2019-03-11

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Öppna sammanträdet börjar kl.
08:30
Ärenden 2-4

Plats och tid

Centrumhuset, Högholmen, torsdag 2019-03-21, kl. 08:15
Anne Kolni
Peter Kristensson
Magnus Bylin
*Els-Marie Ragnar
Anders Tenghede

Övriga

Ingemar Johansson
Kjell Dahlberg
Inger Heimburger
Peter Lanzén
Thomas Asker

Simon Sällström, t.f. sektorchef miljö och bygg
Arne Hultgren, miljöchef
Mariethe Bergman, nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån,
tisdag 2019-03-26 kl. 15:00
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Miljö- och byggnadsnämnden

Ärende

Dnr

1.

Fastställande av dagordning

MBN/2019:1

2.

Information om byggenhetens
verksamhet

MBN/2019:357

Simon
s. 7

3.

Information till den nya nämnden
om tjänsten som lokal
åtgärdssamordnare

MBN/2018:1001

Andreas
s. 8

4.

Information till ny nämnd om
LONA-delprojekt "Rätt åtgärd på
rätt plats"

MBN/2018:510

Andreas
s. 9-10

ORUST KOMMUN

Anne Kolni

Mariethe Bergman

Ordförande

Sekreterare

Föredragande
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Omröstningsprotokoll

Parti

1
Ledamot/ersättare

2
NärvaOmröstningsprotokoll
rande
Mbn §
Mbn §
ja
Nej avst ja
nej

M
C
S
FO
V

o Anne Kolni
o Peter Kristensson
o Magnus Bylin
o Els-Marie Ragnar
o Anders Tenghede

M
MP
S
L
KD

e Ingemar Johansson
e Kjell Dahlberg
e Inger Heimburger
e Peter Lanzén
e Thomas Asker

Summa

__________________
¹ o = ordinarie, e = ersättare
² närvaro markeras med frånvaro markeras med -

Mbn §
avst ja
nej

avst
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Fastställande av dagordning
Dnr MBN/2019:1

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:
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Information om byggenhetens verksamhet
Dnr MBN/2019:357
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att
Lägga informationen till handlingarna.
_________
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Information till den nya nämnden om tjänsten som lokal
åtgärdssamordnare
Dnr MBN/2018:1001
Förslag till beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att
1. Förvaltningen ska rapportera status på projektet i början av 2020.
Bakgrund
Sektor Miljö- och bygg ansökte 2018-07-16 om bidrag för samordnare i samband
med lokalt åtgärdsarbete mot övergödning. Projektets mål är att fler åtgärder ska
genomföras i avrinningsområden och att rätt åtgärd ska utföras på rätt plats.
Ytterligare mål är att utveckla och stärka lokala nätverk, initiera fler vattenprojekt,
stärka rapporteringen av utförda åtgärder och öka erfarenhetsutbyte mellan
organisationer som arbetar med åtgärder. Detaljer om projektet kan läsas i bifogad
Bilaga 1 – projektbeskrivning.
Projektet kommer att pågå under perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Havs- och
vattenmyndigheten beslutar att lämna bidrag till Orust kommun,
organisationsnummer 212000-1314, med 933 896 kronor fördelat på
466 948 kronor 2019 och 466 948 kronor 2020 för projektet "Samordnare för
lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, Orust kommun".
Miljöenheten har tillsatt tjänsten genom Andreas Höglind (ca 40 % av en heltid)
samt Magdalena Bertilsson-Jamiesson (20 %).
Bedömning
Projektet är igång och bedrivs enligt planen. Miljöenheten avrapporterar årligen
arbetet till nämnden.
Beslutet skickas till
Arkivet
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Information till ny nämnd om LONA-delprojekt "Rätt åtgärd
på rätt plats"
Dnr MBN/2018:510

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att
1. Förvaltningen ska rapportera status på projektet i början av 2020.

Bakgrund
Projektet beskrevs i detalj för dåvarande nämnd i april 2018, i samband med
ansökan om bidrag. Projektet är en fortsättning på rådgivningsprojektet för
lantbrukare, ”Vattenvård i lokala avrinningsområden”. Det projektet syftade till
allmän miljörådgivning samt dialog och diskussion kring lokala problem för
jordbruket och för vattenmiljön. Nu är det dags att ta nästa steg mot konkreta
åtgärder.
Detta projektets syfte är att lokalisera var olika vatten- och naturvårdande åtgärder
är lämpliga att genomföra. Åarna ska ses som en helhet så att rätt åtgärd görs på
rätt plats. De riktade åtgärderna ska vara sådana att de ger ett jämnare flöde i
vattendragen, ökad produktion på jordbruksmarken, ökad biologisk mångfald och
minskad närsaltbelastning i åarna. Målet med projektet är att åstadkomma ett
underlag med förslag till åtgärder. Dessutom ska ett par redan identifierade
åtgärder genomföras direkt, för att tjäna som goda exempel inför kommande
åtgärder. Mer information finns i bifogad projektbeskrivning.
Delprojektet är en del av ett gemensamt projekt med 8+fjordar. LONA-projektet
har beviljats med 977 000 kronor för Orusts delprojekt, där kommunens
medfinansiering är i form av arbetstid motsvarande 123 104 kronor. Bidrag söktes
med 1 083 000 kronor, men länsstyrelsen bedömde att alla utom en av de konkreta
åtgärderna (goda exemplen) var för vagt beskrivna för att kunna tilldelas medel.
Vi hoppas dock kunna få mer medel för fler under projekttiden.
Arbetstid till projektet tas från planerad tid för tillsyn av mindre jordbruk.
Ett av projektets mål är att identifiera lämpliga platser för åtgärder som kan
balansera vattenflöden i vattendrag. Västerviks kommun har 2018 fått över
16 miljoner kronor för att genomföra sådana åtgärder på identifierade platser.
Sektorn bedömer att det finns stora möjligheter att kunna genomföra den här typen
av åtgärder och att miljövinsterna på Orust kan bli betydande.
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Bedömning
Projektet är igång och bedrivs enligt planen. Miljöenheten avrapporterar årligen
arbetet.
Beslutet skickas till
Arkivet
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Dessutom kommer miljö- och byggnadsnämnden behandla 2 miljöärenden,
3 förhandsbesked, 12 bygglov och 4 övriga ärenden.

9

