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§ 99
Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärende:

 Ändring av sammanträdesdatum 2016. (Dnr 2015/0863)

Beslut
Föredragningslistan med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 100
LONA-projekt 2016. Tillgängliggöra tätortsnära natur för
allmänhet och skola
Dnr 2015/1024
Sammanfattning
Miljöavdelningen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om bidrag till ett LONAprojekt om att tillgängliggöra tätortsnära natur för allmänhet och skola.
Lilla Edets kommun kan genom ett LONA-projekt satsa på att genom ett
naturvårdsperspektiv tillgängliggöra tätortsnära naturområden, och i samarbete med
intresserade skolor skräddarsy anpassningar för att möjliggöra utomhusklassrum. Större
delen av kommunens mark är tätortsnära och ett antal fina skogsområden ligger nära
skolor, både förskolor och grundskolor. Dessa används till viss del som
friluftslivsområden men kopplingen till naturvård är inte synlig för invånarna och
praktiska insatser krävs för att tillgängliggöra och visa på naturvärden. I samråd med
intresserade skolor öppnar vi klassrum i naturen och utformar lärarhandledningar som
stöd i undervisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör daterad den 27 november 2015.
LONA 7 Ansökan, dnr 2015/1024-1
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 101
LONA-projekt 2016. Inventering av skyddsvärda biotoper i
jordbrukslandskapet: Gårdsdammar och småvatten
Dnr 2015/1025
Sammanfattning
Miljöavdelningen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om bidrag till ett LONAprojekt som avser inventering av nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet.
Enligt kommunens naturvårdsplan är ett prioriterat område för naturvårdsarbetet
inventering av nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet. Som första delprojekt föreslås ett
LONA-projekt som syftar till att inventera småvatten och gårdsdammar i kommunen.
Projektet innefattar en inventering med syfte att samla data med avseende på status,
artförekomst och skötsel, både på kända småvatten och småvatten som saknas i
naturvårdsplanens databas. Denna data kommer att implementeras i en framtida
uppdatering av naturvårdsplanen, kommunens GIS-lager för naturvård och artportalen.
Under inventeringen kommer dammar med restaureringsbehov att identifieras och en
restaureringsinsats kommer att upphandlas under den senare delen av projektet,
uppskattningsvis för 10 dammar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör daterad den 27 november 2015.
LONA 8 Projektansökan, dnr 2015/1025-1
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.

6

Miljö- och byggnämndens protokoll

2015-12-08

§ 102
Redovisning av Miljö- och familjedagen 2015
Dnr 2015/0315
Sammanfattning
Miljö- och familjedagen 2015 blev en omtyckt tillställning där 67 procent av de
besökare som svarade på utvärderingsblanketten tycket att dagen var mycket bra.
Antal besökare i år bedöms var drygt 300 personer. I år bjöds åter olika lokala
matproducenter och företagare in att delta. Samt att det fanns flera familjeanpassade
aktiviteter. Kostnaden för miljö- och byggnämnden är beräknad till 69 000 kr för
aktiviteter och löner (inklusive PO-tillägg). Exklusive lönekostnader uppgick
kostnaderna för Miljö- och familjedagen 2015 till 46 000 kr. Kostnaden för
räddningstjänstens medverkan är inte inräknat i dessa belopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 27 november 2015.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 103
Tillägg till planhandlingar avseende fastigheten Ryk 2:7
Dnr 2015/0460
Sammanfattning
Detaljplanen för fastigheten Ryk 2:7 föreslås ändras. I planförslaget undersöks om Ryk
2:7 är lämplig för bostäder och kontorsverksamhet. Fastigheten ingår i stadsplan för
Ryk nedra, 2:9 m.fl. (antagen i oktober 1976). Gällande detaljplan anger allmänt
ändamål och 7,5 meter byggnadshöjd. Planförslaget översänds för samråd med enkelt
planförfarande enligt 5 kapitlet 7 § Plan-och bygglagen, PBL 2010:900 enligt
ordalydelsen innan 1 januari 2015.
Miljö- och bygglovsavdelningen har inga synpunkter på föreslagen ändring av
detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 17 november 2015.
Plankarta, dnr 2015/0460-5
Granskningshandling, dnr 2015/0460-6
Beslut
Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter på föreslagen ändring.

Beslutet expedieras till
Martin Hallberg, mark- och exploateringsavdelningen
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§ 104
Verksamhetsplan 2016 miljö- och byggnämnden
Dnr 2015/0928
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har att fatta beslut om verksamhetsplan för 2016. Vid
nämndmötet 2015-10-27 bordlade nämnden ärendet. Verksamhetsplanen utgör
utgångspunkt för förvaltningens arbetsplan för 2016. Den vid oktobernämnden
presenterade arbetsversionen ”0.9” av verksamhetsplanen byggde på ekonomiska
antaganden om taxenivåer och kapitaltjänstkostnader för 2016. Ett beslut om
verksamhetsplan behöver mot denna bakgrund revideras i tillämpliga delar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 1 december 2015.
Arbetsversion version 0.9 – Verksamhetsplan 2016 Miljö och byggnämnden, Lilla Edet,
dnr 2015/0928-1.
Arbetsversion version 1.0 – Verksamhetsplan 2016 Miljö och byggnämnden, Lilla Edet,
dnr 2015/0928.
Yrkande
Eva Lejdbrandt (L) Miljö- och byggnämnden antar verksamhetsplan för 2016, version
1.0.
Beslutsgång
Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Eva Lejdbrandts (L) förslag.
Beslut
Miljö- och byggnämnden antar verksamhetsplan för 2016, version 1.0.

