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§ 115
Fastställande av dagordning
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tillägg och ändring:
Punkt
4b
eventuell

Planering av våtmarksprojekt i Morlandaån och fråga om
kommunal medfinansiering

Punkt 10b Ändring i detaljplan för Käringön 1:1, Sv 26c, 26d och 26e,
”Karingo”
Punkt

21

_________

Utgår

Exp:
Kf

Kommunfullmäktige

§ 116
406

Dnr 2007/0437

Tillägg i ”Taxan för prövning och offentlig kontroll inom områdena
livsmedel och foder”, Orust Kommun
Med anledning av ändringar i de förslag som Sveriges kommuner och landsting
gjorde
9 december 2006 och lämnat till Sveriges kommunerna bör Orust kommun
korrigera sin taxa så att den stämmer överens med dess förslag. De ändringar
och tillägg som görs är att snus och tuggtobak skrivs med in i § och även att
dricksvattenförsörjning skrivs med i taxan. Taxan har även utökats med ”Avgift
för bemanning vid styckningsanläggningar”.
Orust kommun har använt de förslag till taxa för offentlig kontroll för livsmedel
och foder som Sveriges kommuner och landsting lämnat till kommunerna.
Taxan beslutades i miljö och byggnadsnämnden 2006-11-09 § 252 och antogs i
kommun-fullmäktige 2006-12-14 § 90.
Kommunerna åläggs en skyldighet att ta ut avgifter för den kommunala
livsmedels- och foderkontrollen. De avgifter som kontrollmyndigheterna skall
ta ut är dels årlig kontrollavgift för foder- och livsmedelskontrollen dels avgifter
för extraordinär kontroll och dels avgifter för godkännande och registrering av
livsmedels-anläggningar. De årliga kontrollavgifternas storlek skall motsvara
full kostnads-täckning, det innebär att taxan bör täcka alla de kostnader som
anges i propositionen.
Däremot innebär principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som
kontrollmyndigheten utför skall avgiftsfinansieras. Fortfarande gäller att
kontroll-myndigheterna skall genom rådgivning, information och på annat sätt
underlätta för den enskilde företagaren att fullgöra sina skyldigheter enligt
lagstiftningen och denna del av verksamheten ingår inte i kontrollen och skall
inte heller finansieras med avgifter (12 § livsmedelslagen, 13 § lag om foder
och animaliska biprodukter).
_________
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna de tillägg som gjorts i bilagan Taxa för prövning och offentlig
kontroll inom områdena livsmedel och foder samt
att översända ärendet till kommunfullmäktige för antagande.

_________

Exp:
Mbe

§ 117

Dnr 2007/300 206

Förslag till bygglovtaxa för större och enkla hallbyggnader och därmed
jämförliga byggnadstyper
Kommunens gällande bygglovtaxa tar dåligt hänsyn till ansökningar gällande
större hallbyggnader samt därmed jämförliga byggnadstyper. Den senaste tidens
ökade antal större och enkla hallbyggnader föranleder miljö- och
byggnadsenheten att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att justera
bygglovsavgifterna så att de blir mera i paritet med medförda kostnader.
Enheten föreslår en vidgad tolkning vad gäller taxans begrepp ”växthus”. För
växthus skall enligt taxan endast räknas en tiondel av byggnadsarean vid
beräkning av de sammanlagda bygglovsavgifterna. Taxan beräknas utifrån
byggnadsarea och en tiondel av byggnadsarean skulle innebära att avgiften för
aktuella byggnader skulle bli en tiondel av tidigare beräknad avgift.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning om olika beräkningsförslag på taxa
för hallbyggnader.
_________

Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

§ 118

Dnr 2007/141 042

Driftbudget 2007, Prognos 2 för Miljö och byggnadsnämndens verksamhet
Uppföljning av driftbudget 2007, Prognos 2 föreligger.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att anta föreliggande Prognos 2.
_________

