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Plats och tid

Centrumhuset, rum 1, Henån, kl. 08.15-12.15, 13.00-17.00

Beslutande

Bo Andersson
Einar Jansson
Birthe Hellman
Bertil Asplund, tjg ersättare
Sofia Hygrell, tjg ersättare
Kerstin Gadde
Lars Buhr, tjg ersättare

Övriga deltagande
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Utses att justera

Kerstin Gadde

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån, tisdag 2010-06-15,
kl. 15.00

Sekreterare

……………………………………..
Karin Sörensson

Ordförande

……………………………………..
Bo Andersson

Justerare

……………………………………..
Kerstin Gadde

Paragraf 146-195

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-06-10

Datum för anslags
uppsättande

2010-06-16

Förvaringsplats
För protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens exp, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Karin Sörensson
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2010-06-10

Karin Sörensson, sekreterare
Arne Hultgren, miljöchef, §§ 146-181
Daniel Holdenmark, statsarkitekt
Sandra Johansson, miljöutredare, § 147
Rickard Karlsson, planarkitekt, §§ 147-153
Karin Jern, planarkitekt, §§ 147-153
Anne-Maria Bardh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 158
Susanne Hagberg, bygglovarkitekt, §§ 182-195
Sven-Ove Tjörnebro, ej tjg ersättare
_________
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MBN/2010:139
§ 146
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändring och tillägg:
Utgår
Punkt 47
Tillägg
Punkt 9 b

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Tofta 2:135
Ansökan om hel dispens från kommunal soprenhållning, Rålanda 3:14

Punkt 10 b

Strandskyddsdispens för anläggande av ny utfartsväg till fastigheten
Svineviken 1:17

Punkt 38 b

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Mollösund 5:418

Punkt 39 b

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Mollösund 19:2

_________
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Exp:
Mbe
MBN/2009:1412
§ 147
Information om slutfört projekt "Åtgärdsprogram för närsaltsbegränsning inom
Stigfjordens avrinningsområde"
I Vattenmyndigheten Västerhavets studie ”Finn de områden som göder havet mest – och de
som är mest känsliga för övergödning”, rapport 2009:56, pekades områden med högst
närsaltsbelastning och övergödningskänslighet ut. Generellt kunde norra Bohuslän
och Orust- och Tjörnområdet pekas ut som de känsligaste områdena längs
västkusten.
För att minska närsaltsläckaget till de känsliga områdena föreslog
Vattenmyndighetens studie åtgärder riktade mot diffusa läckage från jordbruksmark
och undermåliga enskilda avlopp. Projektet ”Åtgärdsprogram för närsaltsbegränsning inom
Stigfjordens avrinningsområde” har tagit fasta på de föreslagna åtgärdsområdena. Genom
samarbete mellan Tjörns kommun, Orust Kommun och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har projektet kunnat skapa ett underlag till åtgärder för enskilda
avlopp och närsaltsläckage från jordbruksmark inom Stigfjordens- och
Kalvöfjordens avrinningsområde. Underlaget har tagits fram med hjälp av
inventeringar, beräkningar och scenarier samt informationsmöten (minimässa kring
avlopp och jordbruksmöte). Åtgärdsförslagen finns sammanställda i en rapport med
samma namn som projektet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig i
Länsstyrelsens rapportserie.
Projektet finansierades av Havsmiljöanslaget och pågick i sju månader (novembermaj).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att redovisningen tillsvidare läggs till handlingarna i avvaktan på Miljö- och
byggnadsenhetens utredning/ställningstagande med förslag till lokal handlingsplan
under hösten 2010 samt
att åtgärdsplanen bör lämpligen också diskuteras i samråd mellan Länsstyrelsen i
Västra Götalands län och kommunerna Tjörn och Orust.
_________
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Nämnden har dessutom behandlat 6 planärenden, 5 miljöärenden, 23 förhandsbesked,
12 bygglov samt 2 övriga ärenden.

