Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2012-12-06

Plats och tid

Centrumhuset Henån rum 1, 2012-12-06 kl. 08.15-12.00, 13.00-17.50

Beslutande

Bo Andersson
Els-Marie Ragnar ej §§ 319-348
Birthe Hellman
Lars Edström
Kerstin Gadde
Michael Relfsson, ej § 303
Hans Stevander
Hans Pettersson, tjg ers. § 303, 319-348

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Hans Stevander

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån, tisdag 2012-12-11,
kl. 15.00

Sekreterare

……………………………………..
Mariethe Bergman

Ordförande

……………………………………..
Bo Andersson

Justerare

……………………………………..
Hans Stevander

Paragraf 303-348

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-06

Datum för anslags
uppsättande

§§ 307, 319, 333
2012-12-07
§§ 303-306, 308-318,
320-332, 334-348
2012-12-12

Förvaringsplats
För protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens exp, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Mariethe Bergman

§§ 307, 319, 333
2012-12-28
§§ 303-306, 308-318,
320-332, 334-348
2013-01-02

1

Orust kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-12-06

Övriga deltagare: Mariethe Bergman, sekreterare
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Omröstningsprotokoll

Parti

1
Ledamot/ersättare

2
Närvarande

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
X

M
Mp
S

e Hans Pettersson
e Marie Hedberg
e Ulla Buhr

X

Summa

7

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

Omröstningsprotokoll
Mbn § 316
Mbn § 343
Mbn §
ja nej avst ja nej avst ja nej avst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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MBN/2012:9
§ 303
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:

Tillägg:
Punkt 4 b

Intresseanmälan Länsst.

2012:2147

Punkt 4 c

Utbildningsinsats KL o Förv.L

2012:2162

Punkt 25 b

Henån 3:1

2012:1487

Punkt 15

Tegneby-Bö 1:34

2012:1774

Punkt 18

Varekilsnäs 2:8

2012:1595

Utgår:

_________
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Exp:
Bo Andersson
Els-Marie Ragnar
Kerstin Gadde
Förvaltningschef
MBN/2012:2034
§ 304
Tillsynsplan och tillsynsutredning, verksamhetsplan (2013-2015) samt
verksamhetsutfall (2012) för Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde
(Miljöbalken, Livsmedelslagen)
Bakgrund (lagstiftning/tillsyn):
I förordning om tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:900) ställs bl.a. kravet
att de operativa tillsynsmyndigheterna, som Miljö- och byggnadsnämnden
att varje år utföra en utredning om tillsynsbehovet inom sina
ansvarsområden.
Behovsutredningen avser bedöma det totala tillsynsbehovet för alla
verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, d.v.s. inte endast miljöbalkens krav utan även enligt
livsmedelslagen, och EG-förordningar, och smittskyddslagen. I
behovsutredningen görs en genomgång av nuvarande förhållanden
avseende antal fasta tillsynsobjekt och genomsnittligt antal löpande
ärenden per år.
Tillsynsplan, tillsynsutredning och verksamhetsplan för 2013 samt
uppföljning av verksamhetsutfall för 2012 framgår av bilagor.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
Nämnden fastställer tillsynsplan med underlag samt verksamhetsplan enligt upprättat
förslag för år 2013, samt verksamhetsplanöversikt för perioden 2013 till 2015.
Tillsynsutredningen utgör underlag för nämndens framtida bedömning av
resursbehov, prioritering och verksamhetsinriktning. Andelen tjänster motsvarar
enligt tillsynsunderlaget 68 % av det optimala tillsynsbehovet (Jämför 2012, 52 %).
Tillsynsrevideringen motiverar en fortlöpande översyn av taxor (indexjustering) för
bedömning av kostnadstäckning inom varje tillsynsområde.
_________
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Exp:
Kommunstaben
MBN/2012:1954
§ 305
Yttrande över motion om ändring i renhållningsordningen och
renhållningstaxan
Historik
Bengt Olsson, Orustpartiet, föreslår i en motion 2012-06-28 kommunfullmäktige
besluta om en översyn och ändrad sophantering i Orust kommun.
De ändringar som föreslås i motionen är att
• införa ett viktbaserat hämtningssystem,
• översyn av dispensreglerna så att en dispens bör kunna medges tillsvidare,
• samt att reglerna för samtömning mellan grannfastigheter skall göras mer
vidsynt.
Syfte och direktiv
Syftet/direktiv framgår av remissunderlaget från kanslichefen 2012-07-25. (notera att
remissen inte kommit miljö- och byggnadsförvaltningen till del förrän 2012-11-12).
Bakgrund
Verksamheten för samhällsutveckling, VFSU, har påbörjat en översyn av den
kommunala avfallsplanen, dock har detta arbete av flera skäl förskjutits i tid.
Översynen av avfallsplanen skall kompletteras med den kommunala
renhållningsordningen. Miljö- och Byggnadsförvaltningen samverkar i arbetet med
denna översyn.
Nuvarande renhållningsordning gäller från 2004-05-28 och reglerar
ansvarsfördelningen inom kommunens lagstadgade renhållningsansvar. Miljö- och
Byggnadsnämnden har ansvar för frågor om undantag från renhållningsordningens
föreskrifter (dispenser), krav för hemkompostering samt tillsynen enligt 15 kap
miljöbalken och i övrigt tillämpliga föreskrifter.
Miljö- och Byggnadsnämnden skall för de kostnader som uppstår vid handläggning
av renhållningsdispenser ta ut en avgift enligt den av kommunfullmäktige fastlagda
miljötaxan som årligen indexregleras, Kf 2005-11-17, § 87. Avgiften får inte överstiga
förvaltningens egna kostnader för utförandet.
Miljö- och Byggnadsnämnden anser att det är ett stort behov av en allmän översyn
av den kommunala renhållningsordningen som även omfattar
dispensförutsättningarna. Nämnden har diskuterat hanteringen av renhållningen på
öarna och särskilt hämtningsintervallet.

