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§ 80
Tillkommande och utgående ärenden
Utgående ärenden:

 Föreläggande om försiktighetsmått vid anläggande och drift av vindkraftverk,
Sannersby 2:33, Holmen 1:17 och Västerlanda 4:21, dnr 2012/0141
Miljö- och byggnämndens beslut
Föredraganingslistan med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 81
Uppföljning av energi- och klimatrådgivningen 2013
Dnr 2013/0041
Sammanfattning
Utöver de åtta aktiviteterna som energi- och klimatrådgivaren arrangerat och deltagit
vid, under året, har rådgivningen fått in 8 telefonsamtal samt ett besök på plats.
Det är därför viktigt att rådgivaren kontinuerligt går ut och träffar invånarna på naturliga
mötesplatser. Andra bra tillfällen att visa upp rådgivningen är på mässor mm. samt att
arrangera seminarier/temakvällar inom olika områden.
Lilla Edet mässan är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att rådgivaren är ute och
pratar energi och klimat.
Regionkontor Sydost skickade, på uppdrag av Energimyndigheten, ut en enkät till 35
personer som besökt montern. 43 % (15 st) av dem besvarade enkäten.
Så många som 93 % (14 st) av dem som besvarade enkäten säger att de tänker göra en
eller flera åtgärder. Potentialen till förändring är mycket hög och energi- och
klimatrådgivningens arbete är viktigt del i denna förändring.
Beslutsunderlag
Uppföljning av verksamheten, 2013/0041-9
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 82
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2014
Dnr 2013/0041
Sammanfattning
Energimyndigheten har i budgetpropositionen för 2014 fastslagit ett fortsatt stöd till
kommunal energi- och klimatrådgivning fram till och med 2017.
Förhoppningen är att bidraget från Energimyndigheten och medlen från miljö- och
byggnämnden ska kunna finansiera en hel energi- och klimatrådgivartjänst. Kostnader
som ska täckas är löner, fasta avgifter samt kostnader för projekt, aktiviteter,
annonsering och material mm.
Enligt ett nytt direktiv från Energimyndigheten ska det genomföras riktade energi- och
klimatrådgivningsinsatser till företag och flerbostadshus, med större värmesystem än 20
kW eller luftkonditioneringssystem större än 12 kW. Projektet startas under hösten
2013, med utbildningsinsatser.
Övriga projekt och aktiviteter som planeras under 2014 är energieffektivisering i
lantbruk, rådgivningskvällar, Earth Hour, Bomässan i Vänersborg, Miljödagen och
Trafikantveckan. Projekt och aktiviteter riktar sig till privatpersoner, små företag samt
lantbruk. Om alla projekt och aktiviteter kan genomföras är beroende av om de avsatta
medlen räcker.
Merparten av aktiviteterna och projekten kommer att genomföras i samarbete med andra
rådgivare och aktörer.
Energi- och klimatrådgivningen kan komma att stödja energieffektiviseringsåtgärder
som anses gynna kommuninvånarna. Detta för att visa på fördelar och möjligheter med
tekniska nyheter och uppfinningar.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2014, Dnr 2013/0041-1

