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Miljö- och byggnadsnämnden
Övriga deltagare:

2016-01-28

Arne Hultgren, miljöchef §§ 1-28
Boris Petrusic, bygglovschef §§ 29-32
Pauline Rossödal, sekreterare
David Tengberg, livsmedelsinspektör §§ 3-4
Andreas Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 4, 6-7
Eva Engström, miljöinspektör §§ 8-11
Kerstin Eliasson, bygglovsarkitekt §§ 12-14
Kati Häggström, bygglovsarkitekt §§ 15-18
Anna Ringström, bygglovshandläggare §§ 19-25
Sonny Hellstrand, bygglovshandläggare §§ 26-29
Dan Wikström, ej tjg ers.
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MBN/2016:6
§1
Fastställande av dagordning
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:
Tillägg:
Kl. 09:00
__________

Information om Miljö- och byggnadsnämndens personuppgiftsansvar
(PUL)
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Exp:
KS
MBN
MBN/2012:347
§2
Yttrande över förslag till VA-strategi i Orust kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09, § 274 (KS 2012/1404);
•

ge förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att arbeta fram en
VA-plan för Orust kommun, och att externa kostnader, förknippat med
uppdraget, finansieras av VA-verksamheten,

•

för arbetet med VA-planen tillsätta en politisk styrgrupp bestående av
presidierna i utskottet för samhällsutveckling samt representanter utsedda av
miljö- och byggnadsnämnden,

•

att avrapportering ska ske till kommunstyrelsen, utskottet för
samhällsutveckling och miljö- och byggnadsnämnden under arbetets delfaser
samt efter slutförandet av VA-planen med avrapportering under varje
mandatperiod.

VA-planen omfattar i det första skedet framtagande av en VA-översikt och
VA-strategi och därefter sammanställning till en VA-plan. VA-strategi och
VA-planen skall antas av kommunfullmäktige.
Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för VA-planering
(Hållbar VA-planering och god vattenstatus). Sweco har i samråd med berörda
förvaltningar tagit fram ett förslag till VA-strategidokument. Strategidokumentet är
reviderat och daterat 2015-12-15 (Ställningstaganden för VA-försörjningen i
Orust kommun).
Styrgruppen (FSU-utskott och MBN-beredning) har tagit del av remissyttranden.
Styrgruppens roll ska vara att bevaka och följa statusen på arbetet med VA-planen så
att den tas fram enligt intentionerna i beslutad VA-strategi. Vid framskrivande av
beslutsärenden i VA-planen ska styrgruppen vara förslagsställare. Styrgruppens
ordförande ansvarar för styrgruppsmöten och avrapporteringspunkter.
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VA-strategiförslaget (bilaga 1) har remitterats till partigrupperna. Remissyttranden
från partigrupperna med kommentarer från VA-strategigruppen (bilaga 2).
Miljö- och byggnadsnämnden informerades i december 2015 om förslaget till
VA-strategi och VA-översikten samt beslutade 2015-12-10, § 210, att lämna ett
yttrande till kommunstyrelsen 28 januari 2016.
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget till VA-strategi.
Beslutsunderlag
VA-översikt (reviderat och daterat 2015-12-15), VA-strategi samt
remissunderlag/synpunkter från partigrupperna.
Beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget till VA-strategi.
__________
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MBN/2016:31
§3
Information om kontrollplan för Orust kommuns livsmedelskontroll 2016-2018
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-10 att anta kontrollplanen för Orust
kommuns livsmedelskontroll 2016-2018.
Handläggare för uppdraget ger därför en mer detaljerad information om
förvaltningens genomförande av kontrollplanen.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att notera informationen och lägga denna till handlingarna.
__________
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MBN/2016:4
§4
Information om rekommendationer från länsstyrelsen och regionen om
prioritering av tillsyn av asylboenden samt förvaltningens åtgärder.
Bakgrund
Länsstyrelsen och smittskydd Västra Götaland har skickat en skrivelse till
kommunen, daterad 2015-12-29. Kommunen rekommenderas att omgående
prioritera tillsyn av olika slag av ankomstboenden och asylboenden i länet. Ökad risk
för smittspridning har identifierats, på grund av att många människor bor tätt
tillsammans under lång tid. Till skrivelsen är det bifogat rekommendationer på
hygienåtgärder som kan användas vid tillsyn samt lämnas till verksamhetsutövarna.
Förvaltningens åtgärder
Miljö- och byggnadsförvaltningen har under 2015 utfört tillsynsbesök inom
förebyggande hälsoskydd på asylboendet Sjögården i Ellös. Tillsyn planeras även
under 2016. Livsmedelssidan har utfört tillsyn på boendenas kök/mathantering.
Förvaltningen har under 2015 deltagit i kommunens centrala avstämningsmöten i
flyktingfrågan, samt även varit ute och tittat på möjliga lokaler för nya boenden
tillsammans med berörda förvaltningar. Det har bildats en central grupp för att leta
efter nya boenden, där förvaltningen är representerad genom bygglovschefen.
Hälsoskyddsinspektörerna inom SOLTAK har planerat att prioritera tillsyn av olika
typer av migrationsboenden under 2016. Kommunernas miljöförvaltningar kommer
att samarbeta genom informationsutbyte, tillsynsmetodik och gemensamma
uppföljningar under året. Här omfattas även hem för ensamkommande flyktingbarn,
vilket är den vanligaste formen av migrationsboende på Orust.
Miljösamverkan Västra Götaland har även tänkt att genomföra ett projekt inom
området, som förvaltningen sannolikt kommer delta i.
Informationsmaterialet om förebyggande hygienåtgärder har lämnats till kommunens
ansvariga för hem för ensamkommande flyktingbarn, samt till de privata
migrationsboenden som förvaltningen känner till.
Förvaltningen anser att den genom dessa åtgärder kommer att uppfylla
rekommendationen från länsstyrelsen och regionen.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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MBN/2015:1758
§5
Information om miljö- och byggnadsnämndens personuppgiftsansvar (PUL)

