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  2022-01-10  
 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Det öppna sammanträdet börjar klockan 08:20  
Öppna ärenden punkt 1-5 
 
 
Plats och tid  
Årholmen, 2022-01-19, klockan 08:15 
 
Ordinarie 
Anne Kolni (M) 
Peter Kristensson (C) 
Magnus Bylin (S) 
*Els-Marie Ragnar (FO) 
Anders Tenghede (V) 

Ersättare 
Tommy Eriksson (M) 
Inger Heimburger (S) 
Kjell Dahlberg (MP) 
Peter Lanzén (L) 
Christian Forslund (KD) 

Övriga 
Shkelqim Istrefi, tf. enhetschef bygg 
Ulrika Marklund, miljöchef 
Sandra Gustafsson, nämndsekreterare 
 
Justeringens plats och tid 
Digital signering, måndag 24 januari 2022 
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Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Fastställande av dagordning MBN/2022:1 s. 4 

2. Förslag till justering av antagna 
preliminära sammanträdestider m.m. 
för miljö- och byggnadsnämnden 2022 

MBN/2021:1833 Shkelqim, s. 5 

3. Godkännande av ändrad 
delegeringsordning för miljö- och 
byggnadsnämnden 

MBN/2021:2043 Ulrika, s. 6 

4. Information om 
bostadsanpassningsbidrag 

MBN/2022:19 Lisa, s. 7 

5. Uppdrag om projekt gällande sanering 
av spökfiskande hummertinor kring 
Orust kust 

MBN/2022:20 Ulrika, s. 8-9 

 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Anne Kolni  Sandra Gustafsson 
Ordförande  Sekreterare 
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Omröstningsprotokoll 
 

 

  
Parti  

1 
Ledamot/ersättare 

2 
När- 
va- 
rande 

  
 
Omröstningsprotokoll 
 
  
Mbn §                 Mbn §                  Mbn §  

     ja Nej avst ja nej avst ja nej avst 

M o Anne Kolni           
 

  

C o Peter Kristensson              
 

  

S o Magnus Bylin         
 

   

FO o Els-Marie Ragnar             
 

   

V o Anders Tenghede       
 

    

 
 

M e Tommy Eriksson                 

MP e Kjell Dahlberg                 

S e Inger Heimburger           

L e Peter Lanzén                

KD e Christian Forslund                
 

    

                  

   
Summa 

                
        

 
 

__________________ 

¹ o = ordinarie, e = ersättare 
² närvaro markeras med x 
  frånvaro markeras med  
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Fastställande av dagordning, MBN/2022:1 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 

- fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg: 
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Förslag till justering av antagna preliminära sammanträdestider m.m. för miljö- och 
byggnadsnämnden 2022, MBN/2021:1833 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- anta föreslagna justering av preliminära tider för sammanträden, ärendeberedning och 
justering för 2022. 

 
Ärendeberedning 
5 januari, 1 februari, 2 mars, 5 april, 3 maj, 1 juni, 22 juni, 3 augusti, 6 september, 4 oktober, 2 
november och 23 november. 
 
Sammanträden 
19 januari, 16 februari, 17 mars, 20 april, 18 maj, 16 juni, 6 juli, 18 augusti, 21 september, 19 
oktober, 17 november och 8 december. 
 
Justering 
24 januari, 21 februari, 22 mars, 25 april, 23 maj, 21 juni, 11 juli, 23 augusti, 26 september, 24 
oktober, 22 november och 13 december. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Sektor Samhällsutveckling, miljöenheten och byggenheten 
Kommunstyrelsen 
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Godkännande av ändrad delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden, 
MBN/2021:2043 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Anta förslag till ändringar av miljö-och byggnadsnämndens delegeringsordning. 
2. Ändringarna ska gälla från och med 1 februari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 27 att en ny organisation ska träda i kraft från och med 
den 1 januari 2022. I den nya organisationen kommer myndighetsutövande uppgifter till större 
del ligga under Miljö och byggnadsnämnden respektive Sociala myndighetsnämnden. I och med 
förändringen behöver en uppdatering av berörda delegeringsordningar ske för att anpassa dem till 
den nya organisationen. 
 
Förändringarna innefattar i första hand att delegeringar av bostadsanpassning och alkohol- och 
tobakshandläggning flyttas från kommunstyrelsen till Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade under sammanträdet den 8 december 2021 att anta tilläggen 
gällande bostadsanpassning och alkohol- och tobakshandläggning.  
 
I samband med uppdateringen justerades delegeringsordningen för verksamheter reglerade under 
miljö- och byggnadsnämnden. Vid sammanträdet den 8 december 2021 återremitterades den 
delen av delegeringsordningen. Beredningen tillsammans med miljöchef och nämndsekreterare 
arbetade den 21 december 2021 fram ett nytt förslag på delegeringsordning gällande 
verksamheter reglerade under miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Nuläge  
Reglementena för kommunstyrelse, miljö- och byggnadsnämnd samt social myndighetsnämnd 
har reviderats under hösten 2021. Med anledning av förändrade ansvarsområden måste också 
delegeringsordningarna nu revideras. 
 
Delegering kring färdtjänst, alkohol- och tobakshandläggning samt bostadsanpassning har flyttats 
från kommunstyrelsen till myndighetsnämnderna. 
 
Laghänvisningar och titlar har anpassats efter gällande förhållanden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 
Förslag till reviderad delgeringsordning 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Samhällsutveckling 
Administrativa enheten 
Miljöchef 
Byggchef 
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Information om bostadsanpassningsbidrag, MBN/2022:19 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 

- Notera informationen och lägga den till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bostadsanpassningshandläggare informerar Miljö- och byggnadsnämnden om arbetet kring 
bostadsanpassningsbidrag. 
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Uppdrag om projekt gällande sanering av spökfiskande hummertinor kring Orust kust, 
MBN/2022:20 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 

1. Ge miljöenheten/sektor Samhällsutveckling i uppdrag att tillsammans med Orust 
kommuns fiskare och extern projektledare genomföra ett projekt för sanering av sk 
Spökfiskande hummertinor, under förutsättning att Jordbruksverket beviljar sökt anslag. 

