..G

..f..

DILLA EDETS
,: `'"'~'
IQ ~
\'."`j%
KOMMUN,
Miljö- och byggnämndens protokoll 2013-02-26

Datum:

Tisdagen den 26 februari 2013

Tid:

17:00- 19:50

Plats:

Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus

Justeringsdag:

Tisdagen den 26 februari

Paragrafer:

14 - 18

Utses att justera:

Tomy Granqvist(m)

,.~

Underskrifter:
Sekreterare

~
Gert `eterson
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2013-02-27

2013-03-21

Förvaringsplats för protokoll:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift:

4
~ --

- - ---~~.

Gert Peterson
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Samr~ianträdet ajourneras kl. 19:15 — 19:30

Beslutande
Ledamöter
Carlos Rebelo Da Silva (s), ordförande
Roy Åkesson(s)
Göte Andersson(v)
Tomy Granqvist(m)
Ulf Wetterlund (fp)
Erik Haster(m)
Niklas Andersson(c)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare
Göran Reijer (s)

Tjänstemän
Anna Berts miljöinspektör
Mikael Asplund miljöinspektör
Johan Fritz tfförvaltningschef
Gert Peterson sekreterare
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§14
Plats för framtiden -yttrande till KS angående ny ÖP för
Trollhättans kommun.
Dnr 2013/0059

Sammanfattning
KS önskar miljö- och byggnämndens synpunkter på Trollhättans kommuns förslag till
översiktsplan. Konstateras att Trollhättans expansionsplaner i Öresjöområdet f.n. är
avskrivna. I övrigt som berör Lilla Edets kommun är det områden för vindbruk där det
ena kan ses som en fortsättning på Lilla Edets kommuns område vid Högstorp där
skyddszon mot Trollhättan kan tas bort. Vidare anger Trollhättan ett område vid
Häggsjön som intressant här bör kommunen ange att skyddsavstånd till kommungrans
upprättas.

Beslutsunderlag
handlingarna finns under www.trollhattan.se/oversikts~lan

Miljö- och byggnämndens beslut
Nämnden föreslår följande yttrande. Lilla Edets kommun anser att Trollhättans ÖP bör
ta hänsyn till Lilla Edets ÖP vad gäller vindbruksetableringar. Alltså att skyddszon mot
Lilla Edet tas bort i anslutning till befintlig vindbrukspark vid Högstorp. Vidare att
skyddszon införs mot Lilla Edets kommun vid Häggsjön.

Beslutet expedieras till
KS
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§15
Årsrapport 2012
Dnr 2012/0005

Sammanfattning
Årsrapport för 2012 presenteras för nämnden

Beslutsunderlag
Årsrapport 2012 Dnr 2012/0005-14

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner Årsrapport 2012 med föreslagen ändring i punkt
4.3.

Beslutet expedieras till
KS
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§16
Ny 400 kV ledning Skogssäter - Stenkullen. förslag till yttrande
Dnr 2013/0053

Sammanfattning
Ny 400 kV ledning planeras mellan Skogssäten och Stenkullen. Sträckan genom Lilla
Edets kommun planeras gå i den västra delen, ett alternativ korsar älven norr om Lödöre
och ansluter sedan till befintlig ledningsgata vidare söderut. Det finns ett antal
alternativa sträckningar på den västra sidan.
Beslutsunderlag
I Lilla Edets kommuns översiktsplan som antogs 2012-06-13 finns inget reservat, för nu
föreslagna sträckningar, tvärtom anges i Svenska kraftnäts yttrande över Lilla Edets
kommuns översiktsplan att man rörande planer på ny 400 kV ledning mellan
Skogssäten och Stenkullen skrev följande" Den planerade ledningen är i
planeringsstadiet och är preliminärt tänkt att gå öster om befintliga ledningar."

Miljö- och byggnämndens beslut
Nämnden föreslår följande yttrande.
Att en sträckning mer eller mindre parallellt med befintliga stamnätsledningar, nu
avförs synes mycket tveksamt. Det är miljö- och byggnämndens bestämda uppfattning
att ny ledning bör dras i anslutning till befintliga ledningar mellan stationerna. Skäl för
detta är:
1

Det är den klart kortaste vägen mellan Skogssäten-Stenkullen,jmf miljöbalkens krav
om att åtgärder som vidtas ska ge minsta möjliga påverkan.

2 Man undviker den stora påverkan som en ny ledning medför i områden som ej är
påverkade av kraftledning.
3 Ny ledning i anslutning till befintlig bedöms ge minst påverkan på landskapsbild.
4 Ny ledning i anslutning till befintlig kan även innebära att mindre areal mark
ianspråktas då ledningsgata och skyddszon blir gemensam.
5

Miljöbalkens krav på alternativa lokaliseringar/0-alternativ bedöms ej tillgodosett i
Svenska kraftnäts samrådsunderlag.
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§ 16 forts

6 Vid en enkel kontroll av berörda bostadsfastigheter vid en sträckning parallell med
nuvarande, bedöms att ett fåtal fastigheter skulle beröras.
7 Områdena på västra sidan av Göta älv har en mycket hög andel skyddsvärd natur
och har stort värde för friluftsliv i kommunen. En ny kraftledningsgata innebär en
kraftig påverkan på ett stort antal områden med natur-och friluftsvärden, flera av
dessa klassas som riksintresse.
8 Föreslagen sträckning innebär att en ny ledningspassage över Göta älv skapas vilket
ger stor påverkan på älvrummet. Nuvarande ledningar passerar i ett område där en
tillkommande ledning bedöms ge mycket mindre påverkan på landskapsbilden.
9 I Svenska kraftnäts yttrande över Lilla Edets kommuns översiktsplan skrev de,
rörande planer på ny 400 kV ledning mellan Skogssäter och Stenkullen. "Den
planerade ledningen är i planeringsstadiet och är preliminärt tänkt att gå öster om
befintliga ledningar."