Orust kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

2012-12-06

Nämnden har i beslut 2011-01-24, § 29, uppdragit åt miljö- och byggchefen att
föreslå förändringar i samband med revideringen av renhållningsordningen. Beslutet
har tillställts VFSU.
Miljö- och Byggnadsnämnden har i avvaktan på översynen av renhållningsordningen
beslutat 2012-08-23, § 185, att inom ramen för de nuvarande
dispensförutsättningarna för uppehållsintervall lämna möjlighet till förlängda
uppehållsintervall, dock max. 3 år.
Nämndens beslut enligt bilaga 1.
Bedömning
Miljö- och Byggnadsnämnden vill ha en allmän översyn vad gäller
dispensförutsättningarna och tömningsintervall. VFSU är ansvarig för
genomförandet med ändring av avfallsplan och renhållningsordning.
Generellt bedöms att den nuvarande avfallshanteringen där kommunen varit en
föregångare med att införa källsortering och utsortering av farligt avfall, varit ett bra
koncept som över tiden allmänt fungerat mycket väl. Detta undantar inte
kommunens ansvar och intresse att fortlöpande göra en översyn av
hämtningsförutsättningar, avfallshantering och dispensförutsättningar mm.
Förlängda intervall för dispenser och särskilt tillsvidaredispenser minskar
handläggningens omfattning vilket uppenbart kan medge lägre kostnader för den
enskilde. Mot detta krav skall ställas problematiken med tillsvidaredispenser som
uppenbart kommer att missgynna det grundläggande behovet av kommunal
renhållning för varje enskild fastighet. Ett bristfälligt eget omhändertagande av avfall
kan bidra till betydande nedskräpning och ett ökat tillsynsbehov.
Om tillsvidaredispenser tillämpas för renhållningen annat än restriktivt, ställs
omfattande krav på kommunen att fortlöpande efterkontrollera framtida
förändringar i fastigheters renhållningsbehov. Kostnaden för en sådan förändring
kommer därmed att vara betydligt större för kommunen än vad som gäller enligt
dagens förhållanden. Nackdelarna för att tillämpa en dispens som gäller tillsvidare
överväger nyttan med denna ändring.
Miljö- och Byggnadsnämndens ändringar inom ramen för de nuvarande
dispensförutsättningarna för uppehållsintervall (beslut 2012-08-23, § 185) tillgodoser
redan en smidigare anpassning och förenkling av handläggning och avgifter som
gynnar den enskilde.
Samtömning mellan grannar tillämpas för närboende fastighetsinnehavare
(års- och fritidshus). Nämnden lämnar ett medgivande till samtömning med ett delat
avfallsabonnemang (kärl) om fastighetsinnehavarna totalt sätt inte överstiger
4 personer och att de uppfyller förutsättningen att vara närboende. Vad som kan
avses med närboende bedöms i varje enskilt fall. Begränsningen utgår innebär att
avfallet skall transporteras inom ett mycket kort avstånd.
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Riskerna med att godta samtömning från fastigheter som inte är direkt angränsande,
innebär att avfallet kanske inte transporteras till avsedd behållare och det också kan
uppstå problem med nedskräpning.
Renhållningstaxan för två närliggande fastigheter som nyttjar samtömning innebär en
avgift motsvarande 75 % av ursprunglig kostnad per abonnemang (tariff). Miljö- och
Byggnadsnämnden har inget ansvar för taxesättningen av renhållningstjänsterna.
Andelen ansökningar för samtömning är av detta skäl ett ytterst fåtal per år.
Bedömningen av grundförutsättningen att fastigheterna skall vara närliggande har
erfarenhetsmässigt inte varit något generellt problem. En ökad egentransport av
avfallet däremot missgynnar kommunens möjlighet att omhänderta avfallet så att det
inte uppstår nedskräpning.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka motionen i den del det avser en allmän översyn av avfallsplan och
renhållningsordning, som innefattar dispensförutsättningar och tömningsintervall.
att avstyrka förändrade renhållningsförutsättningar som innebär tillsvidaredispenser.
Införande av tillsvidaredispenser kan medföra ett bristfälligt omhändertagande av
avfallet och därmed vara missgynnande för avfallshanteringen med ökad
nedskräpning samt allmänt ett ökat tillsynsbehov för myndigheten. Ändringarna
gynnar inte kommunens långsiktiga förmåga att arbeta förebyggande med
avfallsomhändertagandet.
att avstyrka en förändrad grund för samtömningar utifrån motsvarande
utgångspunkt som gäller för tillsvidaredispenser.
_________
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Exp:
Kommunfullmäktige
MBN/2012:2039
§ 306
Ändrad taxa från 2013 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Historik
Den nuvarande miljötaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är fastställd av
kommunfullmäktige 2005-11-17, § 87.
Bakgrund
