Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

Sida 1

Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, stadshuset i Mariestad
Tisdagen den 31 januari 2017 kl 13.30 – 16.15
Kjell Lindholm (C)
Ordförande
Björn Fagerlund (M)
1:e vice ordförande
Gunnar Welin (M)
2:e vice ordförande
Anders Bredelius (M)
Ledamot
Per Rang (M)
Ledamot
Göran Johansson (C)
Ledamot
Karl-Arne Gustavsson (C)
Ledamot
Leif Udéhn (S)
Ledamot
Lotta Boklund (S)
Ledamot, deltog ej § 8
Johan Cord (S)
Ledamot
Roger Wiking (S)
Ledamot
Tommy Thelin (S)
Ledamot
Håkan Fernström (S)
Tjänstgörande ersättare
Thomas Dynesius (M)
Tjänstgörande ersättare § 8

Beslutande

Justerare

Thomas Dynesius (M)
Per-Olof Pettersson (C)
Jan Carlsson (MP)
Annika Kjellkvist
Malin Bengtsson
Eva Rehnberg
Anders Hulthén Olofsson
Åsa Furustam
Ingemar Lindsköld
Robert Skogh
Victoria Steinborn
Göran Johansson

Justeringens plats och tid

Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2017-02-02 kl. 15.00

Övriga deltagare

Sekreterare

Paragrafer

Anneli Bergqvist-Gustavsson
Ordförande

Kjell Lindholm
Justerande

Göran Johansson

Justerandes signatur

Ersättare §§ 1-7, §§ 9-19
Ersättare
Ersättare
Miljö- och byggnadschef
Enhetschef byggavdelningen
Miljöinspektör § 3
Miljöinspektör § 4
Miljöinspektör § 5
Miljöinspektör § 7
Miljöinspektör § 8-10
Assistent

Utdragsbestyrkande

1-19

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-01-31

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Anslagsdatum

2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad

Anslaget tas ner

Underskrift

Anneli Bergqvist-Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-02-27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 1

Dnr 1080

Närvarorätt

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja assistent Victoria Steinborn
närvarorätt under dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 2

Dnr 132

Godkännande av dagordningen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning
för dagens sammanträde.
Följande ledamot anmäler jäv:
Lotta Boklund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av § 8
Mariestad Nolby 2:27 - Anlagd gräsmatta utanför tomtplats inom
strandskyddsområde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 3

Dnr 2017/00001

Resultat av 2016 Julbordsprovtagning Dnr: 2017.Ma0056

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

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

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i anslutning till julen 2016 tagit
livsmedelsprover på julbord hos de restauranger som serverat detta i de tre
kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Underlag för beslut

Julbordsprovtagning 2016
Expedierats till:
Protokollsutdrag + rapporten
Berörda livsmedelsverksamheter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 4

Dnr 2017/00003

Mariestad Brommösund 1:84 - Förbud mot dumpning av fiskavfall
Dnr: 2016.Ma1535

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda Brommösunds fisk (org.nr.
690309-0410) att utföra dumpning av fiskavfall i vattendrag. Vid överträdelse
kommer ett vite om 20 000 kronor att dömas ut för varje enskilt tillfälle.
Motivet till beslutet är att avfallet klassas som en animalisk biprodukt kategori 3 och
hanteringen genom dumpning i vatten inte följer kraven på bortskaffning som anges
i EU:s förordning om animaliska biprodukter (EG) nr 1069/2009 Artikel 14.
Detta beslut är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § med stöd av 15 kap 27§
samma balk, samt EU:s förordning 1069/2009 Artikel 14.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 2160 kronor enligt gällande taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Bakgrund

En skrivelse undertecknad av Brommösundets samfällighetsförening, Backebolets
vattenförening, Jordkulevikens stugförening och Vattenföreningen Brommösund 2
inkom till verksamhet miljö och bygg 2016-11-09. Skrivelsen ifrågasätter om
dumpning av fiskrens/-avfall är tillåtet i Brommösundet och undertecknade vill få
svar på vilka regler som gäller. Föreningarna oroas om risk för att deras dricksvatten
förorenas. Verksamhet miljö och bygg kontaktade Anders Agö, ansvarig för
Brommösunds Fisk om han kände till dumpningen. Han medgav att han dumpar fisk
söder om sundet och alltså inte inne i sundet där vattenintagen finns.
Jordbruksverket har kontaktats och (2017-01-12) klargjort att löjan som dumpas är
en animalisk biprodukt av kategori 3, dvs. den högsta riskklassen. Föreningarna har
meddelats om Jordbruksverkets uttalande.
Enl. EU:s förordning om animaliska biprodukter (EG) nr 1069/2009 är löjan som
dumpas att betrakta som ett avfall, en animalisk biprodukt av kategori 3. I artikel 14,
samma förordning framgår på vilket sätt avfallet ska bortskaffas. Dumpning är inte
listat som ett godtagbart förfarande och är därmed inte tillåtet.
Enligt miljöbalken (15 kap 27§) får dumpning av avfall inte ske inom Sveriges
sjöterritorium. Detta gäller i det här fallet fiskkropparna (löja) som slängs tillbaka i
Vänern.
Dumpningen av avfallet riskerar att bli en olägenhet, i synnerhet där närhet till
dricksvattenintag finns.

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 4 (forts.)

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Anders Hulthén Olofsson 2017-01-17,
Mariestad Brommösund 1:84 - Förbud mot dumpning av fiskavfall
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-18,
Mariestad Brommösund 1:84 - Förbud mot dumpning av fiskavfall
Presentation Dumpning av Löja i Vänern
Kommunikation med Jordbruksverket
Inkommen fotodokumentation
Skrivelse från Brommösundets samfällighetsförening, Backebolets vattenförening,
Jordkulevikens stugförening och Vattenföreningen Brommösund 2.
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 byggnadsnämnden 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.
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Livsmedelsverket
Protokollsutdrag REK + MB
Brommösunds Fisk, PL 6260, 542 91Torsö

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

Sida 8

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 5

Dnr 2017/00004

Gullspång Otterbäcken 2:3 och Otterbäcken 22:2 - Föreläggande
med vite att transportera bort fluff och mesakalk Dnr: 2016.Gu0095

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga TNG Bruk AB (org.nr. 5559763203) att på fastigheterna Otterbäcken 2:3 och Otterbäcken 22:2 utföra följande
åtgärder senast 2017-06-30:
-

Transportera bort allt avfall som klassas som fluff, med avfallskod 19 10 03*
enligt Avfallsförordning 2011:297, som lagras på ovanstående fastigheter.

-

Transportera bort all mesakalk, med avfallskod 03 03 99 enligt Avfallsförordning
2011:207, som lagras på ovanstående fastigheter.

-

Skicka in dokumentation för avtal/överenskommelse med en av verksamhet
miljö och bygg godkänd mottagare av avfallet (fluff och mesakalk) senast 201704-30.