Beslutet expedieras till
KS
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§17
Ansökan om medlemskap i Närf.
Sammanfattning
I samband med mål- och resursplanearbetet inför 2013 har förvaltningen fått i uppdrag
att undersöka möjligheten att ansöka om medlemskap i Norra Älvsborgs
Räddningsförbund, När£ Motivet är i huvudsak två. Dels att kunna säkerställa en
räddningstjänst inför framtiden med rimlig bemanning och god kapacitet att utföra sina
uppdrag samt dels att kunna effektivisera vissa resurser genom att dra nytta av
stordriftens möjligheter och på så vis hushålla med resurserna.
Under arbetets gång har kontakter tagits med Närfs ledning och de har ställt sig positiva
till att Lilla Edets kommun skulle kunna vara medlem i förbundet.
För att ansöka om medlemskap i Närf krävs att Lilla Edets kommun beslutar sig för
vilken räddningstjänst som kommunen vill ha i ett framtida förbund. För att få klarhet i
detta har räddningstjänsten tillsammans med förvaltningen arbetat med underlag och
flera olika scenarier.
Bland annat har arbetsgrupperna gått igenom handlingsplan och styrdokument för skydd
mot olyckor och jämfört denna med Närfs handlingsplan. I ett samgående med Närf
krävs att Lilla Edets kommun antar förbundets gemensamma handlingsplan. Det är inga
större skillnader mellan dessa planer och en anpassning av Närfs handlingsplan med
tillägg av Lilla Edets särskilda förutsättningar bedöms som möjlig.
Arbetsgrupperna har utrett olika bemanningsalternativ utifrån 4-veckorsschema, 5veckorsschema och dygnstjänstgöring. 12 olika alternativ har arbetats fram och dess
ekonomiska konsekvenser har också analyserats.
För att kunna säkerställa att räddningstjänsten klarar sitt uppdrag har de olika
bemanningsalternativen utvärderats med hjälp av en utvärderingsmodell. Modellen
utgår från kommunens mål, nuläge, risker och kritiska faktorer som ställs mot
bemanningen. En grupp inom räddningstjänsten bestående av två heltidsbrandmän och
två deltidsbrandmän har använt modellen och lämnat sin bild och kommentarer kring de
nio av de olika alternativen.
Utöver detta har förvaltningen låtit en utomstående konsult, Åke Jakobsson fd
räddningsförbundsdirektör och stadsdirektör i Göteborg, granska underlaget för att få en
oberoende experts bild av möjlig framtida räddningstjänst.
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§ 17 forts

Den sammantagna bilden av allt utredningsarbete ger vid handen att en ansökan om
medlemskap i Närf inte bara är möjlig utan dessutom rekommenderas med ett
bemanningsförslag som förbättrar kvaliten på kommunens räddningstjänst utan att
kostnaderna behöver öka.
Förvaltningens förslag till framtida bemanning inom räddningstjänsten är en
organisation med dygnstjänstgöring med 1 arbetsledare och 5 brandmän som fördelas på
en liten styrka innehållande ett befäl samt ytterligare 1 brandman med 90 sekunders
anspänningstid och 4 brandmän med 6 min anspänningstid.
Den lokala beredskapen balanserar då väl den lokala riskbilden. Den viktiga
responstiden kan hållas kort dygnet runt med en snabbinsatsstyrka som rycker ut inom
90 sekunder. Även tjänsten "I väntan på ambulans" IVPA,kan bibehållas i kommunen.
Med denna lösning når räddningstjänsten nästan 70 % av kommunens fastigheter inom
10 minuter vilket är en mycket god kvalitet.
Med detta förslag kommer antalet deltidsbrandmän att minska med åtta. De lokala avtal
som finns mellan deltidsbrandmän och Lilla Edets kommun kommer med ett
medlemskap att upphöra och Närfs avtal kommer att gälla. Detta innebär att nuvarande
deltidsbrandmän kommer få en lägre ersättning än idag.

Beslutsunderlag
Dimensioneringsutredning 2012/0637 H/A8
Utvärdering bemanningsförslag 2012/0637 H/A16
Kommentarer bemanningsförslag 2012/0637 H/A15
Ekonomi bemanningsförslag 2012/0637 H/A13
Rekommendation från heltispersona12012/0637 H/A17
Konsultrapport 2012/0637 H/A18

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ansöker om medlemskap i
Närf.

Beslutet expedieras till
KS
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§18
Delegeringsbeslut

Sammanfattning
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 skall 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 delegation.
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde
(se bilaga till § 18).

Miljö- och byggnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
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