Plats och tid

Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.15, 13.00-14.15

Beslutande

Bo Andersson
Einar Jansson
Birthe Hellman
Lars Edström ej § 258
Ingemar Martinsson kl. 08.15-08.50 §§ 253-254
Hans Stevander
Kerstin Gadde, tjg ersättare

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Einar Jansson

Justeringens
plats och tid

Miljö- o. byggnadsnämndens exp, Henån, tisdagen den 15 september 2009
kl. 15.00

Sekreterare

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

Ordförande

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

Paragrafer 253-266

Justerande

.................................................
Einar Jansson
______________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- o. byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-09-10

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande
2009-10-07

2009-09-16

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- o. byggnadsnämndens exp, Henån
.................................................
Karin Sörensson

Övriga deltagande

Karin Sörensson, sekreterare
Arne Hultgren, miljöchef, §§ 253-257, §§ 260-262
Daniel Holdenmark, stadsarkitekt
Ulrika Marklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 256-257
Boo Widén, kl. 10.00-12.00, genomgång av Kungsviken
Rickard Karlsson, planarkitekt, 10.15-12.00
________

2007-2010
Parti

1

2

Ledamot/ersättare

Närvarande

M
C
C
FP
KD
S
S

o Bo Andersson
o Einar Jansson
o Birthe Hellman
o Lars Edström
o Ingemar Martinsson
o Hans Stevander
o Maivor Johansson

M
C
M
FP
KD
S
S

e Sofia Hygrell
e Liselott Bäckberg
e Martin Göransson
e Bertil Asplund
e Henrik Svensson
e Kerstin Gadde
e Lars Buhr

Mbn § 259
ja
nej
x
x
x
x
x

x
Summa

______________________
1 o = ordinarie, e = ersättare
2 närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -

x
x
x
x
x
-

Omröstningsprotokoll

6

x
4

2

avst

Mbn §
ja
nej

avst

Mbn §
ja
nej

avst

§ 253
Fastställande av dagordning
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tillägg:
Tillägg
Punkt 6 b
_________

Ansökan om hel befrielse från kommunal soprenhållning, alternativt
kvartalstömning (taritt G), Långelanda-Röra 3:2

Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

§ 254

Dnr 2009:872 042

Delårsrapport för perioden 1/1-31/8 2009 för miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet
Delårsrapport för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde till och med
augusti månad 2009 föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att överlämna upprättad delårsrapport till Kommunstyrelsen.
_________

Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

§ 255

Dnr 2009:1038 041

Förslag till inriktningsbudget för 2010 och plan för 2011-2012 för miljö- och
byggnadsnämnden
Föreligger av miljö- och byggnadsenheten upprättat förslag till inriktningsbudget för
år 2010 och plan för 2011-2012.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta upprättat budgetförslag för 2010 (verksamheterna 104 och 252).
_________

Exp:
Kommunstyrelsen
Tekniska enheten

§ 256

Dnr 2008:1109 214

Information om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
Miljösamordnaren lämnar en föredragning av informationen.

Bakgrund
Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och
fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för Lokala
vattenvårdsprojekt. Kommuner, samhällsföreningar och ideella organisationer ska
kunna ansöka om medel.
Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora
mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och
jordbruksområden och dåligt renade avlopp. Sedan början av 1900-talet har
tillförseln av näringsämnen till havet mångdubblats.

Syfte
Regeringen anser att det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och
kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Därför infördes den 1 augusti 2009 ett
särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA-bidraget. Syftet är att få fram
lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska
belastningen av näringsämnen.
Kommuner och ideella organisationer kommer att kunna söka LOVA-bidrag hos
länsstyrelsen. Den förordning som styr bidraget gäller från den 1 augusti 2009.

LOVA-Bidraget
Pengarna till LOVA-bidraget tas ur havsmiljöanslaget. 2009 års havsmiljöanslag är i
stor utsträckning redan uppbundet. För 2010 bedömer regeringen att cirka 120
miljoner kommer att öronmärkas för LOVA-bidrag. Beslut om 2010 års
havsmiljöanslag och om hur det får användas kommer att tas av riksdag och regering
i december 2009.
Hur söker man LOVA-bidrag?
Kommuner och ideella sammanslutningar som vill söka LOVA-bidrag gör det hos
länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Ansökan ska ha kommit in till
länsstyrelsen senast den 1 december 2009.