Beslutet avser den fluff och mesakalk som lagras på fastigheterna Otterbäcken 2:3
och den del av Otterbäcken 22:2 som gränsar till Otterbäcken 2:3.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att förena beslutet med ett vite på
500 000 kr.
Detta beslut fattas med stöd av 2 kap. 2,3 och 7 §§, 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken.
Kjell Lindholm (C) och Björn Fagerlund (M) lämnar en protokollsanteckning (se
bilaga 1, Protokollsanteckning.)
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-05-03 (Mbn § 74)
att uppdra åt miljö- och byggnadschefen att förelägga TNG Bruk AB (org.nr.
556976-3203) att transportera bort den så kallade fluff som lagras på fastigheten
Gullspång Otterbäcken 2:3. Dessutom ska mesakalken antingen transporteras bort
därifrån eller hanteras så att risken för damning och avrinning från lagringen på
fastigheten elimineras.
2016-09-19 förelade Annika Kjellkvist, miljö- och byggnadschef TNG Bruk AB att
på fastigheten Otterbäcken 2:3 utföra följande åtgärder senast sex veckor efter att
beslutet hade vunnit laga kraft:
- Transportera bort det avfall som klassas som fluff, med avfallskod 19 10 03* enligt
Avfallsförordning 2011:297, som lagras på fastigheten.
- Transportera bort mesakalk, med avfallskod 03 03 99 enligt Avfallsförordning
2011:207, som lagras på fastigheten.

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 5 (forts.)

-

Skicka in dokumentation från utförd transport och mottagare av avfallet när
fluff och mesakalk har transporterats bort.

Beslutet vann laga kraft 2016-11-28.
Detta beslut har kommunicerats med TNG Bruk AB. De har kommit in med
följande synpunkter:
-

Mesakalk: Jörgen Gustavsson, TNG Bruk AB skriver att han hade vid tillfälle
tidigare haft för avsikt att erhålla en testleverans av två lastbilslass mesakalk
till de aktuella fastigheterna. Tillsynsmyndigheten har gett ett muntligt
godkännande till en sådan leverans. Denna leverans kom dock att förfelas av
olika skäl. Det kom emellertid sedan inte bara ett par lass- utan betydlig flerutan att TNG Bruk AB hade beställt dessa.

-

Fluff: Även i detta fall hade tillsynsmyndigheten muntligt godkänt en
leverans. Detta skedde i samband med en lunch 2015-11-17 i Falkenberg där
miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kjell Lindholm och vice
ordförande Björn Fagerlund deltog. Från TNG Bruk AB:s sida deltog Jörgen
Gustavsson, Roland Edvinsson samt Mikael Norrman. Jörgen Gustavsson
ifrågasätter verksamhet miljö och byggs sätt att genomföra provtagningen av
fluffen och han har dessutom förts bakom ryggen av leverantören av fluffen.

Sammantaget jobbar TNG Bruk AB med att hitta en lösning i fråga om den s.k.
fluffen. Arbete med att transportera bort den tippade mesakalken pågår och insatsen
bedöms kunna vara avrapporterad till 2017-04-30. De finner att det föreslagna vitet
inte är vare sig ändamålsenligt eller proportionerligt. Även ifråga om datumsättningen
avseende åtgärder för fluffen motsätter sig företaget detta. Företaget motsätter sig det
av tillsynsmyndigheten delgivna beslutsförslaget.
Verksamhet miljö och bygg utförde en provtagning av fluffen som ligger lagrad på
fastigheten 2016-05-25. Fluff samlades slumpvis ihop på fastigheten vid ett 10-tal
ställen och blandades ihop till ett prov. Jordprovet skickades in till ALcontrol
Laboratories för totalanalys och lakningstest.
Resultatet från totalanalysen visar på höga halter av koppar och zink.
Ämne

Totalhalt

Haltgräns för FA

Koppar, Cu

7200 mg/kg TS

2500 mg/kg TS*

Zink, ZN

28 000 mg/kg TS

2500 mg/kg TS*

*Avfall Sveriges rapport RVF 2007:1
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 5 (forts.)

Laktestet (L/S 10) visar att nivån av sulfat överskrider nivån för mindre än ringa risk.
Laktestet visade på ett värde på 1200 mg/kg TS för sulfat, om nivån är över 200
mg/kg TS överskrids nivån för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets
handbok 2010:1 – Återvinning av avfall i anläggningsarbeten.
Fluff är ett avfall som har dubbla ingångar i Avfallsförordning (2011:927), 19 10 03*
eller 19 10 04. Avfall med dubbla ingångar klassas som farligt avfall till dess att
motsatsen har bevisats.
I sitt yttrande till detta beslut ifrågasätter TNG Bruk AB metodiken som användes
vid provtagningen. Det hade varit bättre att analysera fler prover och inte enbart
”blanda ihop till ett prov”. Ett enskilt förhöjt värde kan få ett kraftigt genomslag.
Verksamhet miljö och bygg anser att den genomförda stickprovstagningen indikerar
att fluffen är farligt avfall, p.g.a. ovanstående förhöjda halter. TNG Bruk AB har inte
kunnat visa att den fluff de lagrar på fastigheten inte är farligt avfall.
Lagringen av mesakalken är så pass omfattande att det uppkommit påverkan på
omgivningen såväl i form av damning som risk för påverkan på yt- och grundvatten.
Sammanfattningsvis bedömer verksamhet miljö och bygg att det är motiverat att
TNG Bruk AB ska transportera bort fluffen och mesakalken som lagras på
fastigheten. Detta utifrån att fluffen klassas som farligt avfall och att lagringen av
mesakalken är en olägenhet.
TNG Bruk AB har inte följt föreläggandet om att transportera bort fluff och
mesakalk som utfärdades 2016-09-19 och därför är det motiverat att förena ett nytt
föreläggande med vite.
Vitet är satt till 500 000 kr utifrån följande:
-

Verksamhet miljö och bygg har av Stora Enso fått uppgifter om att det har
transporterats in 5000 ton mesakalk till de två fastigheterna. Kostnaden att
transportera bort detta uppgår till 5000 x 80 kr/ton = 400 000 kr. Utöver
detta tillkommer eventuell mottagningskostnad för mesakalken.

-

Mängden fluff som lagras på fastigheten uppskattas till ca 40 ton. Ekokem
AB i Kumla uppger att om de tar emot fluff tar de minst 900 kr per ton.
Detta avser både fluff som klassas som farligt avfall och sådan som inte
klassas som farligt avfall. Detta ger en kostnad på 40 x 900 kr = 36 000 kr.
Utöver detta tillkommer transportkostnad för fluffen.

Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) yrkar att datumet för då TNG Bruk AB ska genomfört de
beslutade åtgärderna ska ändras från 2017-04-30 till 2017-06-30.
Fagerlund (M) yrkar vidare att TNG Bruk AB ska skicka in dokumentation för
avtal/överenskommelse med en av verksamhet miljö och bygg godkänd mottagare av
avfallet (fluff och mesakalk ) senast 2017-04-30.
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 5 (forts.)