Finansiering
Energimyndigheten lämnar 280 000 kr i bidrag för energi- och klimatrådgivningen.
Miljö och byggnämnden avsätter resterande medel för att täcka lönekostnader för en
heltidstjänst samt fasta kostnader, utbildning, rådgivningsaktiviteter och inköp av
material mm.
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§ 82 forts.
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner verksamhetsplanen och överlämnar den till
kommunstyrelsen för information.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Angelika Samuelsson, miljöinspektör
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§ 83
Miljöpris och Miljödagen 2014
Dnr 2013/0069
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden diskuterar Miljöpris och Miljödagen 2014.
Beslutsunderlag
Budget för Miljödagen 2013
Kostnader Miljödag 2012
Budget för aktiviteter 2013
Aktiviteter under Miljödagen 2013
Utvärdering Miljödagen 2013
Yrkanden
Carlos Rebelo Da Silva (S): Miljödagen 2014 ska arrangeras med utdelning av
Miljöpriset.
Niklas Andersson (C): Miljödagen 2014 ska ställas in och Miljöpriset delas ut på
Nationaldagen på Tösslandagården i stället.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljö- och byggnämnden
beslutar att anta Carlos Rebelo Da Silvas (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att Miljödagen 2014 ska arrangeras med utdelning av
Miljöpriset.
Beslutet expedieras till
Angelika Samuelsson, miljöinspektör
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§ 84
Fladdermusinventering inom lokala naturvårdsprojektet LONA
Dnr 2012/0246
Sammanfattning
På uppdrag av Lilla Edets kommun och med finansiellt stöd från länsstyrelsen genom
LONA-bidrag har Naturcentrum AB genomfört en inventering av fladdermöss i
kommunen under 2012 och 2013. Inventeringen har utförts under sammanlagt 10
fältnätter och totalt besöktes 16 olika lokaler. Två platser har besökts vid två olika
tillfällen, övriga områden inventerades endast vid ett besök vardera. De besökta
platserna ligger runt om i hela kommunen men med en viss koncentration till Göta älvs
dalgång. Sammanlagt hittades nio olika arter. Talrikast och mest utbredd var, som man
kunde vänta sig, nordisk fladdermus. Andra arter som förekom allmänt i Lilla Edets
kommun var dvärgfladdermus och vattenfladdermus. Bland de mer sällsynta arterna bör
särskilt nämnas sydfladdermus, fransfladdermus och gråskimlig fladdermus. Den två
förstnämnda är klassade som starkt hotad (EN) respektive sårbar (VU) i den svenska
rödlistan över hotade arter (Gärdenfors2010). En eller ett par individer av
sydfladdermus observerades vid Ströms slottspark den 7/7-2013 och enstaka
fransfladdermöss noterades den 28/8-2013 vid gården Nedre Torp, mellan Hjärtum och
Utby. Dessa arter har tidigare endast observerats vid ett respektive två tillfällen i
Bohuslän.
De artrikaste platserna var lokal nummer
8. Nedre Torp – Utby – Vesten, Här hittades sju olika arter
7. Åkerström sex arter
16. Hjärtum. Också sex arter
Inventeringen utfördes nattetid med hjälp av en handhållen fladdermusdetektor och ett
antal så kallade autoboxar.
Under en av kvällarna (den 26/8 -2013) höll Naturcentrums inventerare, Petter Bohman,
ett föredrag och en fladdermusexkursion i Ströms slottspark dit allmänheten var
inbjuden. Drygt 20 personer deltog i aktiviteten och fick möjlighet att uppleva inte
mindre än fyra olika fladdermusarter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöinspektör daterad 2013-10-03
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§ 84 forts.
Finansiering
LONA-bidrag
Miljö- och byggnämndens beslut
Informationen noteras.
Rapporten läggs ut på kommunens hemsida och arbetas in i nästa
naturvårds/översiktsplan. Det genomförda projektet redovisas till länsstyrelsen.
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§ 85
Skrivelse till Energimyndigheten angående att Riksintresse för
vindbruk skiljer sig från kommunens översiktplan
Dnr 2013/0864
Sammanfattning
Kommunen har uppmärksammats på att Energimyndighetens senaste förslag till
riksintressen för vindbruk skiljer sig från kommunens vindbruksplan och kommunens
översiktsplan. I Lilla Edets kommuns översiktsplan (se bilaga) finns endast området
Hålbotten kvar som område för vindbruk. Energimyndigheten hade i föregående version
av riksintresseområden inga dylika i Lilla Edets kommun. I nuvarande version finns åter
två områden i kommunen. Ena halvan av dessa överensstämmer med kommunens
ställningstagande. I de övriga delarna har kommunen prioriterat andra intressen i sin
översiktsplan. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande ej haft invändningar. Det är
anmärkningsvärt att en statlig myndighet använder riksintressebegreppet på ett så
nonchalant sätt. Det måste vara ett grundläggande krav att man har en dialog med de
lokala myndigheterna innan man tar beslut om sådana förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöinspektör daterad 2013-11-19
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden uppmärksammar Energimyndigheten på rubricerad skillnad,
samt uppmanar till ändring i enlighet med kommunens översiktsplan.
Beslutet expedieras till
Energimyndigheten med bilagd översiktsplan
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§ 86
Föreläggande om försiktighetsmått vid anläggande och drift av
vindkraftverk, Sannersby 2:33, Holmen 1:17 och Västerlanda
4:21.
Dnr 2012/0141
Ärendet utgår

Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se

Tel: 0520-65 95 00
Fax: 0520-65 74 20

E-post: kommunen@lillaedet.se
sid 11/23

Miljö- och byggnämndens protokoll

2013-12-10

§ 87
Information från förhandlingarna till nytt samarbetsavtal med
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
Dnr 2009/0725
Sammanfattning
Karl-Magnus Strömberg informerar om förhandlingarna med NÄRF angående nytt
samarbetsavtal. Befintligt avtal avseende tillsyn löper ut den 14 februari 2014 och det
operativa avtalet löper ut den 31 augusti 2014.
Miljö- och byggnämndens beslut
Informationen noteras.
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§ 88
Information omutvärdering av IVPA
Dnr 2012/0429
Sammanfattning
Under första halvåret 2012 tecknades ett avtal mellan Ambulanscentrum, NUsjukvården, Västra Götalandsregionen och Räddningstjänsten i Lilla Edet angående
utalarmering av IVPA (i väntan på ambulans). För att en allvarligt drabbad person i
Lilla Edets kommun ska få behandling/tillsyn på snabbaste sätt larmas
räddningstjänsten enligt följande kriterier:
Medvetslöshet
Uttalade andningssvårigheter
Drunkning
På ambulanspersonalens egen begäran
Beslutsunderlag
Utvärdering av IVPA första året 2012-06-14–2013-06-13
Miljö- och byggnämndens beslut
Informationen noteras
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§ 89
Verksamhetsplan avseende år 2014
Dnr 2013/0011
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter
- som enligt lag skall fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
- som enligt lag skall fullgöras inom området för livsmedelskontroll
- som enligt lag skall fullgöras avseende tillståndsgivning inom plan- och bygglagen,
- enligt lagen om skydd mot olyckor
- lag om brandfarliga och explosiva varor
- avseende energirådgivning
Miljö- och byggnämnden skall också svara för prövning och tillsyn som ankommer på
kommunen i övrigt enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde
(livsmedelslagen, tobakslagen i den del som inte utövas av individnämnden enligt 12,
12 a, lag avseende kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln med
flera).
Beslutsunderlag
Lilla Edets kommun, miljö- och byggnämnden - Verksamhetsplan avseende år 2014
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S):
- Under rubriken Nulägesbeskrivning, underrubrik Räddningstjänsten, ska sista
meningen ha följande lydelse: ”Under 2014 kommer utbildning att prioriteras inom
räddningstjänsten.”
- Prioriterat mål 2 ska ha följande lydelse: ”1) Lägga ut information på hemsidan enligt
beslut 2013-12-10 på www.lillaedet.se” och ”2) Enkät på miljödagen”
- Prioriterat mål 3 ska ha följande lydelse: ”1) Minst två tjänstemän ska få utbildning
inom jämnställdhet.” Ekonomi: ”Inom befintlig budget.”
- Prioriterat mål 4 ska ha följande lydelse: ” 1) Miljö- och bygglovschefen ska medverka
vid nätverksmöten inom SOLTAK och 2) Livsmedelsinspektören ska medverka vid
nätverksmöten inom SOLTAK
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§ 89 forts.
- Prioriterat mål 7 ska ha följande lydelse: ” 1) Uppnå en behovstäckning inom
miljöavdelningen som behovsutredningen visar.” Ekonomi: ”Inom befintlig budget.”
-Prioriterat mål 9 ska ha följande lydelse: ”1) Ovårdade fastigheter längs med de större
vägarna/farlederna och inne i tätorterna ska bli vårdade fastigheter.” Ekonomi: ”Inom
befintlig budget.”
- Prioriterat mål 14 ska ha följande lydelse: ”1) Ovårdade fastigheter längs med de