Vilka projekt kan få bidrag?
• Bidrag kan fås till kostnadseffektiva åtgärder som minskar belastningen av
näringsämnen på havsmiljön. Minskade utsläpp av fosfor eller kväve i Östersjön eller
Västerhavet.
• Installation i kustområden av mottagningsanläggningar för toalettavfall från
fritidsbåtar.
• Installation av anläggningar för båtbottentvätt av fritidsbåtar.
• Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder
Exempel på kostnadseffektiva åtgärder kan vara att etablera eller restaurera
våtmarker eller att anlägga musselodlingar för att minska mängden näringsämnen i
havet.
Observera att stöd inte kan sökas för åtgärder som redan har påbörjats, eftersom de
projektet som redan dragits igång rimligen har finansieringen klar.

Ansökan om bidrag till 2010 – Orust kommun
Båttoaletter
Båtturismen ökar i våra farvatten. Antalet sålda gästnätter i våra kommunala hamnar
har ökat från 15 000 under 2008 till 16 000 under 2009. Det totala antalet gästnätter
som båttrafiken genererar är sannolikt många gånger fler eftersom de allra flesta
båtturister övernattar på öarna utanför de kommunala hamnarna. Det betyder att
obehandlat toalettavfall släpps ut till vårt omgivande hav, vilket bidrar till problem av
estetiska, sanitära och övergödande karaktär(Lst rapport 2009:53). Antalet fritidsbåtar
med möjlighet att lämna toalettavfall kommer på sikt att öka eftersom alla svenska,
nytillverkade fritidsbåtar från 2006,skall vara utrustade med sugtömningsmöjligheter.
Efterfrågan på denna typ av service kommer att öka varför det nu finns anledning att
erbjuda våra båtturister tömningsmöjligheter i de hamnar som har den högsta
beläggningen, Gullholmen(alternativt Tuvesvik), Käringön och Mollösund.
En motion om tömning av toalettavfall från båtar har inlämnats till kommunstyrelsen
den 28 juni 2007 och är besvarad av Tekniska enheten den 13 september 2007.
Miljöanpassat båtupptag
För att begränsa påväxt målas båtbottnar med färger som innehåller giftiga ämnen.
De båtbottenfärger som används på västkusten innehåller både tungmetallen koppar
och biociden(bekämpningsmedlet) Irgarol. Dessa ämnen läcker ut i vattnet och
påverkar växter och djur. Det tar lång tid innan dessa ämnen försvinner ur miljön.
Nedbrytningen av Irgarol är långsam och ämnet bedöms lagras i levande vävnader.
Koppar bryts inte ned utan lagras i sedimenten.

Vid avspolning av båtbottnar följer färgflagor innehållande gifter med spolvattnet
och kan ha negativ påverka på miljön. Båthamnar är oftast förlagda till känsliga vikar
med låg vattenomsättning. Dessa vikar fungerar som föryngringsplatser för många
marina växter och djur.
Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har bedömt att spolplatser för
renspolning av båtbottnar i småbåtshamnarna i Orust kommun, ska förses med en
reningsanläggning enligt Orust kommuns Policy för miljöanpassat båtupptag.
Som ett led i arbetet med att minska utsläpp av kemikalier till våra havsvikar och för
att följa policyn finns det ekonomiska och miljömässiga incitament att ansöka om 1-3
miljöanpassade båtupptagningsplatser till Orust kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att notera informationen samt att miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att
Orust kommun aktivt arbetar för en minskad näringsbelastning till havet enligt
intensionerna i LOVA-anslaget,
att nämnden anser frågan berör kommunstyrelsens övergripande ansvar med
tilldelning av ekonomiska resurser.
_________