Exp:
Kommunstyrelsen
Ewa Reinhold

§ 119
410

Dnr 2007/0214

Gemensamt arbete med kommunala miljömål mellan STO-kommunerna
(2007-2008)
Miljöchefen redovisar i ett PM daterat den 26 april 2007 de framtida förutsättningarna för ett arbete med kommunala miljömålen inom STO-kommunerna.
Projektet syftar till att ta fram metoder för hur lokala miljömål kan tas fram för
typiska kustkommuner. De gemensamma nämnarna är havet,
dricksvattenfrågorna och befolkningens stora säsongsvariationer. Ett delmål för
projektet är att visa hur kommuner gemensamt kan utarbeta lokala miljömål.
Arbetet med de kommunala miljömålen inom STO-kommunerna kommer att
under 2007 utföras inom enhetens tilldelade ekonomiska ram. Motsvarande
anslag och ekonomiska medel saknas däremot för ett fortsatt kommunalt arbete
med att fastställa och implementera miljömålen under 2008.
I nuläget uppskattas för Orust kommun ett behov av att under 2008 kunna
tillsätta en 0,5 miljöstrategisk tjänst (250.000 kr) för att arbeta vidare med de
kommunala miljömålen inom STO-kommunerna.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar:
Miljö och byggnadsnämnden antar en bedömning för ett arbete med kommunala
miljömålen inom STO-kommunerna i enlighet med miljöchefens PM 2007-04-26.
Arbetet med miljömålen upptar och ansluter i vidare mening till övergripande
strategiska frågor som t e x klimatmålen. Orust kommuns energi- och klimatplan
är för närvarande under remissbehandling. De kommunala miljömålen kan med
andra ord inte betraktas som ”nämndspecifika” utan skall på sikt omfatta
kommunens övergripande planering och verksamhet.
Nämnden anser därför att det bör tillsättas en 0,5 miljöstrategisk tjänst (250.000
kr) utöver tilldelad ekonomisk ram för att arbeta vidare med de kommunala
miljömålen under 2008.
_________

Exp:
Kommunstyrelsen
Ewa Reinhold

§ 120
Dnr 2007/0417
4232
Planering av våtmarksprojekt i Morlandaån och fråga om eventuell
kommunal medfinansiering
Miljöchefen föredrar en förfrågan från John Persson vid Naturcentrum AB om
eventuell kommunal medverkan till medfinansiering för en planerad våtmarksanläggning i Morlandaån.
Projektet innebär anläggande av 2 ha våtmarker och återmeandring med biotopvårdande åtgärder utmed drygt 600 m av Morlandaån. Arbetsprojektet syftar till
att återskapa natur- och fiskeribiologiska värden i ån och samtidigt skydda
värdefulla marina miljöer vid vattendragets utlopp. Våtmarkerna kommer även
att bidra till ett minskat flöde av kväve samt fosfor till havet.
Naturcentrum AB som företräder projektägaren Jon Thorburn, Morlanda Säteri,
Ellös, har gjort en förfrågan om kommunens intresse för en medfinansiering av
våtmarksanläggningen. Den totala kostnaden för våtmarksanläggningen uppgår
till 1000.000 kr, varav medfinansiering söks för 230.000 kr hos
Våtmarksfonden och Orust kommun.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar:
Miljö- och byggnadsnämnden anser det angeläget att vidta miljöåtgärder genom
anläggande av våtmarker för att minska närsalter, återskapa natur- och fiskeribiologiska värden samt skydda värdefulla marina miljöer. I synnerhet bör
individuella ansträngningar av detta slag ges ett stöd för riktade och behövliga
miljöåtgärder.
Nämnden förfogar däremot som tillsynsmyndighet inte över egna budgeterade
anslag för en medfinansiering av enskilda våtmarksprojekt. Ärendet överlämnas
därför till kommunstyrelsen för bedömning om en eventuell kommunal
medfinansiering i projektet.
_________

