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Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

Ärendet

Svenska Kraftnät har ansökt om tillstånd att fortsätta använda befintlig
kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning från
Stenkullen till Horred i Härryda, Lerum och Marks kommun. Ledningen ska
drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 420 kV
(konstruktionsspänning). Det är Energimarknadsinspektionen

Beredning

Energimarknadsinspektionen (Ei) utreder ledningens påverkan på
samhällsbyggnaden, miljön och människors hälsa. Marks kommun är en av de
berörda kommunerna och därav är Marks kommun obligatorisk remissinstans
enligt 18 § nätkoncessionsförordningen (2021:808). Marks kommun behöver
därför lämna ett svar för att Energimarknadsinspektionen ska kunna fatta ett
beslut.
Av kommunens yttrande ska det särskilt framgå;
• om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och
områdesbestämmelser
• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet
• om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga
• annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning.

Övervägande

Ansökan avser tillstånd att fortsatta använda befintlig luftledning. Svenska
kraftnät ska även konstruera ledningen för 420 kv (konstruktionsspänning).
Det finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelser för de aktuella
fastigheterna som berörs av ledningen. Luftledningen passerar däremot i
närheten av en skola mellan utpekade fastigheter på Härsnäs 1:13 och Kilen
1:1. Skolan ligger cirka 400 meter från fastigheterna som är berörda av
luftledningen. De skyddsåtgärder den sökande har redovisat för den nya

§1 /2022 Dnr: ALLM PB.2022.569

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg-och miljönämnden anser att tillstånd kan beviljas för fortsatt användning
samt konstruktion av befinligt ledning till 420 kv (konstruktionsspänning).

Upplysningar:
Beviljad förlängd svarstid till 26 januari 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________________ ______________________________

Pelle Pellby (S) Peter Branshöj (M)
Ordförande justerande
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ledningen bedöms vara tillräckliga. Däremot anser Marks kommun att den
sökande kan och borde göra mer för att reducera magnetfälten mellan befintlig
ledning och bostäder.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-14.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg-och miljönämnden anser att tillstånd kan beviljas för fortsatt användning
samt konstruktion av befinligt ledning till 420 kv (konstruktionsspänning).

Upplysningar
Beviljad förlängd svarstid till 26 januari 2023.

Dagens sammanträde
Mohammed Dahir Farah, Byggchef redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att bygg- och miljönämnden beslutar enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och att tjänsteutlåtandet bifogas
som nämndens remissvar.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslaget antas.

Expedieras till

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Bilaga

Tjänsteutlåtande

________________
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Delegationsordning Bygg- och miljönämnden 2023

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut 16 juni 2022 § 120 slogs miljönämnden och
plan- och byggnadsnämnden ihop och bildade bygg- och miljönämnden från och
med 2023. Det innebär att de två tidigare nämndernas delegationsordning inte
gäller för den nya nämnden. För att tillfälligt lösa avsaknaden av
delegationsordning antas de två tidigare nämndernas delegationsordningar att
gälla även för bygg- och miljönämnden. Förvaltningen får i uppdrag att snarast
ta fram en delegationsordning för den nya bygg- och miljönämnden.
De beslut som förvaltningen fattat under perioden 1 januari till och med 25
januari behöver beslutas av nämnden då de saknar giltighet.

Beredning

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt
att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som fallen inom nämndens
ansvarsområde. Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden från
att behöva fatta beslut. Delegation innebär att nämnden överför sin
beslutanderätt till presidie, ledamot eller tjänsteperson (6 kap. 37 § KL).
Miljönämndens senaste revidering av delegationsordningen beslutades 15
september 2022 § 60. Plan- och byggnadsnämndens senaste revidering av
delegationsordningen beslutades 4 mars 2022 § 35.
Aktuell delegationsordning består av tidigare gällande delegationsordning för
miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden och föreslås gälla från och med
beslut fram tills att en ny delegationsordning för bygg- och miljönämnden antas.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-25.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att den tidigare miljönämndens
delegationsordning ska gälla som sin egen.

