miljöbalken och där främst 2 och 3
§§.
Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö, om Levande sjöar och vattendrag, om Grundvatten av god kvalitet, samt om God bebyggd miljö samt om Ett rikt växtoch djurliv (se information nedan).
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har såsom tillsynsmyndighet enligt miljöbalken en skyldighet
att övervaka att ansvariga verksamhetsutövare tar sitt ansvar för att motverka risker för
uppkomst av olägenheter för hälsa och miljön.
I detta samanhang handlar det om att de identifierade riskerna för förorening av en betydelsefull allmän dricksvattentäkt inte motverkats.
Ansvarig för att vidta skyddsåtgärder med avseende på förorenat vägdagvatten är Trafikverket såsom väghållare.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 14

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 181 (forts.)

2013.Gu0506

Aktuell lagstiftning
2 kapitlet Miljöbalken

Hänsynsregler
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

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 8, Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Miljömål 9, Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
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.
Miljömål 16, Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 181 (forts.)

2013.Gu0506

_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 16

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 182

2013.Tö0746

Kommunikation med Trafikverket om krav på skyddsåtgärder mot förorenat vägdagvatten från väg 202
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag
att kommunicera Trafikverket ett beslutsförslag med krav på redovisning av hur man avser
att åtgärda den stora och uppenbara risk på förorening av vattentäkten i Töreboda på fastigheten Haboskogen 6:29 som trafiken på väg 202 utgör.
Motivet till beslutet är att det under lång tid diskuterats bland annat med berörda kommuner men också med Miljö- och byggnadsförvaltningen om behovet av skyddsåtgärder med
avseende på förorenat dagvatten från väg 202 i dess sträckning i tillrinningsområdet till Töreboda grundvattentäkt. Några åtgärder eller definitiva åtgärder har dock inte presenterats
av Trafikverket. Trafikverket är ansvarig väghållare och därmed skyldig att vidta skyddsåtgärder.
Motiv för detta beslut återfinns bland annat i 2 kapitlet miljöbalken och där främst 2 och 3
§§.
Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö, om Levande sjöar och vattendrag, om Grundvatten av god kvalitet, samt om God bebyggd miljö samt om Ett rikt växtoch djurliv (se information nedan).
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har såsom tillsynsmyndighet enligt miljöbalken en skyldighet
att övervaka att ansvariga verksamhetsutövare tar sitt ansvar för att motverka risker för
uppkomst av olägenheter för hälsa och miljön.
I detta samanhang handlar det om att de identifierade riskerna för förorening av en betydelsefull allmän dricksvattentäkt inte motverkats.
Ansvarig för att vidta skyddsåtgärder med avseende på förorenat vägdagvatten är Trafikverket såsom väghållare.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 17

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 182 (forts)

2013.Tö0746

Aktuell lagstiftning
2 kapitlet Miljöbalken

Hänsynsregler
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

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 8, Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Miljömål 9, Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
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.
Miljömål 16, Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 182 (forts.)

2013.Tö0746

_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom+ missiv
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 19

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 183

2013.Ma1303

Förslag på 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 enligt miljöbalken i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån på 820
kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.

Överläggningar
Johan Cord (S) med instämmande av Gunnar Welin (C) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker
det upprättade förslaget på beslut.
Bo Hagström (C) med instämmande Stellan Kronberg (M) yrkar på att timavgiften ska vara
648 kronor med en indexuppräkning.
Ordföranden Johan Cord (S) ställer det liggande förslaget mot Bo Hagströms förslag om
en timavgift på 648 kronor med indexuppräkning och finner att nämnden beslutat i enlighet med i ärendet upprättat förslag
Ledamoten Bo Hagström (C) begär votering. Ordföranden Johan Cord (S) fastställer en propositionsordning som innebär att den som röstar Ja ställer sig bakom
det upprättade förslaget på beslut och den som röstar Nej att ställa sig bakom förslaget att timavgiften ska vara 648 kronor med en indexuppräkning.
Voteringen utfaller så att 7 tjänstgörande ledamöter röstar ja och 6 röstar nej. Det
innebär att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med i ärendet upprättat förslag. Hur var och en har röstat framgår av bilagd voteringslista.
Ledamoten Bo Hagström (C)reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
————
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 20

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 183 (forts.)