Exp:
Mbe
Jan Walldorf
LIMHAMN
§ 121

Dnr 2007/145 214

Prövning av ansökan om plantillstånd på fastigheten Härmanö 2:2, 2:26
För fastigheterna gäller detaljplan fastställd den 11 februari 1981.
Ansökan gäller tre separata ärenden enligt följande:
1. Ägaren till fastigheten Härmanö 2:26 har ett nyttjanderättsavtal för en
västerut angränsande markbit tillhörig Härmanö 2:2 på ca 138 kvm. Syftet
med detaljplaneändringen skall vara att möjliggöra en fastighetsreglering
varigenom ifrågavarande markområde kan överföras till Härmanö 2:26 efter
ett avtal, samt att tillskapa tomter med byggrätt för bostadshus på
fastigheten Härmanö 2:2. Lantmäteriet har angett krav på att planen ändras
för att kunna genomföra fastighetsregleringen.
2. Delar av Härmanö 2:2 omfattas inte av naturreservat. Flikar av fastigheten i
söder, särskilt den östra delen bedöms enligt sökanden som bebyggbar och
ansökan gäller förhandsbesked för planändring för en byggrätt.
3. Ansökan om förhandsbesked för plantillstånd för att skapa en byggrätt på
Härmanö 2:2 som omges av Härmanö 2:72, 2:211 och 2:210.
1. Fastighetsregleringen som planändringen syftar till bedöms lämplig och inte
medföra någon olägenhet för omgivningen.
2. Området bedöms ligga högre än den omgivande bebyggelsen varför det kan
råda tveksamhet kring om byggnation på platsen skulle vara förenlig med
stadsbilden och kulturmiljövärdena. Dessutom är ärendet svårbedömt utan
att ett utförligare ritningsunderlag som visar på anpassning till stadsbilden,
kulturmiljövärdena samt tillfartsväg till den planerade tomten.
3. Området bedöms vara inklämt mellan befintlig bebyggelse i ett område på
Härmanö med relativt höga kulturmiljövärden. Komplettering av bebyggelse
i ett sådant läge kräver särskild anpassning. I det aktuella fallet bedöms en
förtätning vara olämplig ur kulturmiljön samt för stadsbilden då området är
relativt tättbebyggt där mindre mellanrum mellan husen, som i det aktuella
fallet, är viktiga för kulturmiljön som helhet och viktiga för den historiska
bebyggelsestrukturen.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för komplettering av kartmaterialet.
_________

Exp:
Ks
Gullholmens Marina AB

Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2007/163 214

Prövning av ansökan om plantillstånd på fastigheten Härmanö 2:144
För fastigheten saknas detaljplan. Fastigheten ligger inom riksintresse för
friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård enligt Miljöbalken 3 kap 6 §.
Fastigheten ligger även inom kustområdet enligt Miljöbalken 4 kap 4 § samt
inom strand-skydd enligt Miljöbalken 7 kap 13 och 14 §§.
Syftet med detaljplanen skall vara att möjliggöra uppförande av nya byggnader
för bostads- och restaurang/konferensverksamhet. Befintliga byggnader skall
rivas.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig positiv till att frågan prövas i detaljplan och
att översända ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd samt
att vid planläggning skall allmänhetens och det rörliga friluftslivets
tillgänglighet runt fastigheten säkerställas.
_________

Exp:
Mbe
Ocean Group AB

§ 123

Dnr 2006/146 214

Godkännande av planförslag för samråd enligt 5 kap 20 § PBL på
fastigheterna Mollösund 5:40, 5:41 samt 24:1 (Mollösunds Wärdshus)
Ansökan föreligger om att dels få uppföra en hotellbyggnad för att komplettera
verksamheten på Mollösunds Wärdshus. Byggnaden är placerad på fastigheten
Mollösund 5:41 och på mark som i gällande detaljplan är utlagd delvis som
parkering och delvis som byggrätt för uthusbyggnad.
Det har tidigare funnits en byggnad av i huvudsak den storlek som man nu avser
att uppföra på den aktuella platsen. I gällande detaljplanen för Mollösund är
byggrätten på fastigheten minskad med anledning av att kunna anordna trottoar
längs allmänna vägen.
Ansökan gäller även utökad byggrätt för själva värdshusbyggnaden för att
möjliggöra tillbyggnad av veranda samt terrass.
Uppförande av en ny byggnad nära allmän väg och ordnande av trottoar
kommer att i viss mån begränsa framkomligheten för fordon. Möjligheten till
avkörning vid mötande trafik minskar även om det redan idag kan vara svårt
med avkörning p.g.a. parkerade bilar på den aktuella platsen.
Utökning av byggrätten för värdshuset bedöms motiverad för att kunna utveckla
turist- och konferensverksamheten på fastigheten. Åtgärderna bedöms vara ett
nytt inslag i Mollösund men har marin karaktär och hög kvalitet i utförande och
material. Åtgärderna bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset för
kulturmiljö.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning bl.a. vad avser uppförande av
hotellbyggnad i närhet till allmänna vägen samt inhämta räddningstjänstens
synpunkter i frågan.
_________

