Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-10-18

Plats och tid

Centrumhuset, Högholmen, torsdag 2018-10-18, kl. 08:15-09:40

Beslutande

Anne-Marie Petersson
Birthe Hellman
Sten-Inge Kedbäck
Peter Lanzén
Anne Kolni, tjg ers

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Peter Lanzén

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån,
tisdag 2018-10-23, kl. 15:00

Sekreterare

……………………………………..
Mariethe Bergman

Ordförande

……………………………………..
Anne-Marie Petersson

Justerare

……………………………………..
Peter Lanzén

Paragraf 150-158

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Datum för anslags
uppsättande

§§ 150-158
2018-10-24

Förvaringsplats
För protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Mariethe Bergman

§§ 150-158
2018-11-14

1

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

Övriga deltagare:

_____________

2018-10-18

Simon Sällström, tf. chef sektor Miljö och Bygg
Arne Hultgren, miljöchef
Mariethe Bergman, nämndsekreterare
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§ 150
Fastställande av dagordning
Dnr MBN/2018:1

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:

Tillägg:
Punkt nr 3 b
___________

LONA-ansökan Käringön

2018:1333
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§ 151
Utseende av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen
Dnr MBN/2018:797

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att
1. Utse Marie Mattsson som dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun måste som alla andra offentliga myndigheter ha ett
dataskyddsombud i och med EUs dataskyddsförordning.
Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt hos Orust kommun och informera och ge råd om
dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera
som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade och anställda.
Ombudet kommer att rapportera till och planera sitt arbete tillsammans med en
styrgrupp.
Samtliga nämnder bör utse Marie Mattsson som dataskyddsombud. Marie
Mattsson ersätter Per Linnér.
Utredning
I uppdraget som dataskyddsombud ingår att:
-

Vara ett kunskapsstöd inom Orust kommun gällande
dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan
tillämplig dataskyddslagstiftning.

Orust kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

-

Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor avseende
personuppgiftsbehandlingar och organisationens brister och
utvecklingsbehov.

-

Tillsammans med sakkunniga inom Orust kommun kravställa och arbeta
för att införa säkerhetskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.

-

Identifiera kompetensutvecklingsbehov och bistå i planering av
utbildningsinsatser avseende dataskyddsförordningen och angränsande
lagstiftning.

-

Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för
dataskydd vad avser personuppgifter.

-

Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.

-

Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och
övervaka genomförandet av den.

-

Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande
dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

-

Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och vid behov
genomföra förhandssamråd.

-

Vara kontaktperson för registrerade och personal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Dataskyddsombudet
T.f. sektorchef Miljö och Bygg
Miljöchef
MBN
Sektor Miljö och Bygg
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§ 152
Antagande av preliminära sammanträdestider m.m. för miljö- och
byggnadsnämnden 2019
Dnr MBN/2018:1122

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslag till preliminära sammanträdestider m.m. för 2019.
_________
Föreligger förslag till tidsplan för ärendeberedning, sammanträden och
justering 2019.
Ärendeberedning
10 januari, 7 februari, 7 mars, 28 mars, 25 april, 23 maj, uppehåll i juni, juli,
15 augusti, 12 september, 3 oktober, 31 oktober och 21 november.
Sammanträden
24 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 9 maj, 5 juni, uppehåll i juli, 29 augusti,
26 september, 17 oktober, 14 november och 5 december.
Justering
29 januari, 26 februari, 26 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, uppehåll i juli, augusti,
3 september, 1 oktober, 22 oktober, 19 november och 10 december.
Beslutet skickas till
MBN
Sektor Miljö och Bygg
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§ 153
Ansökan avseende LONA-bidrag 2019 för våtmarksrestaurering,
Lille Väla, Käringön
Dnr MBN/2018:1333

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att
1. För 2019 ansöka om LONA-anslag för våtmarksrestaurering,
Lille Väla, Käringön.
2. Notera informationen och att lägga densamma till handlingarna.
__________

Ärendebeskrivning/sammanfattning
På Käringöns samfällighetsförenings årsstämma 2016 fick styrelsen i uppdrag att
kontakta Orust kommun för att åtgärda Lille Väla som håller på att växa igen.
Lantmäterimyndigheten och Orust kommun gav då besked att Lille Väla ingår i
samfällighetens skötselansvar. Kommunen äger marken.
Våren 2017 fick föreningen kontakt med Naturvårdgruppen, som utför
skötselrådgivning inom ramen för projektet Greppa näringen. Efter en enkel
inventering på plats togs en åtgärdsplan fram.
Årsstämman 2017 tog beslut om att anslå 30 000 kronor för att genomför de
rekommenderade åtgärderna. Det visade sig dock svårt för föreningen att
konkretisera planen och få tag i lämpliga utförare. Bland de boende finns det
också olika åsikter om inplantering av karp är bra eller dåligt, då den skyddade
strandpaddan och andra grodor finns i området.
Våren 2018 kontaktade föreningen länsstyrelsen för att få vägledning avseende
ekonomi, lämpliga åtgärder och utförare. I slutet av augusti var Anna Stenström
från länsstyrelsen på besök ute på Käringön. Hon bedömde miljön som värdefull
och uppmuntrade föreningen att gå vidare och tillsammans med kommunen söka
LONA-våtmarksbidrag.
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Historik
"Lille Väla" är en damm och våtmark ca 100 x 45 m, som ligger mitt på Käringön.
Historiskt har "Lille Väla" röjts årligen och gjorts i ordning för skridskoåkning
och vinterlekar. Natur- och kulturvårdsinriktad skötselplan saknas.
I samband med att samfälligheten 2004 fick ansvar för restmarken på Käringön
gjorde Orust kommun grävning och rensning av Lille Väla. Detaljplanen anger att
Lille Väla ska bevaras samt att den inte får dräneras och bör rensas en del för att
förhindra igenväxning.
Några kommunala eller regionala styrdokument som anger hur Lille Väla och
kringliggande område ska skötas verkar inte finnas.
Lille Väla bedöms ha en mycket viktig funktion för den biologiska mångfalden i
området. Åtgärder för att gynna grod- och kräldjursbeståndet och då med
prioriterad inriktning mot strandpaddan är särskilt värdefulla. Rensning och
röjning i och vid Lille Väla kommer också gynna de estetiska värdena för
närboende och de som passerar området.
Lille Väla har sitt utflöde vid Ängevik i Käringöfjorden, som har måttlig
ekologisk status. God status ska enligt länsstyrelsen uppnås 2027. Lille Väla är en
del av Käringöns kulturmiljö som anses vara av riksintresse.
Bedömning
Miljöenheten anser att det är en angelägen miljö- och naturvårdsfråga som
engagerar Käringöns samfällighetsförening (utförare) och där kommunen har en
god möjlighet att agera genom att ansöka om LONA-stöd för att restaurera
dammen och gynna den biologiska mångfalden mm.
Kommunens arbete genomförs av miljöstrateg. Miljö- och byggnadsnämnden
kommer att vara ekonomiskt ansvarig vilket innefattar granskning av projektets
genomförande.

Beslutsunderlag
Ansökan
Medfinansieringsintyg
Beslutet skickas till
Miljöstrateg
Miljöchef
Sektorchef
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Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 1 miljöärende, 1 bygglov
och 3 övriga ärenden.
___________
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