
   Datum    1(23) 
  2022-06-29  
 
 
 
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 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2022-07-06, klockan 08:15 
 
Ledamöter      
Anne Kolni (M), ordförande   
Peter Kristensson (C), vice ordförande   
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 byggenheten, sekreterare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats och tid Digital justering, fredag klockan 13:00. 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Fastställande av dagordning MBN/2022:1  

2. Antagande av kulturmiljöstrategi 2040 MBN/2016:1021 Ola Sandberg 
08:20-08:40 

3. Förvaltningens information MBN/2022:2  

4. Anmälan om inkomna skrivelser och 
beslut 

MBN/2022:3  

5. Anmälan av delegeringsbeslut nr 884-
998 

MBN/2022:4  

6. Prövning av ansökan om 
strandskyddsdispens för brygga, 
Gårehogen 1:139 

MBN/2022:471 Marie Arvidsson 
09:00-09:20 

7. Prövning av strandskyddsdispens- 
Renovering av brygga, Röra-Äng S:15 

MBN/2022:633 Marie Arvidsson 
09:00-09:20 



 Datum 2(23) 
2022-06-29 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Ärende Diarienummer Föredragande 

8. Prövning av strandskyddsdispens -
trappa och spång, Gåre 2:27 och Gåre
2:33

MBN/2021:2281 Marie Arvidsson 
09:00-09:20 

9. Prövning av yttrande avseende
vattenverksamhet för sjöförläggning
av optokabel för bredband från Stora
Härmanö till Käringön. Målnummer
M 5362-21.

MBN/2022:8 Marie Arvidsson 
09:00-09:20 

10. Prövning av ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus samt garage på
fastigheten Röra-Äng 1:124/1:250

MBN/2021:1715 Ola Sandberg 
09:20-09:25 

11. Prövning av ansökan om bygglov för
uppförande av mur, nybyggnad av
altan, fasadändring samt marklov,
Nösund 1:204

MBN/2022:255 Sabrina Di Stefano 
09:25-09:35 

12. Prövning av ansökan om bygglov för
uppförande av mur på fastigheten
Svanesund 3:138

MBN/2022:400 Sabrina Di Stefano 
09:25-09:35 

13. Prövning av bygglov samt startbesked
för återvinningsstation samt plank på
fastigheten Lavön 2:20

MBN/2021:375 Anna Ringström 
09:55-10:00 

14. Prövning av ansökan om tidsbegränsat
bygglov för ändrad användning till
delvis kontor, delvis vandrarhem,
Röra-Äng 2:3

MBN/2022:459 Boris Petrusic 
10:00-10:10 

15. Prövning av bygglov för rivning och
nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Glimsås 1:56

MBN/2022:655 Boris Petrusic 
10:00-10:10 

16. Ärende 16 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
        personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning 
                   av Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

ORUST KOMMUN 

Anne Kolni (M) Shkelqim Istrefi 
Ordförande  Sekreterare 
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