Ordförande Kjell Lindholm (C) tar upp Fagerlunds (M) yrkande för beslut och finner
att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.
Kjell Lindholm (C) och Björn Fagerlund (M) meddelar att de önskar lämna en
gemensam skriftlig protokollsanteckning vilket godkänns av nämnden.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Åsa Furustam 2017-01-19 Gullspång
Otterbäcken 2:3 och Otterbäcken 22:2 - Föreläggande med vite att transportera bort
fluff och mesakalk
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-19,
Gullspång Otterbäcken 2:3 och Otterbäcken 22:2 - Föreläggande med vite att
transportera bort fluff och mesakalk
Föreläggande att transportera bort avfall 2016-09-19
Synpunkter från TNG 2017-01-18
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.
Expedierats till:
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
TNG Bruk AB, Almen, Skövde
Protokollsutdrag
Ge-Kå:s Gräv AB, Norra Hamnvägen 1, 547 72 Otterbäcken
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 6

Dnr 2017/00002

Mariestad Sundsören 1:1 - Nybyggnad av fritidshus Dnr:
2016.Ma1529

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet då bygglovsansökan
inte är anpassad till gällande detaljplan, antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29.
Bakgrund

Johan Abrahamsson, ägare av fastighet Sundsören 1:1, lämnade in en ansökan om
bygglov för sex stycken fritidshus 2016-11-07. Ansökan har sedan reviderats till fem
stycken fritidshus samt kompletterats med en nybyggnadskarta. Bygglovsansökan är
en planenlig åtgärd inom detaljplanen. Fastigheten omfattas av detaljplan för del av
Sundsören 1:1, laga kraft 2015-05-20.
Detaljplanen del av Sundsören 1:1, tillåter en byggrätt på 250 kvm fördelat på 7
byggnader för aktuellt område. Miljö och byggnadsnämnden bedömer att aktuell
ansökan om 5 stycken byggnader med en total byggnadsyta om ca 230kvm följer
detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL samt kraven i 9 kap. 30 § PBL.
Bygglov ska således beviljas.
Upplysningar
Vatten och avlopp, byggnaderna ska kopplas på gemensamhetsanläggning på
området.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd
bifogas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL,
om inte byggnadsnämnden meddelar annat.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för
utstakning debiteras separat om de utförs av MTG Kommunal Teknik/Kart- och
mätavdelningen.
Senast fyra veckor efter färdigställandet ska anmälan om ny boarea ske till MTG
Kommunalteknik/Kart- och mätavdelningen, 542 86 Mariestad.
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Ändringar av bygglov under byggandets gång sker genom att begära ändring av
bygglov på kommunens blankett på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljö- och
byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. Ange bygglovets diarienummer och
fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar vad ändringen gäller.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Kjell Lindholm (C) yrkar på att ärendet återremitteras då bygglovsansökan
inte är anpassad till gällande detaljplan, antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29
Ordförande Kjell Lindholm (C) tar upp eget yrkande för beslut och finner att miljöoch byggnadsnämnden beslutar enligt Lindholms (C) yrkande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef byggavdelningen Malin Bengtsson 2016-1221, Mariestad Sundsören 1:1 - Nybyggnad av fritidshus
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-12,
Mariestad Sundsören 1:1 - Nybyggnad av fritidshus
Ritningar nybyggnad fritidshus, Nybyggnadskarta Sundsören 1:1.
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.
Expedierats till:
Protokollsutdrag och ritningar
Johan Abrahamsson, Sundsören Sundsörens Gård 1, 542 92 Mariestad
Protokollsutdrag för kännedom
Harry Delsmyr, HD-Byggkonsult c/o Harry Delsmyr, Vintervägen 12,
542 43 Mariestad
Justerandes signatur
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Dnr 2017/00005

Töreboda kommun, Ryholm 1:3, Remissyttrande angående
ansökan om dispens för markavvattning på fastigheten Dnr:
2017.Tö0029 Länsstyrelsens dnr.36606-2016
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden står fast vid sitt yttrande att tillstånd enligt miljöbalken
för markavvattning på Ryholms Stormosse, Ryholm 1:3 m.fl. inte ska medges.
Nämnden anser att de i ansökan inlämnade uppgifterna inte kan säkerställa att
verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att recipienternas vattenkvalité kan
bibehållas eller förbättras. Enligt vattendirektivet har sjön Vikens status förändrats
från att 2009 varit klassad som god ekologisk status till att i 2015 års material har
sänkts till måttlig status med avseende på syrehalt. Bedömningen grundar sig på
syrgashalterna, som visar på måttlig status för såväl sommar- som vintersituationen.
Orsaken till de låga syrgashalterna är troligen näringsbelastning eller belastning med
organiskt material.
Från det att dikningsarbetena påbörjades på mossen 2011 har boende runt sjöns
västra del framfört att vattnet har blivit mer färgat, att man fått påväxt och
igensättning av filter på vattenintag till enskilda pumpanläggningar på ett sätt som
man inte haft tidigare. Vidare har man påtalat att man fått påväxt på båtbottnar,
fiskenät och kräftburar. Man har även framfört att fisket har påverkats. Nämnden
anser att även om dessa förändring beror på flera faktorer måste man med stöd av
miljöbalkens försiktighetsprincip ta beslut om att inte medge nya verksamheter som
kan belasta sjön ytterligare. Istället måste åtgärder vidtas för att minska nuvarande
påverkan på sjön Viken bl.a. genom snarast möjligt genomföra väl genomarbetade
återställningsåtgärder av torvmossen.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att naturvärdena på Ryholms stormosse är så
stora att en utdikning av mossen inte är acceptabel. Endast mindre delar av mossen
är idag påverkade i en större omfattning och att en utdikning i enlighet med ansökan
kommer att medföra en kraftig försämring av naturmiljön. Enligt Tibro kommuns
nya översiktsplan har man bedömt mossens naturvärden som höga.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg har från Länsstyrelsen Västra Götaland fått en remiss
avseende en ansökan om dispens för markavvattning enligt miljöbalken. Sökande är
Rölunda Produkter AB och har i denna nya ansökan begärt dispens för
markavvattning inom den nordöstra delen av Ryholms Stormosse. Markavvattningen
ska genomföras för anläggande av en torvtäkt på fastigheten Ryholm 1:3, i Töreboda
kommun. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade 2012 en remiss avseende en
ansökan om bearbetningskoncession för torvbrytning på mossen.
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Miljö- och byggnadsnämnden lämnade då ett yttrande att en torvbrytning inte skulle
tillåtas med hänsyn till påverkan av naturmiljön, Örlan och sjön Viken. Ansökan från
Rölunda Produkter AB fick då avslag av både Länsstyrelsen och Regeringen. Vidare
yttrade sig nämnden 2016-06-07 över ytterligare tre ansökningar från Rölunda
Produkter AB. Denna gång ansökte företaget om torvbrytning som berörde den
östra delen av mossen. Dessa ansökningshandlingar avsåg dispens för
markavvattning, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för torvbrytning och
ansökan om tillstånd för bearbetningskoncession enligt lagen om vissa
torvfyndigheter. Nämnden lämnade då tre yttrande där man framförde att de i
ansökningshandlingarna inlämnade uppgifterna inte kan säkerställa att verksamheten
kan bedrivas på ett sådant sätt att recipienternas vattenkvalité kan bibehållas eller
förbättras och att därför vare sig markavvattning eller torvbrytning ska tillåtas inom
Ryholm 1:3.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Ingemar Lindsköld 2017-01-17,
Töreboda kommun, Ryholm 1:3, Remissyttrande angående ansökan om tillstånd för
markavvattning på fastigheten
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-18,
Töreboda kommun, Ryholm 1:3, Remissyttrande angående ansökan om tillstånd för
markavvattning på fastigheten
Ansökan med bifogade handlingar
Expedierats till:
Protokollsutdrag
Länsstyrelsen, Att. Jan Mastera, 403 40 Göteborg
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Dnr 2017/00006