 
Sammanfattning 

Förlorade tinor, burar, nät, linor och ryssjor fortsätter att fånga fisk och skaldjur långt efter att 
de har gått förlorade. Det kallas för spökfiske. Fiskeredskap bedöms vara det skräp i havet som 
orsakar mest skada på djurlivet. Fiskeredskap är dessutom ofta gjorda av plast och om de 
förloras bidrar de till ytterligare plast i haven. 
 
Syftet med projektet är att samla in förlorade fiskredskap med hjälp av dykare och yrkesfiskare i 
kombination med bottenstudier av ROV-kamera. 
 
Målet med projektet är att genom insamlingen av spökfiskande redskap stärka bestånden av 
torsk, gråsej, bleka och hummer. Därigenom gynnas såväl yrkesfiske som turistnäringsfisket och 
fritidsfisket. 
  
Projektet består i att yrkesfiskare genomför draggningar med så kallad trollhoppa/draggedragg 
längs bergskanter. Som stöd för draggningen kommer en ROV-kamera att användas. Vid fasta 
konstruktioner såsom vrakplatser, pirar och utfyllnader kommer dykare att samla in förlorade 
redskap. 
 
Skräpfiskeprojektet i Orust kommun är budgeterat till en miljonkronor och kommer, om 
ansökan beviljas, finansieras med 1mkr från Jordbruksverket (Havs- och fiskerifonden) Ingen 
medfinansiering krävs då projektet är finansierat till  100%  
 

Ärendebeskrivning 
Fiskeredskap förloras årligen av både fritidsfiskare och yrkesfiskare. 
Fritidsfiskarnas tappar nästan uteslutande hummertinor medan yrkesfiskarna tappar 
havskräftburar. 
 
Uppskattningsvis tappas 1500–2000 hummertinor årligen på Västkusten. Innan 
redskapsbegränsningarna för några år sedan tappades 3000-4000 hummertinor per år. Det 
förloras sannolikt också flera hundra havskräftburar årligen längs Västkusten 
 
Orsakerna till att fiskeredskap tappas är många, de vanligast är att kulorna/linorna körs sönder 
av båtar samt att de har för korta linor och vid stormar flyttar sig ut på djupare vatten. 
 
Problemet med förlorade fiskeredskap är tudelat; först och främst spökfiskar de dvs fisk 
vanligtvis torsk och sandskädda går in och lockar in hummer och krabbor. Ingen kommer ut 
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och först dör fisken och till slut även hummern och krabborna. Därefter hittar ny fisk hittar in 
igen osv. 
 
Äldre typer av hummertinor med träpinnar spökfiskar i några år innan de ruttnar ner och faller 
ihop men den idag nästan helt dominerande s.k. ”Carapaxhummertinan” av stålstomme står 
kvar och spökfiskar i många år. 
 
För att göra något åt detta har det startats ett antal spökfiskeprojekt i ett antal kommuner. Först 
ut var Sotenäs kommun 2017-18 som utförde ett spökfiskeprojekt som senare blivit mönster för 
de andra kommunernas spökfiskeprojekt. Det gick ut på att lokala yrkesfiskare draggar efter 
förlorade hummertinor m.fl. Fiskeredskap samt att proffsdykare dyker på besvärliga ställen som 
bergsbranter, stenstrandskoningar, runt sjömärken osv. 
 
Idag genomförs liknande projekt i Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner alla under 
projektledning av Per-Olof Samuelsson som även kommer at vara projektledare för 
Spökfiskeprojekt i Orust kommun 
 
Genomförande 
Under förutsättning att Jordbruksverket beviljar ansökan ser projektupplägget ut enligt följande: 
 
Mest draggning av yrkesfiskare, redan har 6 st yrkesfiskare svarat ja på en första förfrågan om 
intresse att vara med. Skonsamma draggar kommer att användas. Draggningarna utförs mest på 
ler- och sandbotten utanför grunden och skären men även på djupare flata bergbottnar 
nedanför bergskanter. Ingen draggning kommer att ske i ålgräsängar eller kända musselbankar. 
 
Det kommer även att dykas en del på ställen där det inte går eller är olämpligt att dragga. 
Proffsdykare kommer att användas av både säkerhets- och effektivitetsskäl. 
Till en mindre del kommer även ROV-kamera att användas i arbetet. 
 
Finansiering och upphandling 
Skräpfiskeprojektet i Orust kommun är budgeterat till en miljonkronor och kommer, om 
ansökan beviljas, finansieras med 1mkr från Jordbruksverket (Havs- och fiskerifonden) Ingen 
medfinansiering krävs då projektet är finansierat till  100% . 
 
Medverkan från yrkesfisket kommer att handlas upphandlats genom Orust kommun. upp.  
 
Budget: 
Draggning: 585 000 kr 
Dykning: 207 000 kr 
ROV:  98 900 kr 
Projektledning:  90 966 kr motsvarar 10% årsarbetstid inkl. PO. 
Totalt: 992 666 kr 
Orust kommun bekostar endast för upphandlingarna och stöd med ekonomiarbetet. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04 
 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Samhällsutveckling 
Miljöchef 
Ekonomienheten 
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Dessutom kommer miljö- och byggnadsnämnden att behandla ett strandskydd, ett 

förhandsbesked, nio bygglov och sex övriga ärenden.  
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