Exp:
Kommunstyrelsen

§ 257

Dnr 2009:1126 428

Information om ersättning från Havsmiljöanslaget
Miljösamordnaren lämnar en föredragning av informationen.
Länsstyrelsen respektive Vattenmyndigheten har nyligen avslutat regeringsuppdrag
kring övergödningsproblematik:
• Finn de om områden som göder havets mest
• Övergödda havsvikar
• Våtmarksprojekt
• Enskilda avlopp
Finn & Vik på distriktsnivå (Västerhavet från Strömstad – Skälderviken)
Slutrapporteringen av fem delrapporter kommer att skickas till kommuner i början av
nästa vecka. Belastningsberäkningar utifrån SMED-data.
Enskilda avlopp och Våtmark regeringsuppdrag på länsnivå.
Rapporter från samtliga regeringsuppdrag återfinns i Länsstyrelsen rapportserie.
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Publikationer/Rapporter/
Inom regeringsuppdragen har det tagits fram planeringsunderlag där man arbetat
delavrinningsområdesvis – i samarbete med Vattenförvaltningen, men med högre
upplösning på informationen. ”Finn & Vik” har genomfört fyra fallstudier Fjällbacka,
Orust-Tjörn innerfjordssystem, Kungsbackafjorden samt Skälderviken. Inom Finn
& Vik pekat ut områden med högst näringsämnesbelastning, men även
övergödningskänslighet.
Stigfjorden/Kalvöfjorden pekats ut inom projekten ”Finn” & ”Vik” som ett
näringsämnesbelastat område med hög känslighet. Även om näringsämnes tillförseln
är förhållandevis liten – utgör detta ett övergödningskänsligt område främst pga litet
vattenutbyte samtidigt som det är ett område med höga naturvärden.
Området kommer att vara utgångspunkt för ett pilotprojekt med syfte att ta ett
helhetsgrepp med olika former av åtgärdsinsatser för att minska
näringsämnesbelastningen. För uppdraget utgår det 100 % ersättning till Orust
kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att notera informationen och uppdra åt miljö- och byggnadsenheten för utveckling av
ansökan och vidare handläggning samt
att informera Kommunstyrelsen om uppdraget.
_________

Exp:
D T AB
Mbe

Dala Trähus AB
Mats Engelbrektsson
Solhagavägen 12
459 33 LJUNGSKILE

§ 259

Dnr 2008:1109 214

Prövning av ansökan om planändring för fastigheten Svanesund 3:42;
omprövning
För fastigheten gäller detaljplan fastställd den 19 mars 1975.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-09-11, § 273 och 2009-03-05, § 62 att
inte vara beredd att medverka till ändring av detaljplanen för sökt fastighet.
Sökanden har 2009-07-21 inkommit ny ansökan och reviderad ritning. I det nya
förslaget är parkering tänkt att förläggas på andra sidan allmänna vägen.
Förslaget att förlägga parkering på andra sidan den relativt kraftigt trafikerade
allmänna vägen för att lösa parkeringsbehovet för ett flerbostadshus bedöms
olämpligt och bedömningen kvarstår att gällande detaljplan inte bör ändras för sökt
ändamål.
Lars Edström föreslår nämnden att ställa sig positiv till att frågan prövas i detaljplan.
Hans Stevander föreslår nämnden att inte vara beredd att pröva frågan i detaljplan,
för enstaka tomt, då frågan bör prövas i ett större sammanhang för att bevara
bebyggelsens karaktär för hela detaljplaneområdet.
Ordföranden finner Lars Edströms förslag antaget.
Omröstning begäres. Följande omröstningsproposition fastställes; ”Den som bifaller
Lars Edströms förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har miljö- och
byggnadsnämnden bifallit Hans Stevanders förslag”.
Vid omröstningen avges 4 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av särskilt omröstningsprotokoll.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat att bifalla Lars Edström förslag
att ställa sig positiv till att frågan prövas i detaljplan.
Hans Stevander och Kerstin Gadde reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
_________

Dessutom har nämnden behandlat 1 miljöärende, 2 förhandsbesked, 2 bygglov
samt 2 övriga ärenden.

