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Mariethe Bergman, sekreterare
Arne Hultgren, miljö- och byggchef
Kerstin Eliasson Löken, information nyanställd
Ulrika Marklund, miljösamordnare § 64
Leif Erikson, byggnadsinspektör § 73
Anne-Maria Bardh, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 74
Åsa Johansson, bygglovarkitekt §§ 75-78
Solweig Lewin, ej tjg ersättare
Mikael Relfsson, ej tjg ersättare
________
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MBN/2011:28
§ 58
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tillägg:
Tillägg:
Punkt 2 b

Anmälan om tillägg till förordnade attestanter för miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet under 2011-2014

Punkt 5 b

Bemötande av överklagande av Länsstyrelsens beslut om
strandskyddsdispens för brygga och trappa på fastigheten
Brunnefjäll 1:19, (Miljödomstolens mål M280-11)

Punkt 13 b

Prövning av ansökan om ändrat användningssätt för bod på
fastigheten Käringön 1:1

Punkt 13 c

Förslag till beslut om Miljösanktionsavgift, Mölneby 1:21

Punkt 21

Uppdrag för granskning av lantmäterihandlingar vid avslutande av
förrättningar

_________
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Exp:
Presidiet
Kerstin Gadde
MBN/2011:321
§ 59
Deltagande vid Vattenrådens dag 2011
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt och Länsstyrelserna i Västra
Götaland och Hallands län har inbjudit vattenråd, vattenvårdsförbund, kommuner
och organisationer för en information om roller och ansvarsfördelning i
vattenförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämndens presidium har deltagit vid Vattenrådets dag
22 mars 2011. Kerstin Gadde har ersatt v. ordförande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att i efterhand godkänna presidiets deltagande vid Vattenrådets dag 2011 och
att uppdraget skall ersättas med arvode för ersättaren Kerstin Gadde.
_________
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Exp:
Bengt Fredriksson
Ulrika Marklund
Arne Hultgren
Daniel Holdenmark
MBN/2010:1545
§ 60
Anmälan om tillägg till förordnade attestanter för miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet under 2011-2014
Ekonomireglementet i nuvarande lydelse antogs av kommunfullmäktige 29 april
1999, § 67. Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt ekonomireglementets p 2.3
uppdra åt en chefsbefattning eller vid behov flera inom verksamhetsområdet att utse
huvudattestanter jämte ersättare för dessa.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-12-09, § 346 respektive
2010-12-21, § 382 att uppdra åt förvaltningschefen utse huvudattestanter jämte
ersättare för nämndens verksamhetsområde. Förvaltningschefen får utse sig själv till
huvudattestant eller till ersättare, och att sådant beslut skall anmälas till nämnden.
Orust kommun deltar som medfinansierande part inom INTERREG IV A
Öresund-Kattegat-Skagerrack, delprogram Kattegat/Skagerrack. Kommunstyrelsens
ordförande har under 2010 undertecknat medfinansiering och deltagandeintyg. Det
praktiska arbetet sker från kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Ansvarsuppdraget har registrerats under miljö- och byggnadsförvaltningen som
åtagit sig att vara ansvarig för den totala ekonomiska redovisningen. Orust kommuns
kontaktperson för åtagandet inom Interregprojektet är miljösamordnaren Ulrika
Marklund, som även handhar den löpande ekonomiska redovisningen. Uppdraget
som skall gälla under perioden 2011-01-01 till 2013-12-31 framgår av bilaga
(ansvarskod 21, verksamheterna 80179).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
Nämnden noterar informationen och beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
_________
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Exp:
Ordf.
Lars Edström
MBN/2011:384
§ 82
Uppdrag för granskning av lantmäterihandlingar vid avslutande av
förrättningar
När lantmäterimyndigheten avslutar en lantmäteriförrättning är det brukligt att
Miljö- och byggnadsnämnden erhåller ett förslag till godkännande av beslutad åtgärd.
Nämnden avsäger sig därmed rätten att senare överklaga lantmäterimyndighetens
beslut.
Skälet för agerandet är att lantmäterimyndigheten har ett önskemål att förkorta
verkställigheten så att ärendet kan avslutas tidigare än annars. Handläggningen berör
enbart miljö- och byggnadsnämnden i dess roll som myndighetsnämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att uppdra åt ledamoten Lars Edström att biträda miljö- och byggchefen vid
granskning av lantmäterihandlingar i ärenden där miljö- och byggnadsnämnden
avsäger sig rätten att överklaga lantmäterimyndighetens beslut samt
att uppdraget skall ersättas med arvode.
_________
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Dessutom behandlade nämnden 5 miljöärenden, 6 förhandsbesked, 7 bygglov och
3 övriga ärenden.
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