Mariestad Nolby 2:27 - Anlagd gräsmatta utanför tomtplats inom
strandskyddsområde Dnr: 2016.Ma0942

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillsynsärendet avslutas.
Motivet till beslutet är att sökande har gjort och avser att göra som verksamhet miljö
och bygg meddelat i tidigare beslut i de delar som verksamheten bedömer omfattas
av strandskyddsbestämmelserna.
Detta beslut är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §.
Lotta Boklund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Till verksamhet miljö och bygg har inkommit en anmälan 2016-06-14 om att det på
fastigheten Nolby 2:27 anlagts gräsmatta, uppläggning av ris och placering av staket
utanför beslutad tomtplats enligt tidigare beslutad strandskyddsdispens.
Verksamhet miljö och bygg gör bedömningen att:
Området som är röjt (för anlagd gräsmatta enligt anmälan) delvis sträcker utanför
den beviljade tomtplatsavgränsningen. Ägaren av Nolby 2:27 uppger att området
ingått i det tidigare arrendet och redan då hållits rent från vass och sly och att det inte
är frågan om nyanläggning av gräsmatta.
Markområdet utanför Nolby 2:27 ingår i Nolby bysamfällighet, och området har
enligt utsaga från representant från bysamfälligheten varit röjt under flera år.
Av vad som verksamhet miljö och bygg kunnat utröna är detta en tvist om områdets
användning och om det får/bör/ska röjas och av vem. En sådan fråga ligger under
jordabalken, är en civilrättslig fråga och ligger därmed inte under miljö-och
byggnadsnämnden ansvarsområde.
Uppläggningen av rishög, ägaren av Nolby 2:27 har sagt till verksamhet miljö och
bygg vid möte att han avser att bränna upp högen av ris innan sommaren 2017. Vid
närmare precisering har verksamhet miljö och bygg sagt att före 2017-06-01 ska
högen vara borta. Uppföljning kommer att ske under juni månad 2017.
Angående staketets placering så uppger ägaren att två av stolparna i den södra delen
är satta något utanför tomtmarkeringen. Verksamhet miljö och bygg har påpekat att
staketet är draget för långt söderut och att två sektioner ska tas bort och staketet
vinklas västerut för att markera den södra linjen som beslutet om
tomtplatsavgränsning har fastställt. Ägaren har gått med på kravet att ta bort två
sektioner och därmed kommer de två stolparna att försvinna.
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I övrigt är staketet draget från det nya södra hörnet på samma plats som tidigare fram
till porten, och norr om porten något indraget jämfört med det gamla staketet.
Verksamhet miljö och byggs bedömning är att staketets nuvarande placering inte står
i strid med tomtplatsavgränsningen i det tidigare fattade beslutet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Kjell Lindholm (C) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till
beslut vilket är detsamma som miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Robert Skogh 2017-01-17, Mariestad
Nolby 2:27 - Anlagd gräsmatta utanför tomtplats inom strandskyddsområde
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-18,
Mariestad Nolby 2:27 - Anlagd gräsmatta utanför tomtplats inom
strandskyddsområde
Tidigare beslut och konversation i ärendet
Expedierats till:
Protokollsutdrag
Jan-Ivan Johansson, Källiden 3, Skara
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Dnr 2017/00008

Ny prövning strandskyddsdispens av grillkåta och badtunna på
fastigheten Mariestad Dyrenäs 1:36 i Mariestads kommun Dnr:
2015.Ma1375

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att kvarstå vid sitt tidigare beslut i ärendet och
inte bevilja dispens för grillkåta och badtunna.
Detta beslut är fattat med stöd av 7 kap 18 c §
Bakgrund

Länsstyrelsen har i beslut 2016-12-05 lämnat delar av ärendet åter till nämnden för
prövning. Den nya prövningen avser de två alternativa placeringarna av grillkåtan och
en ny prövning av den andra badtunnan.
Sammanfattning av nämndens tidigare bedömning i ärendet:
För en badtunna och de två pumphusen är bedömningen att de kan anses ingå i
fastighetens normala behov. Beslut om dispens fattas separat för dessa.
För övriga byggnader och anläggningar, ramp för flotten, gäststuga, grillkåta, enklare
byggnad för utomhusmatlagning, en badtunna och tillbyggnad av inglasad veranda
vid befintlig bastu bedömer verksamhet miljö och bygg att inget av de särskilda skäl
för dispens som anges i 7 kap. 18c § är tillämpligt i detta fall.
Verksamhet Miljö- och Bygg gör vid den nya prövningen följande bedömning:
Aktuell plats är en mindre fastighet för bostadsändamål, Dyrenäs 1:36. Fastigheten
ligger avskilt från övrig bebyggelse och omges på alla sidor av Vristulvens
naturreservat som inrättades av Länsstyrelsen den 20 maj 2013. Vristulven är en ö-,
fisk- och fågelrik sjö. Flera skyddsvärda fåglar häckar i sjön. I fastigheten ingår inte
vattenområde. Fastigheten nås via en liten väg som går på en träbro över en mosse
norr om fastigheten.
Prövningen av de två alternativa placeringarna av grillkåtan.
För grillkåtan utgör båda förslagen en sådan anläggning som enligt verksamhet miljö
och byggs bedömning medför en utvidgning av tomtplatsen utanför
fastighetsgränsen. Detta gäller framförallt förslag nr 2 av grillkåtans placering med en
tänkt placering bara en halv meter från fastighetsgränsen.
Båda förslagen kommer att förstärka det intryck av en alldeles för mycket bebyggd
tomt. En del av tomten utgörs idag av naturmark, även om den är belägen inom den
tidigare beslutade tomtplatsavgränsningen. Båda dessa förslag skulle ianspråkta mark
som idag erbjuder goda livsvillkor för djur- och växtliv.
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Båda förslagen utgör enligt verksamhet miljö och byggs bedömning en utvidgning av
tomtplatsen utanför fastighetsgränsen. Det viktiga i bedömningen är hur allmänheten
upplever anläggningen.
Ny prövning av den andra badtunnan.
En badtunna vid ett fritidshus är idag en normal standard, två badtunnor på en
fastighet inom strandskydd nära ett eller som i ert fall inom ett naturreservat är en
höjning av standarden som verksamhet miljö och bygg ställer sig tveksam till, det vill
säga föreligger det ett verkligt behov av en sådan anläggning. Om inte är det enligt
verksamhet miljö- och byggs bedömning en anläggning som för sin funktion inte
behöver ligga inom strandskyddat område. Av bilaga 1 framgår vilken badtunna
beslutet avser.
För de sökta åtgärderna anser verksamhet Miljö- och Bygg att det är anläggningar
avsedda att vid ett flertal tillfällen per år nyttjas i den turistverksamhet som bedrivs på
fastigheten. Verksamhetsutövarens intresse av anläggningarna är därmed som
Verksamhet miljö- och bygg bedömer det enbart av ekonomisk art för den
verksamhet som bedrivs. Detta ska då vägas mot det intrång som anläggningarna gör
i strandskyddet och om det sträcker sig över fastighetsgränsen och där med påverkar
området utanför, i detta fall naturreservatet.
Samlad bedömning
Verksamhet miljö- och bygg anser att förutsättningar för dispens inte föreligger då
det inte finns särskilda skäl.
Strandskyddet, som syftar till att trygga strandområden från bebyggelse till gagn för
allmänhetens friluftsliv och till att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv, har
utformats som ett förbud mot uppförandet av byggnader m.m. Dispens från
förbuden i 7 kap. 16 § i miljöbalken får enligt 18 och 26 §§ samma kapitel endast
medges om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med strandskyddets syfte.
Av kraven på särskilda skäl framgår att dispensgivningen ska vara restriktiv.
Av förarbetena framgår vidare att strandskyddets syften är långsiktiga och att det är
väsentligt att även mindre exploaterade stränder som stora sammanhängande
områden bevaras.
Det är enligt verksamhet miljö- och byggs bedömning frågan om en fastighet som
ligger innesluten i ett sammanhängande orört område med mycket stora naturvärden.
Skyddsvärdet för området är därmed mycket högt och det finns ett starkt intresse att
trygga det rörliga friluftslivets nutida och framtida behov.
Under sådana omständigheter krävs att sökanden åberopar tunga skäl för de sökta
åtgärderna eller att arten och omfattningen av åtgärderna är sådans att de allmänna
intressena inte alls eller endast helt obetydligt skulle skadas. Det område som blir
berört åtgärderna är i viss mån begränsat.
De två nya förslagen till placering av grillkåtan ligger emellertid på en del av
fastigheten som idag är orörd och där allmänheten idag kan röra sig ända inpå
fastighetsgränsen såväl på vattnet som på stranden genom den glesa tallskogen.
Justerandes signatur
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Under sådana förhållanden saknar det betydelse från strandskyddssynpunkt även om
byggnaderna skulle vara väl anpassade till landskapet och den omgivande terrängen.
De kommer ända enligt verksamhet miljö- och byggs bedömning att påverka
allmänhetens tillträde till det strandskyddade området
Verksamhet miljö- och bygg finner mot denna bakgrund att det inte finns några
särskilda skäl till att medge undantag från strandskyddsbestämmelserna.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Robert Skogh 2017-01-18, Ny prövning
strandskyddsdispens av grillkåta och badtunna på fastigheten Mariestad Dyrenäs 1:36
i Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-19,
Ny prövning strandskyddsdispens av grillkåta och badtunna på fastigheten Mariestad
Dyrenäs 1:36 i Mariestads kommun
Situationsplan med angivande av vilken badtunna som beslutet avser.
Bild på kåtan i det första förslaget.
Bild på kåtan i förslag två och tre och situationsplaner med de alternativa
placeringarna inritade så som Verksamhet Miljö- och Bygg uppfattat alternativen.
Protokollsutdrag, nämndens tidigare beslut
Länsstyrelsens beslut om ny prövning
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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 byggnadsnämnden 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.
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom
Länsstyrelsen
Protokollsutdrag
Bengt Jalmselius, Dyrenäs 24, Mariestad
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Dnr 2017/00009