Beslutet expedieras till
Ekonom Lukas Jonsson
Ekonomichef Peter Jimmefors
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§ 105
Svar på remiss angående motion om hästnära boende
Dnr 2015/0826
Sammanfattning
Det har till miljö- och byggnämnden inkommit en remiss angående en motion om
hästnära boende. I motionen yrkar Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) att
kommunen ska planlägga ett hästnäraboende i Nygård i anslutning till ridbanan. De
föreslår en bostadsrättsförening som även innefattar ett stall.
Utifrån miljö- och byggnämndens myndighetsuppgift så är det innan en exakt placering
har fastslagits viktigt att belysa hälsoaspekterna. Det är i första hand hästallergener som
är problematiskt i förhållande till bostäder.
Enligt Boverkets rapport 2011:6, Vägledning för planering för och invid djurhållning:
”Det finns relativt låga halter av hästallergen sprids inom en hästanläggnings
närområde, främst inom de närmaste 50-100 m, men spridningen är beroende av de
lokala förhållandena på platsen. En för folkhälsan väsentlig allergenspridning sker via
personer med djurkontakt”.
”Samspelet mellan plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) ställer krav på att
beslut enligt PBL ska stå sig vid en tillsynsprövning enligt MB. Samtidigt ska man
komma ihåg att en tillämpning av MB också kan stödja en tillämpning av PBL.
Djurhållning av viss omfattning är förenad med både krav på tillstånd och
anmälningsplikt. Tillstånds- och tillsynsmyndigheten kan ställa krav på åtgärder hos
verksamheten för att begränsa dess omgivningspåverkan. Sådana villkor kan göra en
samexistens mellan djurhållning och människor möjlig i fall där störningarna i annat
fall skulle betraktas som oacceptabla. Detta kan gälla hantering av gödsel,
bullerdämpning av fläktar m.m”.
”Verksamhetens art och omfattning måste beaktas. Allmänt gäller att ju fler djur det
finns på en begränsad yta desto större påverkan på omgivningen. Mängden av allergen
som sprids ökar med antalet hästar. Några få hästar ger oftast obetydlig störning
medan ridskola eller travbana med många hästar och mycket aktivitet i omgivningen
kan ge upphov till betydligt större olägenheter. Större anläggningar medför också ökat
behov av ridvägar och andra transportvägar. Pågår verksamheten helt och hållet
inomhus blir störningarna oftast begränsade”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 27 november 2015.
Remiss, motion angående hästnära boende, dnr 2015/0826-1
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Miljö- och byggnämnden ajournerar sig kl. 19.15-19.20
Yrkanden
Peder Engdahl (M): Miljö- och byggnämnden har inget att erinra mot framtida
planering av hästboende.
Carlos Rebelo Da Silvas (S):Enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och byggnämnden
bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S) förslag.
Omröstning begärs.
Beslutsgång
Miljö- och byggnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Carlos Rebelo Da Silvas (S) förslag
Nej-röst för Peder Engdahls (M) förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Carlos Rebelo Da Silvas (S) förslag och 2 nej-röster för Peder
Engdahls (M) förslag beslutar miljö- och byggnämnden bifalla Carlos Rebelo Da Silvas
(S) förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja-röst
Nej-röst
Avstår från
att rösta
Carlos Rebelo Da Silva (S) ordförande
X
Peder Engdahl (M) vice ordförande

X

Mats Eriksson (S)

X

Göte Andersson (V)

X

Eva Lejdbrandt (L)

X

Niklas Andersson (C)
Stephan Gyllenhammar (MP)

X
X

Beslut
Miljö- och byggnämnden anser att man efter eventuellt beslut om planläggning ska göra
en helhetlig utredning och bedömningar för att tillgodose både djurhållningens och
deras grannars behov. Nämnden vill även få möjlighet att yttra sig i en framtida
planprocess då placering och utformning av ett eventuellt boende/stall är bättre
preciserat.
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Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 106
Redovisning av uppdrag - upphandling av hävare/skylift
Dnr 2014/1119
Sammanfattning
Under 2015 och 2016 utreds möjligheten för Lilla Edets kommun att ingå i ett
räddningstjänstförbund tillsammans med Stenungssund och Tjörns kommuner.
Förvaltningen fick av miljö- och byggnämnden, 2015-01-20 § 6,uppdraget att
upphandla en hävare/skylift till räddningstjänsten. Under arbetet med att genomföra
uppdraget har förvaltningen gjort bedömningen att det är mera ändamålsenligt för Lilla
Edets kommun att invänta de utredningar som sker inom ramen för förberedelser av ett
räddningstjänstförbund med Tjörns och Stenungssunds kommuner. Dessa utredningar är
pågående och kommer att slutföras inom kort. Utredningarna kommer att ge en samlad
och uppdaterad analys av vilka behov av utrustning som behöver finnas i Lilla Edets
kommun. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att rubricerade uppdrag vilar tills
bilden av utrustningsbehovet aktualiserats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef räddningstjänst daterad den 30 november 2015.
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förvaltningen avvaktar slutförandet av uppdraget.

