Plats och tid
15.15

Barrevik och därefter centrumhuset, Henån, kl. 08.00-12.00, 12.30-

Beslutande

Lars-Åke Gustavsson
Einar Jansson
Birthe Hellman
Claes Nordevik
Ingemar Martinsson
Hans Stevander
Maivor Johansson

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Ingemar Martinsson

Justeringens
plats och tid

Miljö o. byggnadsnämndens exp, Henån, fredagen den 7 september 2007
kl. 13.00

Sekreterare

.................................................
Karin Sörensson

Ordförande

.................................................
Lars-Åke Gustavsson

Paragrafer 248-254

Justerande

.................................................
Ingemar Martinsson
______________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö o. byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2007-09-06

Datum för anslags
uppsättande

2007-09-10

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö o. byggnadsnämndens exp, Henån

Datum för anslags
nedtagande
2007-10-01

.................................................
Karin Sörensson

Övriga deltagande:

Karin Sörensson, sekreterare
Arne Hultgren, miljöchef,
Daniel Holdenmark, stadsarkitekt
Boo Widén, arkitekt, kl. 13.00-15.10 § 250
Ewa Reinhold, kommunchef, kl. 09.00-10.00 § 250
Kerstin Sondén, planeringssekreterare, kl. 09.00-10.00 § 250
Karl Fredrik Petzäll, byggnadsinspektör, kl. 10.20-10.55 § 251
Lena Sedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör kl. 13.00-15.10 § 250
Lars Edström, ej tjg ersättare
Joakim Hansson, ej tjg ersättare
________

§ 248
Fastställande av dagordning
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tillägg:
Punkt 5
Nämndledamots deltagande vid inspektion av livsmedels- och
djurskyddsverksamhet
Punkt 6
2008
_________

Information om ändrad tillsyn och taxor inom miljöbalkens område från

Exp:
Mbe

§ 249

Dnr 2004/463 214

Förslag till detaljplan för Barrevik 1:18
En exploatör har ansökt om att få pröva möjligheten att få avstycka ett antal tomter
(8-10 st) för bostadsändamål. Området är beläget strax sydost om Edshultshall.
För området saknas detaljplan. Beslut om programsamråd togs den 11 maj 2006.
I planarbetet har möjligheterna att dra fram väg till bebyggelsen utretts noga. Två
förslag på vägdragning föreligger. Båda förslagen förutsätter mycket stora ingrepp i
berget varför ett ställningstagande om fortsatt planprocess bör tas. Information med
bilder på förslagen kommer att redovisas på nämndsammanträdet.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2007, § 212, att återremittera
ärendet för besiktning av området den 6 september 2007.
_________
Nämnden har besiktat området och tar upp ärendet på nästa sammanträde.
_________

§ 250

Dnr 2007/464

Översiktsplan för Orust kommun, ÖP 2007-08-28
Bakgrund
Översiktsplanens syfte och innehåll
• Redovisa användningen av mark- och vattenområden samt hur bebyggelsen skall
utvecklas
• Vision för kommunens framtida utveckling
• Förenkla beslutsfattanden
• Medverka till en god resurshushållning och vara ett miljöpolitiskt instrument
• Forum för dialog med kommuninvånarna om olika framtidsfrågor
• Tillgodose riksintressen
Översiktsplanen har ställts ut för samråd under tiden 16 juli till och med 19 oktober
2007.
Genomgång samt föredragning av översiktsplanen.
_________

Dessutom har nämnden behandlat 2 miljöärenden, 1 förhandsbesked samt 1 bygglovsärende