Mariestad Lapperud 2:2 - Bryggdäck inom strandskyddsområde
Dnr: 2015.Ma0629

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bryggdäcket på fastigheten Lapperud 2:2
utgör en del av hamnanläggningen och att det därmed inte behöver dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Motivet till beslutet är att länsstyrelsen och lantmäteriet i beslut 1999-09-08 meddelat
att större delen av området som omfattar hamnanläggningen är ianspråktaget.
Detta beslut är fattat med stöd av miljöbalkens 7 kap 18 c § och 26 kap 9 §.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 3 600 kronor enligt gällande taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg har fått in en anmälan från Länsstyrelsen om att det på
fastigheten Lapperud 2:2 i Mariestads kommun finns ett stort bryggdäck.
Efter att anmälan inkommit har verksamhet miljö och bygg i skrivelse 2015-04-13
begärt en förklaring av ägaren till Lapperud 2:2. Av olika orsaker kunde inte
uppföljning ske under 2015. En ny skrivelse skickades 2016-06-22 med begäran om
ett möte på plats. Besök på platsen har skett 2016-06-14 och möte med ägaren har
skett på plats 2016-07-29. Kontroll av flygbilder från 1976 och handlingar från
fastighetsbildningen har skett under hösten 2016. Uppföljande möte med ägaren har
skett i verksamhet miljö och byggs lokaler 2017-01-12.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Verksamhet miljö och bygg har genom kontroll av flygbilder från 1976 och
handlingar från fastighetsbildningen samt upplysningar från ägaren gjort följande
bedömning: Av handlingarna från fastighetsbildningen, beslut 1999-09-08 akt nr
1493-83, framgår att Lantmäteriet gör följande redogörelse: ”1973 slöts nyttjanderätts
avtal mellan dåvarande ägarna till de berörda fastigheterna. Nuvarande ägare vill lösa
avtalet och med fastighetsreglering föra den ianspråktagna marken till respektive
fritidsfastighet. Området som ligger inom strandskydd för Vänern är ianspråktaget
med byggnader, gräsmattor och hamn och därigenom sedan länge hävdad på ett
sådant sätt, att marken inte längre är tillgänglig för allmänheten. För att ändå medge
allmänhetens passage utmed stranden har en strandremsa lämnats utanför tomterna.
Fastighetsbildningen strider inte mot syftet med gällande strandskyddsregler
(fastighetsbildningslagen 3:2).” Vidare konstaterar Lantmäteriet: ”Länsstyrelsen delar
Lantmäterimyndighetens bedömning i strandskyddsfrågan.”
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Det bildas också ett nytt servitut till förmån för Lapperud 2:2 med ändamålet att
hamnen ska vara kvar samt ger Lapperud 2:2: ”Rätt att använda och underhålla den
befintliga hamnanläggningen a.”
Nuvarande ägare har till verksamhet miljö och bygg lämnat upplysningar om att han
vid övertagandet av fastigheten varit tvungen att ordna med flera åtgärder på grund
av bristande underhåll. Vad gäller bryggdäcket har han sagt följande:
Delar av den gamla bryggan var i behov av upprustning på grund av det bristande
underhållet. Framför allt var den yttre delen av stenpiren i synnerligt dåligt skick.
Överdelen av piren bestod av vassa stenblock delvis ingjutna i sprucken betong. Det
var en uppenbar olycksrisk som jag åtgärdade genom att täcka piren med det nya
bryggdäcket. Enligt min uppfattning är det frågan om underhåll av befintlig
anläggning som servitutet säger att jag ska utföra.
Vid en jämförelse med tomtens/fastighetens gräns på kartan och bryggans
utbredning idag, kan man vid ett besök på platsen konstatera att ungefär en tredjedel
till hälften av bryggdäcket sträcker utanför den på kartan markerade gränsen. Om
man tolkar lantmäteriets bedömning, Området som ligger inom strandskydd för
Vänern är ianspråktaget med byggnader, gräsmattor och hamn och därigenom sedan
länge hävdad på ett sådant sätt, att marken inte längre är tillgänglig för allmänheten,
så ingår hamnen i det område som är privat. Vilket då skulle omfatta den
ursprungliga bryggan med pir.
Verksamhet miljö och byggs bedömning är att då den ursprungliga bryggan med pir
har tillåtlighet och därmed en påverkan på området utanför, så medför den nya
utvidgande bryggan inte en sådan stor utvidgning av den privata sfären att den står i
strid med syftet i strandskyddsbestämmelserna.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till beslut som är
det samma som miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Robert Skogh 2017-01-18, Mariestad
Lapperud 2:2 - Bryggdäck inom strandskyddsområde
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-19,
Mariestad Lapperud 2:2 - Bryggdäck inom strandskyddsområde
Skrivelser Begäran om förklaring 2015 och 2016, Beslut Lantmäteriet och ritning
över bryggdäck.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 10 (forts.)

