
   Datum    1(40) 
  2022-11-29  
 
 
 
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 2-6 
 
 
Plats och tid: Årholmen, 2022-12-08, klockan 08:15 

Beslutande 
Christin Hagberg (M) 
Peter Kristensson (C) 
*Magnus Bylin (S) 
Els-Marie Ragnar (FO) 
Anders Tenghede (V) 

Ersättare 
Bengt Johansson (M) 
Inger Heimburger (S) 
Kjell Dahlberg (MP) 
Peter Lanzén (L) 
Christian Forslund (KD) 
 
Övriga 
Christoffer Vikström, enhetschef bygg 
Ulrika Marklund, enhetschef miljö 
Elias Martinsson, nämndsekreterare 
 
Justeringens plats och tid: Digital signering, tisdag 13 december 2022 
  



   Datum    2(40) 
  2022-11-29  
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 

 
Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Fastställande av dagordning MBN/2022:1 s.5 

2. Information om projekt gällande 
sanering av spökfiskande 
hummertinor kring Orust kommun 

MBN/2022:1803 Per-Olof s.6-7 

3. Riskbedömning inför ny plan för 
intern kontroll 2023, miljö- och 
byggnadsnämnden 

MBN/2022:1794 Shkelqim s.8 

4. Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i 
Orust kommun för 2023 

MBN/2022:1810 Ulrika s.9-10 

5. Kontrollplan för livsmedelkontrollen i 
Orust kommun för 2023 

MBN/2022:1812 Ulrika s.11-12 

6. Tillsynsplan 2023-2024 för tillsyn av 
handel med vissa receptfria läkemedel 

MBN/2022:1815 Ulrika s.13-14 

7. Förvaltningens information MBN/2022:2 Christoffer & 
Ulrika s.15 

8. Anmälan om inkomna 
skrivelser/beslut 

MBN/2022:3 s.16-19 

9. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 
1564-1650 

MBN/2022:4 s.20 

10. Prövning av ansökan om 
förhandsbesked för två enbostadshus 
med garage på fastigheten Stenshult 
1:10 

MBN/2022:1172 Anne-Maria s.21-22 

11. Prövning av ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Flatö 2:39 

MBN/2022:1651 Sabrina s.23-24 

12. Prövning av ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Svanvik 1:292 

MBN/2022:1498 Sabrina s.25-26 

13. Prövning av ansökan om marklov för 
schaktning på fastigheten Ström 1:211 

MBN/2022:1401 Sabrina s.27-28 

14. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller 
föreläggande och innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför 
inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 

MBN/2022:1361 Sabrina s.29-30 

15. Prövning av bygglov för nybyggnad av 
generationspark på fastigheten 
Svanesund 7:13 

MBN/2022:1665 Ellen s.31-33 

16. Prövning av rivningslov för befintligt 
fritidshus samt bygglov för nybyggnad 
av fritidshus på fastigheten Hällevik 
25:20 

MBN/2022:1331 Anna s.34-35 

17. Prövning av ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Käringön 1:52 

MBN/2022:1051 Sarah s.36-37 

  



   Datum    3(40) 
  2022-11-29  
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 

18. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller 
föreläggande och innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför 
inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 

MBN/2020:764 Rickard s.38-39 

 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Christin Hagberg  Elias Martinsson 
Ordförande   Sekreterare 
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