Beslutet skickas för kännedom till
Räddningschef, Carl-Ian Bissmark
Ekonomichef, Peter Jimmefors
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§ 107
Reviderad delegeringsförteckning för miljö- och byggnämden
Dnr 2015/0004
Sammanfattning
Under 2015 har en översyn av miljö – och byggnämndens styrdokument initierats. Då
arbetet är omfattande kommer delegeringsförteckning att revideras i delsteg.
Förevarande beslut behandlar i huvudsak delegationen av myndighetsbeslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 30 november 2015.
Reviderad delegeringsförteckning Dnr 2015/0004-8
Lista över delegater inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 2015/0004-9
Gällande delegeringsförteckning Dnr 2012/0009-7
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
- att anta den reviderade delegeringsförteckning (dnr 2015/0004-8)
- att vidaredelegera beslutsrätten enligt dnr 2015/0004-9.
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§ 108
Beslut om Miljö- och familjedag 2016 samt val av
miljöpriskommitté till miljöpriset 2016
Dnr 2015/0315
Sammanfattning
2012 instiftade miljö- och byggnämnden ett miljöpris som är avsett att uppmuntra
insatser som bidrar till en hållbar utveckling i kommunen. Priset är tänkt att delas ut på
Sveriges nationaldag den 6 juni, som nämnden utsätt till Miljö- och familjedag.
Miljö- och byggnämnden ska även utse en priskommitté. Priskommittén ska, utifrån
inlämnade bidrag, utse lämpliga kandidater till miljöpristagare 2016.
Miljö- och byggnämnden utser därefter årets miljöpristagare utifrån de kriterier som
omnämns i stadgarna ”Stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en hållbar utveckling”.
Enligt andra paragrafen i stadgarna ska beslutet om vilken insats som ska belönas och
vem/vilka som ska ta emot priset tas på det möte som infaller i april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 1 december 2015.
Stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en Hållbar Utveckling, Dnr: 2013/0069-4
Yrkande
Peder Engdahl (M): Miljö- och familjedagen 2016 genomförs inte på grund av
kommunens dåliga ekonomi.
Carlos Rebelo Da Silva (S): Enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och byggnämnden
bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S) förslag.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S): Miljö- och familjedagen 2016 får kosta maximalt 69 000:-.
Beslutsgång
Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S)
förslag.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S): Till miljöpriskommittén nomineras Lena HållinderBerglund (S) och Carlos Rebelo Da Silva (S).
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Peder Engdahl (M): Till miljöpriskommittén nomineras Stephan Gyllenhammar (MP)
och Niklas Andersson (C).
Beslutsgång
Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S)
och Peder Engdahls (M) förslag.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S): Sista dagen för nominering till miljöpriset 2016 ändras från
den 20 mars till den 1 mars 2016.
Beslutsgång
Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S)
förslag.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att Miljö- och familjedagen ska genomföras
den 6 juni 2016.
2. Miljö- och familjedagen 2016 får maximalt kosta 69 000:-.
3. Miljö- och byggnämnden utser en miljöpriskommitté som ska utse kandidater
till 2016 års miljöpristagare. I miljöpriskommittén ingår Lena HållinderBerglund (S) och Carlos Rebelo Da Silva (S) samt Stephan Gyllenhammar (MP)
och Niklas Andersson (C).
4. Miljö- och byggnämnden beslutar att sista dagen för nominering till miljöpriset
2016 är den 1 mars 2016.
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§ 109
Ändring av sammanträdesdag 2016
Dnr 2015/0863
Sammanfattning
Ordförande Carlos Rebelo Da Silva önskar ändra sammanträdesdag den 27 september
2016 till den 29 september 2016.
Beslut
Miljö- och byggnämnden ändrar sammanträdesdag den 27 september 2016 till den 29
september 2016.

Beslutet skickas för kännedom till
Samtliga ledamöter i miljö- och byggnämnden
Samhällsbyggnadschef
Avdelningschefer
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§ 110
Information
Sammanfattning
 Verksamhetschef Göran Andersson informerar om avtal med NÄRF gällande
räddningstjänst i Öresjö-området.
 Verksamhetschef Göran Andersson informerar om arbete gällande samarbete
med NU-sjukvården gällande IVPA.
 Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf informerar om bygglovsärende Fråstad 1:7.
 Samhällsbyggnadschef svarar på fråga om flyktingboende i Tingbergsskolan.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 111
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1

Dnr 2015/0325

KF § 71/2015 – Ekonomiska anpassningar 2015.
2

Dnr 2015/0325

KF § 72/2015 – Tertialrapport 2, januari-augusti 2015.

Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 112
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av miljö- och byggnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till miljö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att miljöoch byggnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
miljö- och byggnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § 112).
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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