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 byggnadsnämnden 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.
Expedierats till:
Protokollsutdrag
Kjell Rosell, Skalkarike Bosgården 1, Väring

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 11

Dnr 2017/00016

Verksamhetsberättelse 2016, bokslut och uppföljning av nämndsoch kvalitetsmål Dnr: 2017.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta en verksamhetsberättelse i enlighet
med upprättat förslag samt att notera informationen från verksamhet miljö och bygg
över det ekonomiska utfallet 2016 samt nämndmåls- och kvalitetsmåluppfyllelsen
2016 till handlingarna.
Miljö- och byggnadsnämnden tillämpar gällande samverkansavtal, vilket innebär att
över- eller underskott i bokslutet ska belasta 2016 års budget.
Bakgrund

Verksamhet miljö och bygg har tagit fram ett förslag på verksamhetsberättelse. Till
verksamhetsberättelsen lämnas också en ekonomisk översikt och en redovisning av
måluppfyllelsen.
Den ekonomiska översikten är fortfarande preliminär. Prognosen visar ett mindre
underskott.

Justerandes signatur

-

En uppgradering av verksamhetssystemet för miljö- och byggnadsnämndens
myndighetsutövning har köpts in under år 2016 och belastar driftbudgeten.

-

Miljöavdelningen har haft vakans inom enskilda avlopp och inte handlagt lika
många ärenden som planerat.

-

Den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten har varit bristfällig och
resulterade under våren i en 66A-anmälan från facket. Åtgärder har vidtagits och
företagshälsan och extern konsult har i olika omgångar varit engagerad i
verksamheten både på grupp- och individnivå.

-

Sjukskrivningarna i verksamheten var höga under första halvåret, både kort och
lång sjukskrivning. Under hösten har statistiken normaliserats.

-

Chefsrekrytering har genomförts under året och överlappning av chefsrollen har
pågått under 3 ½ månad.

-

Byggavdelningen har haft höga intäkter jämfört med budgeterat belopp.
Nyrekryteringar har skett till avdelningen för att klara arbetsbelastningen.

-

Medarbetarna i verksamheten har fått nya datorer och skärmar för att utveckla
det digitaliserade arbetssättet helt i verksamheten. Tidigare utrustning var 4-6 år.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 11 (forts.)

Målsuppföljning
Bedömningen är att ambitionerna i så väl kvalitetsmålen som nämndmålen i stort sett
har uppfyllts. Den höga arbetsbelastningen på byggavdelningen har påverkat
nämndmålen negativt då nya bygglovsärenden har fått prioriteras före ovårdade
tomter och tillgänglighet till besöksmål. Handläggningstider har hög måluppfyllelse
både inom miljö- och bygglovsärenden
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-01-18,
Verksamhetsberättelse 2016, bokslut och uppföljning av nämnds- och kvalitetsmål
Bokslut 2016, preliminärt resultat
Verksamhetsberättelse till kommunens årsbokslut 2016
Årsbokslut nämndmål år 2016
Årsredovisning Mål
OH-bilder över uppföljning av kvalitetsmål år 2016
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 12

Dnr 2017/00010

Uppföljning nr 2 av internkontroll 2016 Dnr: 2017.Ma0015

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska två gånger om året följa upp sin interna kontroll
som finns redovisad i separat kontrollplan. Vissa kontroller ska ske endast en gång
per år och den kontrollen sker vid årets slut. De kontroller som ska ske två gånger
per år görs i samband med såväl delårsbokslutet som helårsbokslutet.
Sammanfattning
Kontrollpunkter som följts upp redovisas i bilagd Intern kontrollplan:
Resultat
Uppföljningen visar på följande avvikelse:
Punkt 4: Ett nytt samverkansavtal är antaget av fullmäktige i de 3 MTG
kommunerna. Paragraf 4 om ansvar följs inte fullt ut då nämnden beslutat att
inrymma en halvtidstjänst för en miljöstrateg till kommunernas organisation i
verksamhet miljö- och bygg. Uppgifter som går utanför samverkansavtalet och
nämndens ordinarie ansvarsområde ska bekostas av kommun(erna) som efterfrågar
tjänsterna.
Punkt 11: Beredning av beslutsunderlagen till Miljö- och byggnadsnämndens
sammanträden har till viss del varit försenade under året. Orsakerna är oftast att det
handlar om sent inkomna ärenden som måste tas upp för behandling.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-19,
Uppföljning nr 2 av internkontroll 2016
Ifylld intern kontrollplan
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 13

Dnr 2017/00011

Internkontrollplan 2017 Dnr: 2017.Ma0015

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättad plan för intern kontroll för
nämndens verksamhet år 2017.
Bakgrund

Verksamhet miljö- och bygg har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2017.
Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. 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 man väljer att fokusera på några
kontrollmoment. Nämnden ska följa upp att: Samverkansavtalet efterlevs,
Kvalitetsmål, Delegationsordningens aktualitet och Tillämpning av bisyssla. Utöver
det finns ett antal uppföljningsområden som gäller samtliga nämnder i Mariestads
kommun.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-19,
Plan för intern kontroll 2017
Internkontrollplan med kontrollrapporter för miljö- och byggnadsnämnden 2017
Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 14

Dnr 2017/00012

Förslag på detaljbudget 2017 för miljö- och byggnadsnämnden Dnr:
2017.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till detaljbudget 2017
nämndens verksamheter.
Bakgrund

Miljö- och byggnadschefen har upprättat ett förslag på detaljbudget.
Budgetbeslutet i Mariestads kommun är utgångspunkt och kommunbidragen från
Töreboda och Gullspångs kommuner har beräknats utifrån den ramen. Bidragen har
fördelats utifrån befolkningstalen i kommunerna den 31 december 2015. På
ordförandes uppdrag har en övergripande buffert lagts om 270 tkr för att finansiera
oförutsedda kostnader och behov inom nämndens verksamheter 2017.
Budgeten innehåller ökade kostnader för personal jämfört med 2016. Intäkterna
påverkas negativt av förändrad faktor till 0,95 i bygglovtaxan för hela MTG liksom
ett ej antaget förslag till höjning av miljöbalkstaxan under 2016.
Ekonomisk analys av livsmedelskontrollen visar att verksamheten ej är
självfinansierad, vilket den ska vara. Förslag till förändrad livsmedelstaxa arbetas fram
under året för att kunna börja taxeras från år 2018. Årsavgifter för livsmedelskontroll
debiteras i kvartal 1
Budgetens beräknade intäkter är ändå i linje med föregående års nivåer vilket
förutsätter en fortsatt hög ärendehantering på byggavdelningen, att avloppsärenden
hanteras i förväntad omfattning, att fler timmar kan debiteras inom miljöprövning
och tillsyn och att sjukskrivningstal och personalomsättning är på en låg nivå.
Genomgång och analys av kostnader och intäkter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken görs under våren för att avgöra om verksamheten har rätt finansiering.
Resultatet kan bli förslag till nämnden om förändrade taxebelopp och debiterbara
tjänster.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-27,
Förslag till detaljbudget för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter år 2017
Förslag till detaljbudget med buffert 2017
Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef, Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 15