större vägarna/farlederna och inne i tätorterna ska bli vårdade fastigheter.” och ”2)
Utskick till alla vid myndighetsutövning.” Ekonomi: ”Inom befintlig budget.”
- Prioriterat mål 15 ska ha följande lydelse: ”1) Att redovisa en plan för
dokumentering.” Ekonomi: ”Inom befintlig budget.”
- Under Nämndens egna mål ska punkt 3 tillkomma enligt följande:
”3)Räddningstjänsten erbjuder skolan att komma ut till årskurserna 3,5och 8.”
- Under den ekonomiska redovisningen ska följande information tillkomma: ” Pris- och
löneindex för 2014 är uppräknat enligt anvisningarna i Mål- och resursberedningen,
vilket innebär 1,4 % på priser och 2,8 % på löner.
Nämndens verksamhet har fått minskad budget på grund av att
administrationskostnaderna har minskat vid omorganisationen som genomfördes 2013.
Verksamheten för konsument- och energirådgivning har fått ökad budgetram på grund
av miljödagen den 6:e juni på 50 tkr.
Miljöavdelningen har för 2014 fått ökat anslag till rekrytering av en miljöinspektör. Det
kommer även under 2014 att rekryteras en miljö- och byggchef där kostnaden kommer
fördelas mellan bygglovs- och miljöverksamhet. Det har även skett en reducering inom
verksamheten för livsmedelstillsyn då tillsynsskulden är återbetald och det i nuläget
räcker med 1,2 tjänst inom verksamhetsområdet.
Inom räddningstjänst kommer verksamheten få en utökad ram genom pris- och
löneindex.”
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§ 89 forts.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljö- och byggnämnden
beslutar att anta Carlos Rebelo Da Silvas (S) yrkanden.
Omröstning begärs inte.
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan för 2014 med följande
ändringar:
Under rubriken Nulägesbeskrivning, underrubrik Räddningstjänsten, ska sista meningen
ha följande lydelse: ”Under 2014 kommer utbildning att prioriteras inom
räddningstjänsten.”
- Prioriterat mål 2 ska ha följande lydelse: ”1) Lägga ut information på hemsidan enligt
beslut 2013-12-10 på www.lillaedet.se” och ”2) Enkät på miljödagen”
- Prioriterat mål 3 ska ha följande lydelse: ”1) Minst två tjänstemän ska få utbildning
inom jämnställdhet.” Ekonomi: ”Inom befintlig budget.”
- Prioriterat mål 4 ska ha följande lydelse: ” 1) Miljö- och bygglovschefen ska medverka
vid nätverksmöten inom SOLTAK och 2) Livsmedelsinspektören ska medverka vid
nätverksmöten inom SOLTAK
- Prioriterat mål 7 ska ha följande lydelse: ” 1) Uppnå en behovstäckning inom
miljöavdelningen som behovsutredningen visar.” Ekonomi: ”Inom befintlig budget.”
-Prioriterat mål 9 ska ha följande lydelse: ”1) Ovårdade fastigheter längs med de större
vägarna/farlederna och inne i tätorterna ska bli vårdade fastigheter.” Ekonomi: ”Inom
befintlig budget.”
- Prioriterat mål 14 ska ha följande lydelse: ”1) Ovårdade fastigheter längs med de
större vägarna/farlederna och inne i tätorterna ska bli vårdade fastigheter.” och ”2)
Utskick till alla vid myndighetsutövning.” Ekonomi: ”Inom befintlig budget.”
- Prioriterat mål 15 ska ha följande lydelse: ”1) Att redovisa en plan för
dokumentering.” Ekonomi: ”Inom befintlig budget.”
- Under Nämndens egna mål ska punkt 3 tillkomma enligt följande:
”3)Räddningstjänsten erbjuder skolan att komma ut till årskurserna 3,5och 8.”
- Under den ekonomiska redovisningen ska följande information tillkomma: ” Pris- och
löneindex för 2014 är uppräknat enligt anvisningarna i Mål- och resursberedningen,
vilket innebär 1,4 % på priser och 2,8 % på löner.

