2016-03-07

Miljö- och byggnadsnämnden

KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30
Ärenden 2-3

Plats och tid

Övriga

Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2016-03-17, kl. 08:15
Ledamöter

Ersättare

Anne-Marie Petersson
Birthe Hellman
Sten-Inge Kedbäck
*Anders Hygrell
Peter Lanzén

Raymond Johansson
Christina Kobel
Dan Wikström
Orvar Martinsson
Catharina Eriksson

Arne Hultgren, miljöchef
Boris Petrusic, bygglovschef
Mariethe Bergman, nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån, tisdag 2016-03-22,
kl. 15:00
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Ärende

Dnr

1.

Fastställande av dagordning

MBN/2016:6

2.

Ekonomirapport, prognos för februari 2016,
miljö- och byggnadsnämndens verksamhet

MBN/2016:290

Arne/Boris
s. 6

3.

Information om miljö- och
byggnadsförvaltningens IT-säkerhet

MBN/2015:1758

Johan Sollid
s. 7

4.

Yttrande till Mark- och miljödomstolen om
överklagat beslut gällande avslag för enskild
avloppsanläggning 505-26703-2015,
M 84-16 R7, Rålanda

MBN/2013:1519

Lovisa
s. 8-9

5.

Ansökan om utdömande av vite

MBN/2011:820

Eva
s. 10-12

6.

Ansökan om förhandsbesked för bygglov
MBN/2015:1813
för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Gåre 5:1

Kerstin
s. 13-14

7.

Ansökan om förhandsbesked för bygglov
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Kila 1:24

MBN/2015:1411

Kerstin
s. 15-16

8.

Ansökan om förhandsbesked för bygglov för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Stenshult 1:52/4

MBN/2016:116

Kerstin
s. 17-18

9.

Ansökan om förhandsbesked för bygglov för
nybyggnad av enbostadshus med garage på
fastigheten Torps-Bro 1:5

MBN/2015:1223

Kerstin
s. 19-20

10.

Ansökan om förhandsbesked för bygglov för MBN/2016:48
nybyggnad av två enbostadshus med garage på
fastigheten Torps-Bro 1:5, förnyelse

Kerstin
s. 21-22

11.

Prövning av bygglov för nybyggnad av förråd
på fastigheten Hälla 1:5

Kati
s. 23-24

MBN/2016:65

Föredragande
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Ärende

Dnr

Föredragande

12.

Prövning av strandskyddsdispens för
ersättningsbyggnad samt nybyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten
Gullixeröd 1:5

MBN/2016:173

Anna
s. 25-26

13.

Prövning av ansökan om bygglov för
tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av
förråd på fastigheten Svanvik 1:122

MBN/2015:1196

Anna
s. 27-29

14.

Bygglov för ändrad användning från skola till
anläggningsboende på fastigheten Tvet 3:8.

MBN/2015:1708

Boris
s. 30-34

15.

Anmälan om inkomna skrivelser/beslut

MBN/2016:7

s. 35-38

16.

Anmälan av delegeringsbeslut

MBN/2016:8

s. 39

ORUST KOMMUN

Anne-Marie Petersson

Mariethe Bergman

Ordförande

Sekreterare
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Omröstningsprotokoll

Parti

1
Ledamot/ersättare

2
NärvaOmröstningsprotokoll
rande
Mbn §
Mbn §
Mbn §
ja nej avst ja nej avst ja nej avst

S
C
MP
M
L

o Anne-Marie Petersson
o Birthe Hellman
o Sten-Inge Kedbäck
o Anders Hygrell
o Peter Lanzén

FpO
OP
V
M
FP

e Raymond Johansson
e Christina Kobel
e Dan Wikström
e Orvar Martinsson
e Catharina Eriksson

Summa

____________________
¹ o = ordinarie, e = ersättare
² närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -
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Fastställande av dagordning
Dnr MBN/2016:6
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:
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Ekonomirapport, prognos för februari 2016, miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet
Dnr MBN/2016:290
Bakgrund
Uppföljning av driftbudget med prognos för februari 2016. Målsättningen är att
nämndens budget skall vara balanserad och att det inte skall uppstå någon nämnvärd
avvikelse.
Prognos över avvikelser:
Helårsprognosen för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet (verksamhet 10400,
25200, 8017) totalt sett är -7 645 000 kr.
Bygglovintäkterna uppvisar ett underskott vid utgången av februari månad.
Prognosen för helåret som avser verksamhet 80172 bedöms medföra ett
intäktsunderskott med -500 000 kr. Åtgärder för att få budget i balans kan till viss del
kompenseras av antagande av en ändrad bygglovtaxa.
Nämnden bedömer att intäkterna främst påverkas av antalet färdiga detaljplaner med
byggbar mark samt antalet ansökningar om bygglov. Möjligheterna för nämnden att
påverka detta förhållande är begränsat ur nämndens perspektiv.
Budgeten i övrigt bedöms vara i balans och det förväntas inte uppstå någon
nämnvärd avvikelse.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta ekonomiprognos för februari 2016.
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Information om miljö- och byggnadsförvaltningens IT-säkerhet
Dnr MBN/2015:1758
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.
Johan Sollid (IT-chef) lämnar en föredragning om förvaltningens IT-säkerhet.
Förslag till beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att notera informationen samt att lägga densamma till handlingarna.

7