Dnr 2017/00013

Verksamhetsplan år 2017 och framåt för miljö- och
byggnadsnämnden Dnr: 2017.Ma0019

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta den föreslagna tillsyns- och
kontrollplanen för år 2017 och framåt för verksamhetens planering
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen besluta om en verksamhetsplan för
nämndens verksamhet. Därutöver ska nämnden ha en aktuell behovsutredning som
utvisar det bedömda behovet av personal och verksamhet.
Verksamhet miljö och bygg har upprättat ett förslag kallat Tillsyns- och kontrollplan
2017 och framåt. Miljömål som anges i planen kopplar till dokumentet Miljömål som
återfinns på Mariestads hemsida.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-01-19, Förslag
på Tillsyns- och kontrollplan 2017.
Förslag på Tillsyns- och kontrollplan 2017
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 16

Dnr 2017/00014

Förslag på reviderad delegationsordning för Miljö- och
byggnadsnämnden Dnr: 2017.Ma0098

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.
Bakgrund

Gällande delegationsordning är i behov av redaktionella ändringar,
verksamhetschefen för miljö- och bygg har i samråd med kommunsekreterare i
Mariestad sett över och reviderat delegationsordningen. Förändringar som föreslås
gäller verksamhetschefens ersättare, vidaredelegation, delegation inom
personalområdet och justering av belopp för direktupphandling till gällande EU-nivå.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-19,
Förslag på reviderad delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden.
Förslag till delegationsordning 2017-01-31
Delegationsordning 2016-11-08
Expedierats till:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 17

Dnr 2017/00015

Delegationsbeslut 2017-01-31 Dnr: 2017 Ma0010

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

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

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2017-01-19,
Delegationsbeslut
Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-01-31

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 18

Dnr 2017/00007

Ärenden att anmäla 2017-01-31 Dnr 2017.Ma0011

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar följande ärenden och lägger dem till
handlingarna.
1.

2.

3.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2014.
Ma0928

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2015.
Ma1375

Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2015.
Tö0162

Ärende: Revidering av reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden
Handlingsrubrik: Beslut från KSAU i Mariestad
Åtgärd: 2015-09-23, § 381
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Flotte/Bryggdäck,
Komplementbyggnad/Badtunnor/Pumphus,
Gäststuga/Grillkåta
Lst dnr 521-12756-2015 Flotte/bryggdäck
Lst dnr 505-26401-2016 Gäststuga/Grillkåta
MMD mål nr 4909-16 R8
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Återlämnas till MBN delvis för ny prövning samt avslag
på överklagandet i övrigt.
Ärende: Ansökan om tillstånd enl. miljöbalken för
täktverksamhet - Torvtäkt på Ryholms stormosse
551-36134-2015 Torvtäkt
531-37330-2015 Tillstånd markavvattning
531-39323-2015 Dispens markavvattning

4.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Gu0341

5.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2016.
Gu0499

6.

7.

Justerandes signatur

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2016.
Gu0509

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0380

Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Avslag på ansökan om tillstånd för markavvattning, Lst
dnr 531-39330-2015
Ärende: Anmälan om vattenverksamhet för
grävning och schaktning för trumma i samband
med vägprojektet E20 Hova
Lst dnr 535-25506-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Vattenverksamhet angående åtgärder i diken på
fastigheterna Finnkila 1:41, Strupekärr 1:7, Kvarntorp 1:6,
Valeholm 5:17, 5:25, 5:36 samt anläggande av våtmark på
Fagerlid 1:13 i Gullspångs kommun
Ärende: Anmälan om gränsöverskridande
transporter av avfall
NV-07753-16
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Ärende: Säkerhet för täktverksamhet - Bankgaranti
Lst dnr 551-25678-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Uppställning av mackcontainer
Lst dnr 526-16317-2016
MMD dnr M4165-16
Handlingsrubrik: Dom från Mark- och miljödomstolen
Åtgärd: Överklagande avvisas
Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden
Fastighet/sökbegrepp:
Dyrenäs 1:36
Berörd: Jalmselius,Bengt

Fastighet/sökbegrepp:
Ryholm 1:3
Berörd: Rölunda Produkter
AB

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Trafikverket

Fastighet/sökbegrepp:
Björnemossen 3:58
Berörd: Revac Sverige AB
Fastighet/sökbegrepp:
Hova 1:27
Berörd: Olsson, Emil
Fastighet/sökbegrepp:
Sundsören 1:1
Berörd: Smart Energy Sweden
Försäljnings AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

8.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0641

9.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0757

10. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0952

Ärende: Natura 2000-områden - Uppdatering av
bevarandeplaner
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Onsö - förslag på bevarandeplan
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Bostadshus och garage
Handlingsrubrik: Dom från Mark- och
miljööverdomstolen
Åtgärd: Inget prövningstillstånd
Ärende: Förslag till utökning av naturreservatet
Karsmossen i Mariestads kommun
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: VB: Beslut om utökning av naturreservatet Karsmossen i
Mariestads kommun
Från: Info Mariestads kommun info@mariestad.se

Sida 34

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Sjötorp 2:318
Berörd: Johansson,Ulf
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland

Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
[mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 19 december 2016 10:42
11. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0964

17. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1379

Ärende: Anmälan om vattenverksamhet nedläggning av sjökabel mellan Marieholm 10:1 och
Noret 1:3
Lst dnr 535-23295-2016
Lst dnr 535-42431-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Omprövning av tidigare beslut
Ärende: Länstyrelsens tillsyn avseende
bestämmelserna i tobakslagen - MTG
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut efter verksamhetstillsyn enligt tobakslagen
Från: Vuolama Miia miia.vuolama@lansstyrelsen.se
Hej
Här kommer beslut efter verksamhetstillsyn enligt tobakslagen.
Ärende: Revidering av samverkansavtal och
reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden i
Mariestad, Töreboda och Gullspång
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Gullspång
Åtgärd: 2016-12-12 §207 Samverkansavtal
Ärende: Revidering av samverkansavtal och
reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden i
Mariestad, Töreboda och Gullspång
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Gullspång
Åtgärd: 2016-12-12 §208 Reglemente
Ärende: Anmälan om vattenverksamhet Underhållsmuddring och ny brygga
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Fritidshus med garage
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning
Ärende: Anmälan om vattenverksamhet - Muddring
runt brygga
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen

12. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1161

13. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1174

14. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1174

15. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1228
Diarienr:
2016.
Ma1354

18. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1401

Ärende: Ansökan om serveringstillstånd
Handlingsrubrik: Tillstånd
Åtgärd: Socialnämnden

