Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2015-04-23

Plats och tid

Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-04-23 kl. 08:15-12:00,
13:00-14:20

Beslutande

Anne-Marie Petersson
Birthe Hellman
Anders Hygrell, ej § 89
Catharina Eriksson, tjg ers
Hans Pettersson, tjg ers §§ 75-76 , 89
Dan Wikström, tjg ers §§ 77-100

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Catharina Eriksson

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån, tisdag 2015-04-28,
kl. 15:00

Sekreterare

……………………………………..
Mariethe Bergman

Ordförande

……………………………………..
Anne-Marie Petersson

Justerare

……………………………………..
Catharina Eriksson

Paragraf 75-100

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Datum för anslags
Uppsättande

2015-04-28
§§ 75-100

Förvaringsplats
För protokollet

Miljö-och byggnadsnämndens expedition, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Mariethe Bergman

2015-05-19
§§ 75-100
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Övriga deltagare:

2015-04-23

Arne Hultgren, miljöchef
Boris Petrusic, byggchef
Mariethe Bergman, sekreterare
Eva Engström, miljöinspektör § 78
Andreas Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 79-80
David Tengberg, livsmedelsinspektör § 81
Leif Erikson, byggnadsinspektör § 85
Anna Ringström, byggnadsinspektör §§ 86-91
Erik Weimann, bygglovshandläggare §§ 92-94
Sonny Hellstrand, bygglovshandläggare § 95
Kerstin Eliasson, bygglovsarkitekt §§ 96-98
Hans Pettersson, ej tjg ersättare §§ 77-88, 90-100
__________
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Omröstningsprotokoll

Parti

1
Ledamot/ersättare

2
NärvaOmröstningsprotokoll
rande

S
C
MP
M
FP

o Anne-Marie Petersson
o Birthe Hellman
o Sten-Inge Kedbäck
o Anders Hygrell
o Peter Lanzén

X
X
X
-

FpO
OP
V
M
FP

e Raymond Johansson
e Christina Kobel
e Dan Wikström
e Hans Pettersson
e Catharina Eriksson

X
X

Mbn § 91
Mbn §
Mbn §
ja nej avst ja nej avst ja nej avst
X
X
X

X
X
2

Summa

____________________
¹ o = ordinarie, e = ersättare
² närvaro markeras med x
frånvaro markeras med -
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MBN/2015:22
§ 75
Fastställande av dagordning
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:

Tillägg:
Punkt 5 b

Mollösund 5:398

2015:196

Punkt 13

Lavön 2:74

2015:83

Punkt 16

Rossö 1:98

2015:238

Punkt 23

Låssbo 1:12

2014:2001

Punkt 26

Nöteviken 1:38

2015:90

Utgår:

__________
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Exp:
Förvaltningschef
Kommunkansliet
Miljöchef
Byggchef
MBN/2015:376
§ 76
Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning antogs 2011-05-12, § 102,
OKFS 3.2.2. Delegationsordningen anpassades till den nya Plan- och Bygglagen
(PBL) som utgick ifrån ett delegationsförslag från Sveriges kommuner och Landsting
(SKL). Motsvarande ändring infördes i delegationsordning enligt miljöbalken och
livsmedelslagen 2013-02-21, § 43.
Nämnden har därefter under följande år kompletterat delegationen vid ett flertal
tillfällen, senast 2014-08-21, § 183 och 2014-12-08 § 29. Delegationsförteckningen
behöver i nuläget kompletteras på grund av organisatorisk förändring från
2015-03-30 med tjänstebenämningarna bygglovschef samt miljöchef.
Delegationsförteckningen behöver också uppdateras med anledning av förändringar i
Plan- och Bygglagen (PBL) från 1 januari 2015. SKL har 2014-12-18 lämnat ett
uppdaterat underlag i denna del.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-03-19, § 52, att återremittera ärendet
för utförligare redovisning.
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § kan miljö- och byggnadsnämnden ge
förtroendevalda och tjänstemän rätt att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den
omfattning, som anges i delegeringsbestämmelserna. Vissa undantag framgår av
34 § KL.
KL 34 § begränsar beslutanderätten genom att följande slag av ärenden inte får
delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
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4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).
Som villkor för utövande av beslutanderätt på nämndens vägnar gäller;
att av nämnden utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten
iakttages,
att frågor av prejudicerande eller principiell natur underställs nämnden direkt
att beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas på nämndens
nästkommande ordinarie sammanträde.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ändra delegationsförteckningen med tjänstebenämningarna bygglovchef samt
miljöchef samt vissa mindre ändringar i förteckningen som berör
delegat/ersättaransvar.
att ändra delegationsförteckningen med uppdaterade förändringar i Plan- och
Bygglagen (PBL) som gäller från 1 januari 2015.
att delegationen skall gälla från datum då detta beslut vunnit laga kraft.
__________
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Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 5 miljöärenden,
2 strandskyddsdispenser, 9 bygglov, 2 förhandsbesked och 6 övriga ärenden.
__________
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