§2 /2022 Dnr: ALLM BMN.2023.34

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att den tidigare miljönämndens
delegationsordning ska gälla som sin egen.
Bygg- och miljönämnden beslutar att den tidigare plan- och byggnämndens
delegationsordning ska gälla som sin egen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________________ ______________________________

Pelle Pellby (S) Peter Branshöj (M)
Ordförande justerande
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Bygg- och miljönämnden beslutar att den tidigare plan- och byggnämndens
delegationsordning ska gälla som sin egen.

Handlingar som ingår i beslutet:
- Delegationsordning miljönämnden 2022
- Delegationsordning plan- och byggnadsnämnden 2022

Dagens sammanträde

Annelie Johansson, Administrativ chef och Malin Bexell, förvaltningschef redogör
för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att bygg- och miljönämnden beslutar enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Paragrafen förklaras ombedelbart justerad.

Förslaget antas.
________________
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Fastställande av beslut tagna utan delegation under perioden mellan
1 januari till och med 25 januari 2023

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har inte beslutat om en delegationsordning vilket
betyder att samtliga beslut som behöver fattas inom nämndens
verksamhetsområde måste fattas av nämnden.
Mellan 1 januari och 25 januari 2023 har förvaltningen fattat beslut i enlighet
med de tidigare nämndernas delegationsordningar. Dessa beslut är inte giltiga
då nämnden inte har delegerat någon beslutanderätt till förvaltningens
tjänstepersoner.
Nämnden föreslås därför att godkänna de beslut som tjänstepersonerna tagit
utan att ha behörighet. Förslaget är att nämnden fattar exakt samma beslut som
förvaltningen fattat utan behörighet. På så vis säkerställer nämnden att de som
är beröda av besluten inte påverkas negativt.
Efter nämndens beslut kommer beslutsmottagarna att informeras. Förvaltningen
kommer att expediera nämndens beslut samt ett följebrev med information.

Beredning

Enligt kommunfullmäktiges beslut slogs miljönämnden och plan- och
byggnadsnämnden ihop och bildade bygg- och miljönämnden från och med
2023. De tidigare nämnderna hade beslutat om varsin delegationsordning.
Byggoch
miljönämnden har ännu inte fattat beslut om en delegationsordning vilket
betyder att samtliga beslut som behöver fattas måste fattas av nämnden.
Mellan 1 januari och 25 januari 2023 har förvaltningen fattat beslut i enlighet
med de tidigare nämndernas delegationsordningar. Dessa beslut är inte giltiga
då nämnden inte har delegerat någon beslutanderätt till förvaltningens
tjänstepersoner.
För att besluten ska bli giltiga behöver de beslutas av någon som har
berhörighet. Nämnden är behörig och kan fatta beslut i samtliga ärenden.
Nämnden kan även besluta om att delegera beslutanderätten till förvaltningens
tjänstepersoner så att de därefter kan besluta i respektive ärende på nytt.

§3 /2022 Dnr: ALLM BMN.2023.123

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden fastställer de beslut som förvaltningen fattat utan
delegation under perioden 1 januari och 25 januari.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________________ ______________________________

Pelle Pellby (S) Peter Branshöj (M)
Ordförande justerande

Jäv Leif Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av beslutet.
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Övervägande

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om samtliga ärenden då det
underlättar förvaltningens arbete. Genom att nämnden fattar beslut i samtliga
ärenden säkerställs en enhetlig och effektiv hantering av besluten.
Nämnden föreslås fatta samma beslut som tjänstepersonerna vilket innebär att
besluten får rättslig verkan och giltighet, samtidigt som överklagningsfristerna
räknas om från och med att de år ta del av det nya beslutet.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-25.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden fastställer de beslut som förvaltningen fattat utan
delegation under perioden 1 januari och 25 januari.

Handlingar som ingår i beslutet:
- Bilaga: Delegationsbeslut fattade 2023-01-01 till 2023-01-25.

Dagens sammanträde

Annelie Johansson, Administrativ chef och Malin Bexell, förvaltningschef redogör
för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att bygg- och miljönämnden beslutar enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslaget antas.

________________
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