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen beslutade 2015-12-10, § 206 i samband med
antagande av internkontrollplan för 2016, att nämnden får en återrapportering om
förvaltningens IT-säkerhet.

Michael Severin (kommunjurist) lämnade en föredragning om miljö- och
byggnadsnämndens ansvar enligt personuppgiftslagen (integritetsskyddet).

Beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar

att notera informationen samt att lägga densamma till handlingarna.
__________
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Exp:
KS
MBN/2016:51
§6
Information om vattenveckor 2016 - fokus Rödsvattnet
Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Andreas Höglind, lämnar en föredragning av
planeringen för genomförande av vattenveckorna – med fokus Rödsvattnet.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tillsynsutredningen för innevarande
verksamhetsår planerat att förvaltningen som ett övergripande arbete genomför
fokusveckor under februari/mars 2016 med inriktning – området Rödsvattnet.
Inriktningen berör enskilda
avlopp/lantbruk/dricksvattenskydd/livsmedelsverksamheter/våtmarker/naturvård
mm.
Generellt är avsikten med denna satsning att utveckla samverkan och dialog med
företag/markägare/intresseorganisationer och allmänhet kring angelägna frågor/
åtgärder i syfte att långsiktigt skydda och bevara vattenresurserna, men inte minst
skapa en helhetsförståelse kring varför vattenresurserna skall skyddas.
Förvaltningen ser det därför som en möjlighet att parallellt med tillsynsinriktade
åtgärder kunna skapa ett lokalt engagemang i vattenfrågor och att 2016 är
inriktningen med fokus för aktiviteter inom avrinningsområdet och sjön Rödsvattnet.
Fokusveckorna har därutöver en inriktning mot att skapa en dialog med
livsmedelsföretagare i kommunen. Livsmedelsverksamheten kommer att inbjuda
företagen till dialogmöten.
Förvaltningen har ett ytterligare internt mål att i samverkan med förvaltningsområde
samhällsutveckling förbättra samverkan kring angelägna åtgärdsmål och allmänt
förbättra kunskapsunderlaget för området. Fokusveckornas planering kommer att
anges i ett aktivitetsschema.
Beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att informera kommunstyrelsen om uppdraget.
att notera informationen samt att lägga densamma till handlingarna.
__________
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Dessutom behandlade Miljö- och byggnadsnämnden 2 miljöärenden,
5 förhandsbesked, 8 strandskyddsdispenser, 9 bygglov och 10 övriga ärenden.