Miljö- och Byggnadsnämnden har 2012-11-08, § 298 ändrat miljötaxan enligt
konsumentprisindex för 2013.
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen. Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket innehåller särskilda
föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet. Miljö- och
byggnadsnämnden bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter full
kostnadsfinansiering för tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande
översyn av miljöbalktaxan.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i maj 2012 tagit fram en ändrad taxa
utifrån risk och erfarenhetsbedömning. Taxan är också möjlig att enbart användas
för att korrigera avgiftsunderlaget för den nuvarande tillsynstaxan.
Miljö och Byggnadsförvaltningen bedömer att det i nuläget bör genomföras vissa
ändringar av nuvarande miljötaxa genom att redaktionellt ändra taxans textdel
(allmän del), samt kompletteringar av grupper/undergrupper under bilagorna 1
och 2. Ändringarna berör framförallt förändringar i förordningen (1989:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Miljötaxan bör också ändras så att hel avgift för prövning skall erläggas även om
ansökan avslås (under allmän del). SKL taxeunderlag innehåller anvisningar att det i
taxan skall ingå samtliga kostnader, däremot beskrivs inte om kostnaden för restid
skall debiteras som faktiskt nedlagd handläggningstid. Miljötaxan i Orust kommun
innehåller i nuläget ett undantag att restiden inte skall debiteras som en del av
handläggningstiden.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta ändrad miljötaxa för prövning och tillsyn enligt
Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som
framgår av taxan och bilagorna 1 och 2 till detta beslut,
att taxan ska gälla under 2013, från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit
laga kraft samt
att förvaltningschefen uppdras att vid nästföljande revidering av miljötaxan 2014,
utreda förutsättningarna om restiden kan debiteras inom ramen för
handläggningstiden.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
MBN/2012:2147
§ 307
Intresseanmälan för samarbete kring kust- och havsplaneringsfrågor för Tjörn
och Orust kommuner.
Sverige ska få ett nytt system för statlig fysisk planering av havet. Bestämmelser om
planeringen ska tas in i en ny lag som förväntas träda i kraft 2013. Havs- och
vattenmyndigheten förbereder införandet av lagstiftningen tillsammans med
länsstyrelser, myndigheter, kommuner med flera berörda intressenter och aktörer.
Länsstyrelsen inbjuder mellersta/södra Bohuslän till samarbete i frågan.
Länsstyrelsen önskar initiera och stödja ett inledande samarbete med
gränsöverskridande kommunsamarbetet i mellersta/södra Bohuslän samt
storstadskommunen Göteborg med intilliggande kustkommuner Öckerö & Kungälv.
I mellersta/södra Bohuslän är det främst Orust och Tjörns kommuner som kommer
att beröras av den kommande Havsplanen, men vi ser gärna att arbetet med
framtagande av gränsöverskridande kustvattenplan genomförs i samarbete även med
Uddevalla & Stenungssunds kommuner.
Orust och Tjörns kustkommuner tar det ledande ansvaret att under 2013 aktivt delta
i initieringen av arbete med gränsöverskridande Blå ÖP i 8-fjordar området integrerat
med Länsstyrelsen regeringsuppdrag Havsplanering
Kommunerna kommer att kunna rekvirera 100 000 kronor. Rekvisitionen ska vara
länsstyrelsen tillhanda senast den 17 december 2012. Kommunerna ska visa en
medfinansiering som minst motsvarar bidraget. Kommunerna har möjlighet att
använda nedlagd tid i projekt som medfinansiering.
Förvaltningschefen föredrar ärendet.
Se bifogat PM från Länsstyrelsen
Orust Kommun avser att delta i samarbetet kring kust- och havsplaneringsfrågor för
Tjörn och Orust kommuner. I kommande samarbetsprojekt kommer Orust och
Tjörns kustkommuner tar det ledande ansvaret att under 2013 aktivt delta i
initieringen av arbete med gränsöverskridande Blå ÖP i 8-fjordar området integrerat
med Länsstyrelsen regeringsuppdrag Havsplanering.
Under samarbetet deltar Orust kommun med Planchef Rickard Karlsson och
Miljöstrateg Ulrika Marklund.
Medfinasiering sker med nedlagd tid som motsvarar summan för bidraget.
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Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen
att lämna en avsiktsförklaring/intresseanmälan för ett kommungemensamt arbete
med en gränsöverskridande Blå ÖP och
att under 2013 aktivt delta i initieringen av arbete med gränsöverskridande Blå ÖP i
8-fjordar området integrerat med Länsstyrelsen regeringsuppdrag Havsplanering
enligt villkor i bilagd skrivelse.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_________