§ 89 forts.
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Nämndens verksamhet har fått minskad budget på grund av att
administrationskostnaderna har minskat vid omorganisationen som genomfördes 2013.
Verksamheten för konsument- och energirådgivning har fått ökad budgetram på grund
av miljödagen den 6:e juni på 50 tkr.
Miljöavdelningen har för 2014 fått ökat anslag till rekrytering av en miljöinspektör. Det
kommer även under 2014 att rekryteras en miljö- och byggchef där kostnaden kommer
fördelas mellan bygglovs- och miljöverksamhet. Det har även skett en reducering inom
verksamheten för livsmedelstillsyn då tillsynsskulden är återbetald och det i nuläget
räcker med 1,2 tjänst inom verksamhetsområdet.
Inom räddningstjänst kommer verksamheten få en utökad ram genom pris- och
löneindex.”

Beslutet expedieras till
Maud Wik, samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsen
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§ 90
Kommunala handikapprådets önskemål om att få ta del av
ansökningar om bygglov avseende offentliga byggnader och
verksamhetslokaler
Dnr 2013/0889
Sammanfattning
I samband med en presentation av bygglovsprocessen på Kommunala handikapprådets
sammanträde den 12 juni 2013, § 46, framförde rådet ett önskemål om att få ta del av
ansökningar om bygglov för offentliga byggnader och verksamhetslokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, dnr 2013/0889-3

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att från och med 2014 ska samtliga kallelser med
tillhörande handlingar publiceras på Lilla Edets kommuns hemsida, www.lillaedet.se,
inför respektive nämndsammanträde.
Beslutet expedieras till
Kommunala handikapprådet
Maud Wik, samhällsbyggnadschef
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§ 91
Ändrade datum för miljö- och byggnämndens beredningar 2014
Dnr 2013/0688
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden fastställde 2013-10-22, § 73, sammanträdesdagar för 2014
med tillhörande beredningsdagar.
För att nämnden ska ges mer tid för genomgång av ärenden inför sammanträden föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen nya beredningsdagar enligt följande:
13 januari
10 februari
10 mars
14 april
12 maj
9 juni
11 augusti
15 september
13 oktober
24 november
Samtliga dagar med början kl. 15.00
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen daterad 2013-12-04

Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S): Beredningsdagarna den 13 januari och den 13 oktober
skjuts en vecka framåt för att bereda möjlighet för hela presidiet att delta.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att miljö- och byggnämnden
beslutar att anta Carlos Rebelo Da Silvas (S) yrkande
Omröstning begärs inte.
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Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden fastställer följande beredningsdagar 2014:

20 januari
10 februari
10 mars
14 april
12 maj
9 juni
11 augusti
15 september
20 oktober
24 november
Samtliga dagar med början kl. 15.00
Beslutet expedieras till
Maud Wik, samhällsbyggnadschef
Carlos Rebelo Da Silva, ordförande i miljö- och byggnämnden
Tomy Granqvist, vice ordförande i miljö- och byggnämnden
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§ 92
Inkomna skrivelser
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser

1
Kurs Förstärkning av den kommunala demokratin inkommen 3 december 2013
2
2013/KS0035
Kommunstyrelsen § 121/2013 gällande Yttrande över förslag till översiktsplan för
Trollhättan.
3
2009/1294
Protokoll från Svea Hovrätt gällande vindkraft daterad den 10 oktober 2013.
4
2013/KS0153
Kommunstyrelsen § 99/2013 gällande Svar på remiss om vattenförsörjningsplan för
göteborgsregionen.
5
2013/KS0187
Kommunstyrelsen § 84/2013 gällande utseende av personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen
6
Brev från Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet.
7
2011/KS0013
Kommunfullmäktige § 42/2013 gällande Fyllnadsval till miljö- och byggnadsnämnden.
8
2013/KS0215
Kommunstyrelsen § 44/2013 gällande Tertialrapport 2, augusti 2013
9
2013/KS0200
Kommunstyrelsen § 48/2013 gällande Sammanträdesdagar 2014 för
kommunfullmäktige
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§ 92 forts.
10
Brev från Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet
11
Brev från Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet
Miljö- och byggnämndens beslut
Informationen noteras

Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se

Tel: 0520-65 95 00
Fax: 0520-65 74 20

E-post: kommunen@lillaedet.se
sid 22/23

Miljö- och byggnämndens protokoll

2013-12-10

§ 93
Delegeringsbeslut
Miljö- och byggnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt en av miljö- och byggnämnden antagen
delegeringsförteckning. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att delegera
vidare beslut i ett led till enskilda tjänstemän.
Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att
miljö- och byggnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står
det miljö- och byggnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde (se bilaga till § 93)
Miljö- och byggnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
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