2013.Ma1303

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett nytt förslag på reviderad taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken.
Förslagets bilaga 2 har nu baserats på den nya miljöprövningsförordningen. Den nu gällande taxans bilaga 2 byggde på förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och byggnadsförvaltningens redogörelse
De förändringar som förslaget nu redovisar är främst följande:


Bilaga 2 är nu helt anpassad till den nya förordning som trädde i kraft i juni 2013 och
som heter miljöprövningsförordningen. Det innebär en hel del förändringar i klassificeringen av olika miljöfarliga verksamheter.



Förslaget innefattar inget förslag på timtaxa, då detta inte i tidigare dialog med kommunledningarna i de tre samverkande kommunerna varit framgångsrikt. Bedömningen
är att timtaxan ska ligga på 820 kronor förutsatt att man kan få till en hög andel tillsynsoch prövningstid som kan debiteras.



En indexuppräkning av nuvarande taxa skulle innebära att timavgiften skulle ligga kvar
på 648 kronor.

Konsekvensbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen menar att timavgiftens storlek är en betydande faktor för
att prövningen och tillsynen enligt miljöbalken mer eller mindre ska belasta skattekollektivet. Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag att bedriva myndighetsutövningen inom miljöbalkens område enligt gällande reglemente förutsätter att de tre samverkande kommunerna
verkligen tillhandahåller tillräckliga resurser så att arbetet kan bedrivas med god kvalitet
med avseende på service och utförande. Om avgiftsnivån inte täcker de kostnader som
myndighetsutövningen inom miljöbalkens område, så måste kommunerna täcka kostnaderna med skatt.
Noterbart är att Riksdagen beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna.
Det är också viktigt att veta att omfattningen på myndighetsutövningen kan komma att behöva utökas. Det finns signaler på detta bland annat från Vattenmyndigheten.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 21

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 183 (forts.)

2013.Ma1303

MTG Styrgrupps ställningstagande
Styrgruppen har rekommenderat att Miljö- och byggnadsnämnden fattar nya beslut när det
gäller samtliga nu aktuella taxor som är under revidering. Detta i och med att man fattat lite
olika beslut i Mariestad respektive Töreboda. Dessutom vill man att nämnden föreslår nya
datum då taxorna ska träda i kraft.
_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Närvarolista 2013
Datum

Votering
13.30 - 16.35

2013-12-04

Tid

Efternamn
Cord
Hagström
Johansson
Welin
Hagström
Wiking
Rang
Hellström
Karlsson
Smedberg
Carlsson
Kronberg
Levefelt

Parti
S
MP
C
M
C
S
M
FP
MP
S
C
M
M

Funktion
Ordförande
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
1:e v ordf.
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
2:e v ordf.
Ordinarie

j/n
j
n
j
j
j
j
j
j
j
n
j
j
j

Efternamn
Markusson
Faleke
Henrysson
Nilsson
Svensson
Roslund
Bohlin
Udéhn
Ivarsson
Jyllhed
Larsson
Renström
Norrman

Parti
S
V
C
M
C
S
M
S
M
S
FP
KD
M

Funktion
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

j/n
n
n
n
j
n
n
n
j
j
j
n
n
n

§ 183

Ordinarie
Förnamn
Johan
Anna
Göran
Gunnar
Bo
Roger
Per
Göran
Mats
Marina
Gunnar
Stellan
Bert

Ja

Nej

x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x

Ja

Nej

x
x
7

6

Ersättare
Förnamn
Malin
Mattias
Sverker
Jan B.
Andreas
Sven-Erik
Gunnar
Leif
Jonas
Ann-Charlotte
Lars
Mikel
Gunnila

tj.

tj

tj

Summa

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 22

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 184

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.
Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån på 820
kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.

Överläggningar
Johan Cord (S) tillstyrker det upprättade förslaget på beslut.
Bo Hagström (C) med instämmande Stellan Kronberg (M) yrkar på att timavgiften ska vara
648 kronor med en indexuppräkning.
Ordföranden Johan Cord (S) ställer det liggande förslaget mot Bo Hagströms förslag om
en timavgift på 648 kronor med indexuppräkning och finner att nämnden beslutat i enlighet med i ärendet upprättat förslag
————

Bakgrund
Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog
under 2006 en taxa för tillsyn 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.

