Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2011-04-14

Plats och tid

Centrumhuset, Henån, rum 1, kl. 08:15-12:30

Beslutande

Kerstin Gadde
Lars Edström
Els-Marie Ragnar
Bo Andersson
Birthe Hellman

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Bo Andersson

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens exp, Henån, tisdag 2011-04-19,
kl. 15:00

Sekreterare

……………………………………..
Mariethe Bergman

Ordförande

……………………………………..
Els-Marie Ragnar

Justerare

……………………………………..
Bo Andersson

Paragraf 83-99

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Datum för anslags
uppsättande

§§ 91, 93 2011-04-15
2011-04-20

Förvaringsplats
För protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens exp, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Mariethe Bergman

§§ 91, 93 2011-05-06
2011-05-11

1

Orust kommun

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2011-04-14

Övriga deltagare: Mariethe Bergman, sekreterare
Arne Hultgren, miljö- och byggchef
Christer Hellekant, räddningschef § 84
Anne-Maria Bardh, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 86-87
Kerstin Eliasson Löken, bygglovarkitekt § 88
Anna Ringström, byggnadsinspektör §§ 89-90
Åsa Johansson, bygglovarkitekt §§ 91-93
Cecilia Segerstedt, bygglovarkitekt §§ 91-93 samt presentation
Solweig Lewin, ej tjg ersättare
________
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MBN/2011:28
§ 83
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tillägg:
Tillägg:
Punkt 11 b

Förfrågan om tillsynsåtgärder enligt Plan- och bygglagen avseende
förfulad tomtmark och övergivna/förfallna byggnader.

Punkt 11 c

Överläggning och information i ett aktuellt planärende på Flatön.

Punkt 11 d

Tillstånd till anordningar för valaffischer inför Landstingsvalet 2011,
Orust kommun

_________
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MBN/2011:455
§ 84
Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, med anpassning
till ny Plan- och bygglag (lag SFS 2011:900)
Den 2 maj 2011 träder den nya Plan- och bygglagen (PBL) i kraft. Lagstiftningen
medför flera nya uppgifter inom ramen för bygglovsprövningen, anmälan om
startbesked och teknisk handläggning samt möjlighet att lämna planbesked.
En ny delegationsordning skall gälla då nya Plan- och bygglagen träder i kraft.
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning antogs 2001-09-06, § 207.
Delegationsordningen har därefter reviderats vid ett flertal tillfällen och denna är
införd i Orust kommuns författningssamling, OKFS 3.2.2.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har lämnat förslag till hur kommunerna
kan besluta om en delegationsordning enligt den nya Plan- och bygglagen. Förslaget
framgår av bilagan.
Underlaget till delegationen får ses som ett första utkast för nämnden att bedöma
förslaget i dess helhet eller endast anta delar av förslaget. Delegationen skall inte
omfatta PBL 5 och 6 kap. eftersom SKL-förslaget i denna del avser beslut om
planbesked som handläggs av verksamheten för samhällsutveckling.
Miljö- och byggnadsnämnden kan med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen
samt 12 kap 6 § Plan- och bygglagen besluta att i nedan redovisade
ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. Beslut
som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande
nämndsammanträde.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning.
_________

Orust kommun

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2011-04-14

Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 3 miljöärende, 1 förhandsbesked, 5 bygglov
och 6 övriga ärenden.