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Exp:
Nämndens ledamöter
MBN/2012:2162
§ 308
Utbildningsinsats för myndighetsnämndens ledamöter i kommunallag och
förvaltningslagstiftning
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande skall enligt 17 § i reglementet för miljöoch byggnadsnämnden (antagen av Kf 2010-12-16, 153 §), med uppmärksamhet
följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta
erforderliga initiativ, samt att i övrigt tillse att miljö- och byggnadsnämndens
uppgifter fullgöres enligt lagstiftningen.
Ordföranden och förvaltningschefen lämnar en kort föredragning om lagstiftning
och i övrigt de förutsättningar som närmare reglerar myndighetsnämndens
arbetsformer och lagkrav, särskilt kommunallagens 6 kap om jävsregler, sekretess
och protokollets justering.
Miljö- och byggnadsnämndens personal och särskilt nyanställda får fortlöpande
utbildning i kommunal- och förvaltningsrätt. Kommunjuristen har genomfört denna
utbildningsinsats. Nämnden bedöms ha motsvarande utbildningsbehov.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att under januari eller februari genomföra en utbildning i kommunal- och
förvaltningsrätt m.m. Utbildningen kommer att hållas av kommunjuristen i samband
med ordinarie nämndsammanträde under ca 2 timmar.
_________
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MBN/2009:1412
§ 309
Fördjupad åtgärdsplan för enskilda avlopp inom Stigfjorden
Fördjupad åtgärdsplan med tidsplan för krav på åtgärder, enskilda avlopp Stigfjorden
och Lyr, utveckling av tidigare beslut § 126 2012-05-24 samt § 152 2012-06-19.
Åtgärdsplan enligt tidigare beslut
Åtgärdsplan fr.o.m. 2013, enligt principen att åtgärda de värsta utsläppen först.
Avloppen åtgärdas i följande ordning:
1. Först samtliga ca 100 fastigheter som endast har slamavskiljare, alla områden Stigfjorden, Lyr, Grindsby
2. Därefter tas parallellt områden från Lyr, Grindsby samt kustbandet i Stigfjorden.
Anledningen till detta är att grävarna ska hinna med och de jobbar ofta geografiskt.
Vi går över trakt för trakt för att lättare hålla ordning.
3. Därefter tas ytterligare områden på Lyr, Grindsby och trakter längre från havet i
Stigfjordengruppen.
Åtgärdskrav enligt tidigare beslut
• Befintliga avlopp ska åtgärdas så att de uppfyller hög skyddsnivå.
• Slutna tankar godkänns, men då endast med toalettstol som förbrukar max 1 liter
spolvatten i snitt. I praktiken innebär detta vakuumtoalett, extremt snålspolande
toalett eller urinseparerande vattenspolande toalett. Befintlig avloppsanläggning kan i
många fall användas för BDT.
Fördjupad åtgärdsplan
Nuläge
Inkomna ansökningar som inte har handlagts ännu =>ca 40st
Anläggningar som har fått nya beslut => ca 20st
Färdigställda anläggningar (nytt beslut samt slutintyg) =>ca 15st
De som är kvar på listan kan delas in i följande kategorier (där 1 är de med sämst
avlopp, d.v.s. de som prioriteras i första hand avseende föreläggande med krav på
åtgärder).
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Kategori 1
Fastigheter med direktutsläpp av toalettavlopp/slamavskiljare med eller utan enkel
infiltration av typ stenkista => ca 100st.
Kategori 2
Fastigheter med toalettavlopp till slamavskiljare (3-kammarbrunn) och
infiltrationsdike/2-kammarbrunn till markbädd eller infiltration => ca 120st.
Kategori 3
Fastigheter med toalettavlopp till slamavskiljare (3- kammarbrunn)/ markbädd eller
infiltration (äldre än 20år) => ca 250st.
Grupp A
Fastigheter som har fått eller kommer att få tillstånd efter egna ansökningar. I dessa
beslut finns inget krav på tidsbestämda åtgärder.
Bevakas att de bristfälliga avloppen åtgärdas eller att beslut om förelägganden fattas,
efter tidigast två år, om inte anläggandet har påbörjats.
Grupp B
Fastigheter där det bedöms som uppenbarligen orimligt att ställa krav på åtgärd
(obebodda fastigheter, extremt lågbelastade avlopp eller andra extraordinära
faktorer).
Kan innebära att man i beslut om föreläggande lämnar särskilda villkor för åtgärder.
Dessa beslut följs upp allt efter som tidsfrist/slutdatum har passerats.
I dagsläget 4st anstånd beviljade, med krav på åtgärd senast 2015-01-01 (d.v.s. 2,5år).
Grupp C
”Gulmarkerade” fastigheter (övriga), har inte fått information om krav på åtgärder
(saknar adress, är obebodda, eller där ägarna bor utomlands eller varit svåra att nå);
ca 50st.
Kommentar
Tillägg till listan sker kontinuerligt, när vi får kännedom om fastigheter som har
missats vid inventeringen, eller när fastighetsägare självmant ansöker och vill
förbättra sina bristfälliga avlopp.
Arbetsgång för föreläggande (preliminär tidsuppskattning)
•