16. Kommun:
Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland

Fastighet/sökbegrepp:
Kommunal Samverkan
Berörd: MTG Styrgrupp

Fastighet/sökbegrepp:
Kommunal Samverkan
Berörd: MTG Styrgrupp

Fastighet/sökbegrepp:
Backebolet 1:30
Berörd: Jonsson,Stefan
Fastighet/sökbegrepp:
Brommösund 4:1
Berörd: Larm,Peter
Fastighet/sökbegrepp:
Torsö Prästbol 6:2
Berörd:
Prästlönetillgång,Svenska
Kyrkan
Fastighet/sökbegrepp:
Gamla Staden 5:1
Berörd: Blomqvist
Odén,Anita

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

19. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1484

20. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1573

21. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1594
Diarienr:
2016.
Ma1597

Ärende: Anmälan om vattenverksamhet Nedläggning av sjökabel för nytt elnät mellan
Fågelö 4:13 och Brommö 3:18
Lst dnr 535-36240-16
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Föreläggande om försiktighetsmått
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Tillbyggnad av komplementbyggnad
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning
Ärende: Anmälan om vattenverksamhet - Muddring
av inseglingsränna till båthamn
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Ärende: Inkommen information - Höjd skyddsnivå
för fågelinfluensa
Handlingsrubrik: Inkommen information

23. Kommun:
Gem

Diarienr:
2016.
Ma1606

Ärende: Ändrade rutiner för anmälan om brott mot
miljöbalken
Handlingsrubrik: Inkommen information

24. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1608

25. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1609
Diarienr:
2016.
Ma1620

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Anläggande av väg
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Överprövning
Ärende: Information om tobakslagen Hälsovarningar
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Tillbyggnad av inglasat uterum
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ingen överprövning
Ärende: Kommunstyrelsens tidplan för budget- och
målarbete under 2017 för budget 2018 samt plan
2019-2020
Handlingsrubrik: Beslut från KSAU i Mariestad
Åtgärd: 2016-11-23 §499
Ärende: Kommunstyrelsens tidplan för mål- och
ekonomiprognoser och redovisning av åtgärder år
2017
Handlingsrubrik: Beslut från KSAU i Mariestad
Åtgärd: 2016-11-23 §500
Ärende: Plan för tillsynsvägledning inom
miljöbalkens område för 2016-2018, reviderad inför
2017
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Inkommet klagomål - Nedskräpning
Handlingsrubrik: Underrättelse
Åtgärd: Förundersökningen läggs ned
Ärende: Rivning av flerbostadshus
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Överklagandet avvisat
Ärende: Anmälan om vattenverksamhet minireningsverk på Gastorp 2:7, 2:8 och 2:9

22. Kommun:
Mariestad

26. Kommun:
Mariestad
27. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1679

28. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1680

29. Kommun:
Gem

Diarienr:
2016.
Ma1723

30. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2016.
Tö0290
Diarienr:
2016.
Tö0465
Diarienr:
2016.
Tö0528

31. Kommun:
Töreboda
32. Kommun:
Töreboda

Justerandes signatur

33. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2016.
Tö0567

34. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2016.
Tö0587

Lst dnr 535-36057-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Föreläggande om försiktighetsmått
Ärende: Anmälan om transport av farligt avfall beslut från Länsstyrelsen
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen
Åtgärd: Transport av farligt avfall som understiger en
sammanlagd mängd av 100 kg eller 100 liter per kalenderår
Ärende: Nybyggnad av servicehus på golfbana
Handlingsrubrik: Begäran om komplettering

Utdragsbestyrkande

Sida 35

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Leksberg 4:6
Berörd: Emmesjö,Christer
Fastighet/sökbegrepp:
Björsäter 17:10
Berörd: Lugnås Båtklubb
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Polismyndigheten
Region Väst
Fastighet/sökbegrepp:
Brommösund 4:1
Berörd: Larm,Peter
Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Folkhälsomyndigheten
Fastighet/sökbegrepp:
Nolby 2:15
Berörd: Eriksson,Orvar
Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Mariestad
Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Mariestad
Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Havs- och
Vattenmyndigheten
Fastighet/sökbegrepp:
Randstorp 1:51
Berörd: Wallskog,Mats
Fastighet/sökbegrepp:
Cedern 5
Berörd: Törebodabostäder AB
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Mårby 1:23
Berörd: Moberg, Thomas
Fastighet/sökbegrepp:
Månsarud 1:5
Berörd: Töreboda Golfklubb

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

35. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2017.
Ma0012

36. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Ma0050

37. Kommun:
Gem

Diarienr:
2017.
Ma0083
Diarienr:
2017.
Ma0097

38. Kommun:
Gem

Justerandes signatur

Ärende: 2017 Budgetuppföljningar, delårsrapport
och prognoser samt underlag för kommunbidrag
Gullspång och
Töreboda
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: 2016-12-12 §137 Gemensam tidplan och årshjul för
budgetarbetet i MTG-kommunerna
Ärende: Tappningsstrategi för Vänern,
överenskommelse mellan Länsstyrelsen och
Vattenfall AB
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Överenskommelse
Ärende: Ändring av föreskrifterna 2005:10 om
förbehandling m.m. av elavfall
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Inkommen information - Ingen delgivning
från Mark- och miljödomstolen i mål gällande
överklagade vitesförelägganden
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: VB: Information från Mark- och miljödomstolen
Från: Registrator Mark- och miljödomstolen Vänersborg - TVB
[mailto:mmd.vanersborg@dom.se]
Skickat: den 16 januari 2017 13:43
Till: Länsstyrelsen Västra Götaland
<vastragotaland@lansstyrelsen.s

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Fastighet/sökbegrepp:
Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Naturvårdsverket
Fastighet/sökbegrepp:
Domstolar
Berörd: Vänersborgs Tingsrätt

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 19

Dnr 131

Aktuell information

Miljöstrategtjänsten

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist informerar om inrättandet av en
miljöstrategtjänst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

Sida 38

Miljö-och byggnadsnämnden
Bilaga 1 – Protokollsanteckning

Protokollsanteckning § 5

Protokollsanteckning gällande ärende 04 vid möte i Miljö & Byggnadsnämnden den
31/1 2017, gällande punkten Fluff: i Kommunicering under stycket Bakgrund.
Vid studiebesöket i Falkenberg den 17/11 2015 var det huvudsakliga ärendet för oss
båda att studera förbränningen av Fluff, för att genom denna metod utvinna olika
metaller ur det miljöfarliga avfallet och inte alls studera och godkänna materialet för
att framgent kunna använda det vid produktionen i Gullspång.
Ett sådant godkännande ansvar och -uppdrag ligger heller inte på oss som enskilda
nämndledamöter under ett teknikstudiebesök som detta.
Under mötets gång framkom det dock att TNG Bruk AB hade planer på att gjuta in
Fluffmaterialet i betongfundament vid sin anläggning i Otterbäcken och på så sätt
skapa en i deras ögon, miljövänlig ekonomisk produkt, men vi framhöll hela tiden för
dem att Fluffen var ett miljöfarligt avfall och därför måste hanteras enligt lagstiftning,
krav och riktlinjer för en sådan känslig verksamhet.
Bevisbördan på att Fluffen inte är miljöfarlig vid användning i olika betongprodukter
åligger således helt och hållet TNG Bruk.
Kjell Lindholm (C)
Ordförande

Justerandes signatur

Björn Fagerlund (M)
Vice Ordförande

Utdragsbestyrkande