Exp:
Mbe

§ 124
214

Dnr 2006/374

Ändring i detaljplan för MOLLÖSUND, äldre delen, del av MOLLÖSUND
5:398 (parkering)
För området gäller detaljplan antagen den 27 juni 2002. Fastigheten Mollösund
5:308 har tidigare haft parkering på det som nu i gällande detaljplan är s k
”grönområde”. Vid anläggningsförrättningen beträffande allmän platsmark
undantog aktuellt område för att senare göra en planändring till Parkering
knuten till fastighet.
Ändringen i planen syftar således till att skapa parkeringsmöjlighet för
fastigheten Mollösund 5:308.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja plantillstånd samt
att godkänna ändringsplanen daterad i april 2007 för samråd enligt 5 kap 28 §
Plan- och bygglagen (enkelt planförfarande).
_________

Exp:
Mbe

§ 125

Dnr 2007/282 214

Förslag till detaljplan för Svanesund 3:1
För området gäller detaljplan fastställd den 19 maj 1975.
På fastigheten 3:1 finns ett mindre boningshus, byggt i början på 1950-talet.
Huset är beläget på s k grönområde, allmän platsmark.
Planen syftar till att möjliggöra tillbyggnad av befintligt hus varför del av
grönområdet bör ombildas till kvartersmark.
Ändringen anses inte påverka omgivningen eller innebära olägenhet för
omkringboende.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka plantillstånd samt
att godkänna detaljplanen för samråd enligt 5 kap 28 § Plan- och bygglagen
(enkelt planförfarande).
_________

Exp:
Mbe
Ragnar Olegård
Karin Olegård-Berntsson
§ 126

Dnr 2007/184 200

Prövning av ansökan om ändring av detaljplan för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Svanesund 3:59
För den aktuella fastigheten gäller detaljplan.
I den gällande detaljplanen är området utlagt som allmän plats. Nämnden har
den 8 december 2005 avslagit ansökan med hänvisning till att ansökan stred mot
detaljplanen.
Ärendet överklagades och återförvisades av Länsstyrelsen till kommunen med
motiveringen att kommunen inte tagit ställning till sökandens begäran om
planändring utan behandlat ärendet som ett förhandsbesked.
Det har samtidigt aktualiserats av granne i området att påbörja en planändring
av grannfastigheten. För detta har nämnden tidigare beslutat att tillstyrka
planändring.
Förutsättningar finns för att se båda planärendena i ett sammanhang och
genomföra en planändring för båda fastigheterna. I detta vidgade sammanhang
bedöms planläggning lämplig för att skapa förutsättningar för avstyckning av
två nya bostadsfastigheter.
_________
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja plantillstånd för att på fastigheten Svanesund 3:59 tillskapa ny
fastighetsbildning för bostadsändamål samt
att uppdra år miljö och byggnadsenheten att utreda möjligheterna att genomföra
planläggningen i en enda detaljplan för hela området.
_________

Mbe

§ 127

Dnr 2005/215 214

Ändring i detaljplan för KÄRINGÖN 1:1, Sv 26c, 26d och 26e, ”Karingo”
För området gäller detaljplan, antagen av kommunfullmäktige den 27 maj 1999,
§ 57.
Föreslagen detaljplan berör delvis allmänt naturområde i gällande detaljplan
Planen handlägges med normalt planförfarande (planprogram, samråd och
utställning).
Planändringen har varit utsänt för samråd under tiden 14 december 2006 till
27 januari 2007. 40 st yttranden har inkommit som redovisas i en samrådsredogörelse.
Ändringen i planen syftar till att underlätta för verksamheten för ostronbaren
genom att möjliggöra utbyggnad för köksdel och omklädningsrum samt
utökning av förrådsbyggnader.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna detaljplaneförslag daterat i maj 2007 för utställning enligt Plan- och
bygglagen 5 kap 23 §.
_________

Dessutom har nämnden behandlat 3 miljöärenden, 10 förhandsbesked, 7 bygglovsärenden samt
3 övriga ärenden.