Samma beslut i de tre samverkande kommunerna
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 23

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 184 (forts.)

2013.Ma0250

Därför krävs det nu att man i MTG Styrgrupp enas så att taxebesluten i de tre kommunerna blir likalydande. Detta i linje med gällande samverkansavtal.
————————
Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 24

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 185

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.
Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån på 820
kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.

Överläggningar
Johan Cord (S) tillstyrker det upprättade förslaget på beslut.
Bo Hagström (C) med instämmande Stellan Kronberg (M) yrkar på att timavgiften ska vara
648 kronor med en indexuppräkning.
Ordföranden Johan Cord (S) ställer det liggande förslaget mot Bo Hagströms förslag om
en timavgift på 648 kronor med indexuppräkning och finner att nämnden beslutat i enlighet med i ärendet upprättat förslag
————

Bakgrund
Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog
under 2010 en taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Samma beslut i de tre samverkande kommunerna
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 25

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 185 (forts.)

2013.Ma0251

Därför krävs det nu att man i MTG Styrgrupp enas så att taxebesluten i de tre kommunerna blir likalydande. Detta i linje med gällande samverkansavtal.
————————
Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 26

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 186

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.
Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån på 820
kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.

Överläggningar
Johan Cord (S) tillstyrker det upprättade förslaget på beslut.
Bo Hagström (C) med instämmande Stellan Kronberg (M) yrkar på att timavgiften ska vara
648 kronor med en indexuppräkning.
Ordföranden Johan Cord (S) ställer det liggande förslaget mot Bo Hagströms förslag om
en timavgift på 648 kronor med indexuppräkning och finner att nämnden beslutat i enlighet med i ärendet upprättat förslag
————

Bakgrund
Kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i
oktober 2008 en taxa för tillsyn 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.

Samma beslut i de tre samverkande kommunerna
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 27

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 186 (forts.)

2013.Ma0253

Därför krävs det nu att man i MTG Styrgrupp enas så att taxebesluten i de tre kommunerna blir likalydande. Detta i linje med gällande samverkansavtal.
————————
Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 28

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 187

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.
Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån på 820
kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på taxa för offentlig kontroll av
hantering av animaliska biprodukter.

Samma beslut i de tre samverkande kommunerna
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Därför krävs det nu att man i MTG Styrgrupp enas så att taxebesluten i de tre kommunerna blir likalydande. Detta i linje med gällande samverkansavtal.
————————
Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 29

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 188

2012.Gu0757

Gullspång Otterbäcken 9:34 - Yttrande angående Mål nr
P 3797-13
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge följande yttrande
Nämnden kan inte med säkerhet avgöra att åtgärden är bygglovpliktig.
Den tänkta åtgärden har prövats i en bygglovsansökan på grund av de tidigare beslut som
föregått ansökan då både nybyggnation och tillbyggnation har nekats av Miljö- och byggnadsnämnden. Skälen till detta framgår av nämndens beslut.
Domstolen har önskat särskilt svar på följande frågor:


Har kommunen något beslut/någon policy rörande vad som är samlad bebyggelse i
kommunen?
-



Ligger fastigheten, enligt kommunens uppfattning, inom samlad bebyggelse?
-



Nej

Finns det något skäl till varför den aktuella åtgärden inte är bygglovsbefriad?
-



Nej, inte enligt ÖP:n.

Är tillbyggnaden enligt kommunen dominerande eller förvanskande?
-



Det framgår i översiktsplanen (Vision 2020) från 2011-03-31 vad kommunen har
gjort för ställningstagande avseende samlad bebyggelse.

Skälet är de tidigare bygglovsprövningar som skett på fastigheten

Vilken betydelse har det att fastigheten ligger inom utredningsområde för LIS?
-

Det tydliggör kommunens ambition att omvandla området till industriområde genom en detaljplan.

Omedelbar justering
Beslutet justeras omedelbart efter sammanträdet
————
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 30

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 188 (forts.)

