Plats och tid

Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00

Beslutande

Bo Andersson
Einar Jansson
Birthe Hellman ej § 317
Lars Edström
Ingemar Martinsson
Hans Stevander
Maivor Johansson kl. 08.50-12.00 §§ 300-320
Bertil Asplund, tjg ersättare kl. 08.15-08.50 §§ 297-299 samt § 317

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Ingemar Martinsson

Justeringens
plats och tid

Miljö o. byggnadsnämndens exp, Henån, tisdagen den 14 oktober 2008
kl. 15.00

Sekreterare

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

Ordförande

.................................................
Bo Andersson

Paragrafer 297-320

Justerande

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

Miljö o. byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-10-09

Datum för anslags
uppsättande

2008-10-15

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö o. byggnadsnämndens exp, Henån

Datum för anslags
nedtagande
2008-11-05

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

Övriga deltagande

Karin Sörensson, sekreterare
Arne Hultgren, miljöchef, kl. 08.20-10.50 §§ 298-315
Rickard Karlsson, planingenjör, kl. 08.20-08.50 §§ 298-299
Daniel Holdenmark, stadsarkitekt, kl. 09.00-12.00 §§ 301-320
Bertil Asplund, ej tjg ersättare, kl. 08.50-12.00 §§ 300-316, 318-320
Joakim Hansson, ej tjg ersättare, kl. 09.10-12.00 §§ 301-320
________
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o Bo Andersson
o Einar Jansson
o Birthe Hellman
o Lars Edström
o Ingemar Martinsson
o Hans Stevander
o Maivor Johansson
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e Sofia Hygrell
e Liselott Bäckberg
e Martin Göransson
e Bertil Asplund
e Magdalena Martinsson
e Joakim Hansson
e Lars Buhr
Summa

______________________
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§ 297
Fastställande av dagordning
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tillägg och ändringar:
Tillägg
Punkt 1b
att

Ansökan om statligt bidrag för parkeringsunderlag och rådgivning för
utöka våtmarksarealen inom avrinningsområdet Grindsbysjön,
Assmunderödsvatten, Runns vatten samt Klevaån.

Punkt 17 b
Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
och garage på fastigheterna Allmag 2:24, 2:25, 2:26, 2:27 och 2:28;
omprövning.
Utgår
Punkt 4
_________

Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre
bostadshus på fastigheten Bön 1:4.

Exp:
Lst

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Vattenvårdsenheten
462 82 VÄNERSBORG

§ 298

Dnr 2008:1437 433

Försurningskontroll av sjöar i Orust kommun
Orust kommun har utfört försurningskontroll av sjöar sedan 1976. Kontrollen
utfördes årligen under 20 års tid från 1976 till 1996.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 1996-10-10, § 185 att
provtagningsintervallet skulle utsträckas till vart tredje år för samtliga sjöar, förutom
för Gunnerödsvatten som provtas årligen. Sjöanalyserna kompletterades med
parametrarna (sulfat och klorid). Analysresultaten med jämförvärden över pH
alkalinitet från sjöar i Orust kommun har redovisats i diagram.
Undersökningarna utvisar stabila alkalinitets (buffertkapacitet) och pH-värden i
Orust sjöar. Ph-värdena är stabilt högre under perioden 1999 – 2008 än medelvärdet
för perioden 1976 – 1996.
_________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
_________

§ 299

Dnr 2008:1499 436

Ansökan om statligt bidrag för planeringsunderlag och rådgivning för att
utöka våtmarksarealen inom avrinningsområdet Grindsbysjön,
Assmunderödsvatten, Runns vatten samt Klevaån
Miljöchefen lämnar en föredragning av informationen.
Orust kommun ansöker om 300.000 kronor i bidrag för att utreda förutsättningen
för våtmarker och andra åtgärder som innebär en minskad närsaltsbelastning till
sjösystemet. Utredningen skall ligga till grund för en prioritering av vilka
våtmarksprojekt som skall genomföras och vilka andra verkningsfulla åtgärder som
kan bli aktuella. Ansökan omfattar en projektplan för ändamålet.
Under förutsättning att ansökan beviljas kommer en konsult att upphandlas för
uppdraget som förväntas kunna starta under november 2008 och pågå under 4
månader framöver. Bidraget skall täcka hela konsultarvodet samt de administrativa
kostnaderna för miljö- och byggnadsenheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-05-08, § 137 i samband med
redovisningen av slutrapporten för utvärdering av Grindsbysjön och
Assmunderödsvatten, att:
• utöver en generell reduktion av fosforflödet till sjösystemet kommer det att
krävas rent förebyggande åtgärder för att säkerställa framtida status och
naturvärden.
• Sådana förebyggande åtgärder kan vara att undersöka möjligheterna att
anlägga våtmarker (fosforfällor) för de större bäckarnas inflöden i sjön.
•

Nämnden avvaktade ett förslag med fördjupat underlag och
handlingsprogram.
________
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att stödja ansökan om statligt bidrag för åtgärderna samt i övrigt lägga informationen
till handlingarna.
_________

Dessutom har nämnden behandlat 1 miljöärende, 15 förhandsbesked, 2 bygglov och
3 övriga ärenden.

