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Plats och tid

Centrumhuset, Henån, rum 7, kl. 08:15-12:30, 13:15-15:10

Beslutande

Bo Andersson
Els-Marie Ragnar
Birthe Hellman
Lars Edström
Kerstin Gadde
Hans Stevander, ej § 182
Hans Pettersson
Marie Hedberg, tjg ers § 182

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Els-Marie Ragnar

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån, tisdag 2012-06-26
kl. 15:00

Sekreterare

……………………………………..
Mariethe Bergman

Ordförande

……………………………………..
Bo Andersson

Justerare

……………………………………..
Els-Marie Ragnar

Paragraf 149-182

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-19

Datum för anslags
uppsättande

§ 157, 2012-06-20
§ 149-156, 158-182
2012-06-27

Förvaringsplats
För protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens exp, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Mariethe Bergman

§ 157, 2012-07-11
§ 149-156, 158-182
2012-07-17
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Mariethe Bergman, sekreterare
Ulrika Marklund, miljöstrateg §§ 149-159
Åsa Johansson, bygglovarkitekt §§ 160-182
Anne-Maria Bardh, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 152-157
Kerstin Eliasson, bygglovarkitekt §§ 160-164
Anna Ringström, byggnadsinspektör §§ 165
Leif Erikson, byggnadsinspektör § 166
Thomas Dahl, byggnadsinspektör § 166
Åsa Landahl, praktikant § 166
Marie Hedberg, ej tjg ersättare §§ 149-181
________

2

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

3

2012-06-19

Omröstningsprotokoll

Parti

1
Ledamot/ersättare

2
Närvarande

Omröstningsprotokoll
Mbn § 157
Mbn §
Mbn §
ja nej avst ja nej avst ja nej avst
X
X
X
X
X

M
Fpo
C
Fp
S
Fpo
S

o Bo Andersson
o Els-Marie Ragnar
o Birthe Hellman
o Lars Edström
o Kerstin Gadde
o Michael Relfsson
o Hans Stevander

X
X
X
X
X
X

M
C
S

e Hans Pettersson
e Marie Hedberg
e Ulla Buhr

X

X

Summa

7

5

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

X
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MBN/2012:9
§ 149
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:
Tillägg:
Punkt 10 b

Gilleby 1:19

2012:948

Punkt 15 b

Öberg 1:54

2012:878

Punkt 18 b

Käringön 1:49, hus 34

2012:679

Punkt 27 b

Nösund 1:176

2012:685

Punkt 15

Stenshult 1:64

2012:609

Punkt 18

Hällevik 25:64

2012:797

Utgår:

_________
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Exp:
Mbn
MBN/2012:397
§ 150
Information om strandstädningsprojekt "Ren kust" i Södra Bohuslän
Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna bidrag med 480 000 för
genomförande av projektet "Ren Kust i Bohuslän" – Södra delen. Sedan tidigare
hade vi fått beslutet från VG-regionen om bidrag på 555 000 kronor och nu har
Havs- och vattenmyndigheten beviljat ytterligare 480 000 kronor.
Besluten gäller för år 1, d.v.s. i år. VG-regionen säger i sitt beslut att de ser positivt på
att ge samma bidrag även de två kommande åren. HaV är mer osäkra på den
punkten, men nya ansökningar kommer att lämnas in på samma belopp av
projektledningen till båda bidragsgivarna till hösten.
Varje kommun kommer att kunna rekvirera 75 000 kronor som förstärkning av årets
arbete med strandstädning. Övriga delen av bidraget ska finansiera
projektsamordningen, som ska jobba i enlighet med projektansökan.
Huvudprojektledare för "Ren Kust i Bohuslän (södra delen) som startar nu i maj
2012 är Ulrika Marklund, Orust (ulrika.marklund@orust.se) som till sin hjälp har
biträdande projektledare Anna Skrapste, Öckerö (anna.skrapste@ockero.se). Ulrika
Marklund kommer arbeta 30 % och Anna Skrapste 20% i projektet
Strandvården längs Bohuskusten var fram till 2005/2006 till stor del baserad på
arbetsmarknadsåtgärder. När arbetsmarknadspolitiken förändrades och även
arbetslösheten sjönk i flera av de bohuslänska kommunerna har natur och
miljövården blivit bristfällig . I de flesta av kommunerna ansvarar Västkuststiftelsen
för skyddade områden (reservat), men även de finansierade tidigare sin verksamhet
till stor del via arbetsmarknadsmedel och har inte fått en kompensation för detta
bortfall. Insatserna var individbaserade och inte baserade på mål för natur- och
miljövård.
Förväntade resultat av projekt ”Ren Kust i Bohuslän är;
- Ett samordnat och bredare angreppssätt när det gäller genomförandet av de
operativa insatserna.
- Bättre planering de operativa insatserna och samordning med de natur- och
miljövårdande arbetet i övrigt
- Ett gemensamt system för Bohuskusten med kartläggning av aktuella stränder
(GIS) som underlag för samordning, bedömning av kostnader för olika grader av
operativa insatser och för redovisning av genomförda operativa insatser och deras
resultat.
- Metod för sortering av det marina avfallet i fält
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- Möjligheterna till delfinansiering av verksamheten genom medlemsavgifter,
företagssponsring och liknande har undersökts och möjliga insatser för
delfinansiering har påbörjats..
Syfte
Syftet med projektet är:
- Att gemensamt utveckla en hållbart finansierad miljö- och naturvårdsförvaltning
för kust och skärgård i Bohuslän
- Att arbeta för en attraktiv kust med rena stränder utan föroreningar som ilandflutet
marint skräp som kan skada kustmiljön och den marina miljön.
- Att medverka till att marint skräp och omhändertagande av ilandflutet marint skräp
blir en del av åtgärdsplanen inom havsmiljödirektivet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att
ta del av informationen och lägga ärendet till handlingarna.
_________
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Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 9 miljöärenden, 4 förhandsbesked,
14 bygglov, (1 strandskyddsdispens) och 5 övriga ärenden.
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