2012.Gu0757

Bakgrund
Mark- och miljödomstolen har förelagt Miljö- och byggnadsnämnden att inkomma med ett
yttrande avseende överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2013-0919, angående bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Otterbäcken 9:34 i
Gullspångs kommun.

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 + Fördjupad översiktsplan för Otterbäcken samt program för industrimark i Otterbäckens hamn
Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Protokollsutdrag för kännedom
Lennart Gustavsson, Ottervägen 3, Otterbäcken

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 31

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 189

Töreboda – Förslag på LIS-områden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till förvaltningen att yttra sig över förslag till LIS-områden för Töreboda kommun.
————

Bakgrund
Töreboda kommun har upprättat ett förslag på LIS-områden (Landsbygdsutveckling i
Strandnära lägen).
Planen har varit föremål för samråd under hösten 2012 och sommaren 2013 och har därefter bearbetats med utgångspunkt från de yttranden som inkommit.
Genom en pågående utställning bereds sakägare, myndigheter med flera, tillfälle att yttra sig
över planförslaget. Utställningstiden är 15 november 2013 – 15 januari 2014.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 32

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 190

Förslag på attestanter 2014
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse attestanter för år 2014 i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Detta beslut är fattat i enlighet med gällande ”Attestreglemente och kontroll av ekonomiska
transaktioner” fastställt av Kommunfullmäktige i Mariestads kommun (Kf §20/2009).
————

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden ska inför varje verksamhetsår utse ansvariga för attestering
före registrering av transaktioner. Det är obligatoriskt för Miljö- och byggnadsnämnden att
utse beslutsattestanter för kontroll av underlag, beställning, beslut och villkor.
En mottagningsattestant intygar att vid köp av varor och tjänster att nämnden tillgodogjort
sig det som beställts. Detta och övriga attestmoment (granskning och behörighet) är ej obligatoriska attestmoment.
Beslutsattesten utgör kärnan i Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska kontroll. I uppgiften ingår att kontrollera att en faktisk beställning har skett, att ett beslut har fattats och
att villkoren stämmer med det som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvaret
för konteringen.
Mariestads kommuns regler kring attestering återfinns i ett reglemente med tillhörande tilllämpningsanvisningar.

Förslag på attestanter
Ordinarie beslutsattestanter
Lars Sylvén
Miljö- och byggnadschef

Johan Cord
Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 190 (forts.)
Ersättande beslutsattestanter
Malin Bengtsson
Bygglovshandläggare

Bo Hagström
1:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Ingemar Lindsköld
Miljöinspektör

Stellan Kronberg
2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Ordinarie mottagningsattestant
Eva Haggerty
Miljö- och byggassistent
Ersättande mottagningsattestanter
Lena Granath
Miljö- och byggassistent
_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 34

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 191

2013.Ma0012

Ekonomisk redovisning till sammanträdet den 4
december 2013
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

Rapport
Utfallet vid årets slut är fortfarande svårt att exakt prognostisera. Det finns en del intäkter
som ska tillkomma under året såsom ersättning för utförda tjänster åt Mariestads kommun,
ersättning för vikarier för personal med fackligt uppdrag samt ännu icke debiterade avgifter.
Revisorerna har varit på besök och samtalat med presidiet och med förvaltningschefen. Resultatet av besöket och den tillhörande granskningen har ännu inte redovisats.
_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 35

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 192

2013.Ma0043

Verksamhetsuppföljning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen tillhandlingarna.
Beslut om verksamhetsplanen för 2014, kallad Tillsyns- och kontrollplan, kommer att fattas
på sammanträdet den 30 januari 2014.
————

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

Miljö- och byggnadsförvaltningens redogörelse
Följande är exempel på vad som planeras, pågår eller har utförts sedan förra sammanträdet
i Miljö- och byggnadsnämnden:


Anställningsförfarandet av en bygglovshandläggare/arkitekt, en byggnadsinspektör och
en miljö- och byggnadsassistent pågår. De första intervjuerna genomförs inom kort.
Det har blivit lite oklarheter kring kraven för assistenttjänsten, varför tiden för sista ansökningsdag har förlängts.



Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för år 2014 framskrider. Tillsyns- och kontrollplanen uppdateras successivt. Det finns en hel del oklarheter. Exempel på sådana är
effekterna av Mariestads kommuns arbete med att ändra förvaltningsorganisationen
och resultatet av överläggningar med de tre kommunledningarna om vilka uppgifter utanför myndighetsutövningen och de definierade uppdragen i övrigt som ska utföras.
Möte med respektive kommunledning (kommunchef och presidierna eller motsvarande
ifrån Miljö- och byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen) bör inplaneras under januari 2014.



Värmlands miljöchefer har varit på studiebesök hos Miljö- och byggnadsförvaltningen
för att ta del av hur arbetet med digital dokumenthantering utförs. Man har också intresserat sig för hur vi planerar för leverans till ett digitalt arkiv.



TUV-projektet (ett EU-projekt benämnt Tillsynsutveckling i Väst) har nu avslutats.
Hur fortsättningen kommer att gestalta sig kommer att fastställas under våren 2014.



Deltagandet i Miljösamverkans verkstadsprojekt har nu avslutats

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 192 (forts.)

2013.Ma0043

_____________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 37

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 193

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 38

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 194

2013.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Utredning av markförorening i Katthavet i Mariestads kommun
Dnr 2013.Ma0286
2. Länsstyrelsens beslut i ärende om överklagande av beslut om bygglov för en motocrossbana på fastigheterna Valkeberg 2:13 i Töreboda kommun och Höglunda 5:1 i
Mariestads kommun
Dnr 2012.Tö0355
3. Töreboda kommunfullmäktiges beslut om ändrad taxa enligt tobakslagen
Dnr 2013.Ma0250
4. Töreboda kommunfullmäktiges beslut om ändrad taxa enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel
Dnr 2013.Ma0251
5. Mariestads kommunfullmäktiges beslut att bibehålla befintlig taxa enligt lag om handel
med vissa receptfria läkemedel
Dnr 2013.Ma0251
6. Töreboda kommunfullmäktiges beslut att anta taxa för offentlig kontroll av hantering
av animaliska biprodukter i enligt Miljö- och byggnadsnämndens förslag med den ändringen att timtaxan fastställs till 650 kronor
Dnr 2013.Ma0252
7. Mariestads kommunfullmäktiges beslut att anta en taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter motsvarande 648 kronor per timma
Dnr 2013.Ma0252
8. Töreboda kommunfullmäktiges beslut att anta ändrad taxa enligt strålskyddslagen enligt
Miljö- och byggnadsnämndens förslag, med den ändringen att förslaget om höjning av
timavgiften (idag 600 kronor) utöver uppräkning med index avslås
Dnr 2013.Ma0253
9. Mariestads kommunfullmäktiges beslut att bibehålla befintlig taxa enligt stråskyddslagen
Dnr 2013.Ma0253
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 39

2013-12-04

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 194 (forts.)

2013.Ma0011

10. Beslut om överlämnande till Mark- och miljödomstolen av överklagat beslut om upphävd kommunal dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Säby 4:7
(egentligen på samfälld mark) i Mariestads kommun
Dnr 2013.Ma0717
11. Mark- och miljödomstolens godkännande av överenskommelse avseende Fålebergs
Börstorps invallningsföretag av 1941 i Mariestads kommun
Dnr 2013.Ma1155
12. Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och Vattenfall AB om
tappningsstrategi för Vänern
Dnr 2013.Ma1498
13. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att prioritering av arbete med medborgarförslag och motioner
Dnr 2013.Ma1537
14. Mariestads kommunfullmäktige om entledigande och val av ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden
Dnr 2013.Ma1545
15. Länsstyrelsens beslut att avslå överklagande av beslut om försiktighetsmått enligt miljöbalken för en motocrossbana på fastigheterna Valkeberg 2:13 i Töreboda kommun
och Höglunda 5:1 i Mariestads kommun
Dnr 2013.Tö0164
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-12-04

Anslagsdatum

2013-12-12

Förvaringsplats för protokollet

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

Underskrift

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

Anslag tas ner

2014-01-02

Lars Sylvén
___________________________________________________________________________________________________________