Bekräftelse
skickas ut om att ansökan har inkommit, med uppskattning av aktuell tid för
handläggning => Jan 2013.

•

Handläggning
av befintliga ansökningar (uppskattas till ~3månader, beroende på vädret)
=>Feb – april 2013.
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•

Prioriteringsordning
av kategori 1-avloppen; kan innebära att man i vissa fall behöver göra
bedömning på plats för att selektera ut mer akuta ärenden. => Sker parallellt
med ovanstående handläggning.

•

Förslag till beslut om Föreläggande vid vite
Förbud mot utsläpp av toalettavlopp utan längre gående rening än
slamavskiljning, samt utsläpp som inte uppfyller kraven för högsta skyddsnivå
samt hygienkrav för god badvattenkvalitet. Avgift 2h (1600 kr) för
föreläggande/villkorade beslut => Löpande.

•

Kommunicering av förslag
Förslag till beslut om föreläggande kommuniceras till fastighetsägarna => med
början i april 2013.

•

Miljö- och byggnadsnämnden
Fattar beslut om föreslagna förelägganden, samt tar ställning till inkomna
synpunkter.

•

Förslag på tidsintervall
Akut/vid olägenhet => förbud direkt, åtgärdas omgående
Kategori 1 => förbud efter 6 månader
Kategori 2 => förbud efter 12 månader
Kategori 3 => Förbud efter 24 månader

•

Uppskov
Strategi för när/om föreläggande inte rimligen kan uppfyllas inom utsatt tid
(p.g.a. väder, brist på entreprenörer, eller andra extraordinära omständigheter),
föreslås innefatta att kortare dispens med förlängd tidsfrist kan lämnas av
handläggare.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anne-Maria Bardh lämnar en föredragning av
åtgärdsplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta föreliggande åtgärdsförslag.
_________
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Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 5 miljöärenden, 2
strandskyddsdispenser, 5 förhandsbesked, 17 bygglov och 10 övriga ärenden.
_________

