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Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby.

F Ö RE D R A G NI N G SL I S T A
1.

Kfg § 68

Kallelse och beslutförhet.

2.

Kfg § 69

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

Kfg § 70

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kfg § 71

Utlåtande över ansökan om miljötillstånd

5.

Kfg § 72

Val av representant till Ålands brand och räddningsförb.

6.

Kfg § 73

Budgetöverskridningar 2011

9.

Kfg § 74

Arbetsgrupp för åldringsvårdsfond

10.

Kfg § 75

Anmälningsärenden

Ecke rö den 12.4.2012.

Marie Löfström
Kommunfullmäktiges ordförande
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Nr 5

KOMMUNFULLMÄKT IGE
Plats och tid
Beslutande

Kommungården i Överby torsdagen den 19.4.2012 kl 18.30 – 21.00
RUNDVANDRI NG I SKAG 18.30, MÖTE I KANSLI 20.00
Löfström Marie (ordf.)
Wikblom Helmer (fr. kl 20.00)
Stjärnfelt Mikael, frånv.
Fällman Kjell, ers.
Hellström Henrietta

Mattsson Jan- Erik

Eklund Rickard
Fagerst röm Janne
Holmberg Gunilla, frånv.
Eriksson Gunder
Blomqvist Birgitta
Häggblom Niclas, frånv.
Eriksson Marcu s
Kärki Kari, frånv.

Mattson T age, ers.

Sundström Dan, ers

Föredragande

Lundström, Kennet

Söderlund Sanna, ers.
Kommundirektör

Öv riga närvarande

Hilander John

Kommunstyrelsens viceordf.

Paragrafer

68 - 74

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Marie Löfström

Kennet Lundström

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö måndagen den 23.4. 2012, kl. 18.00

Birgitta Blomqvis t

Janne Fagerström

Kommunkansliet i Överby den 24.4. 2012 kl 15.00.

Intygar
Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

Kennet Lundström
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68 - 70
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17.4.2012.

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kfg § 68
BESLUT :
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat med 9 ordinarie ledamöter
och 4 ersättare närvarande. Kallelsen utskic kad per post, e-post och
dessutom annons i tidningarna och på kommunens hemsida.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
Kfg § 69
Kommunfullmäktige väljer två protokollsjusterare som tillsammans med
ordföranden och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokollsjusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige besluter om annan ordning.
BESLUT :
T ill protokolljusterare valdes Janne Fagerström och Birgitta Blomqvist.
Protokolljustering måndag 23.4.2012 kl 18.00 på kommunkansli, Eckerö.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kfg § 70
BESLUT :
Föredragningslistan godkändes med komplettering av extra ärende § 74
arbetsgrupp för åldringsvårdsfond. Anmälningsärenden ändrades till §
75. Kommunfullmäktige tog också emot en motion inlämnad av Sanna
Söderlund om införande av äldreråd. Ärendet delegeras till
kommunstyrelsen.
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U TL ÅTAN DE ÖVER A NSÖKAN OM MILJÖ TIL LSTÅ ND FÖR
FORDONS RELA TERAD AKTIVI TETSPA RK I KYRKO BY, EC KERÖ K OMMUN

Nn § 51

Näringsnämnden tog del av upprättat utkast till miljökonsekvensbeskrivning
från Åland Ring Ab för den fordonsrelaterade aktivitetsparken i Kyrkoby,
Eckerö kommun varvid disk ussionen fokuserade de näringspolitiska
konsekvenserna av motorbanan.
BESLUT
Näringsnämnden beslutade att uppdraga åt föredraganden att utifrån de i
diskussionen framförda och omfattade synpunkterna framtaga ett yttrande om
de näringspolitiska konsekvenserna av ett genomförande av projektet, vilket
redovisas inför kommunstyrelsens sammanträde.

MBN § 82

Ordförande Mikael Stjärnfelt samt ledamot Niclas Häggblom anmälde
jäv.
Jävsfrågor upptogs till behandling i anslutning till beredning och
avgörande av ärendet. T ill underlag för bedömningen om jävsaspekten
har kommundirektören framlagt en utredning som tillställts Miljö- och
byggnadsnämndens ordförande. Me d hänsyn till att yttrandet över ett
första utkast till miljökonsekvensbedömningen är frivilligt, endast är att
se som en hjälp i arbetet med en förbättrad MKB och ej tar ställning till
projektet som sådant, ej äger direkta rättsverkningar på något sätt
gentemot initiativtagaren till MKB:n, och ej heller ingår i
beredningsförfarande för ett kommunalt ärende utan endast är att betrakta
som en allmänpolitisk, sammanvägd be dömning av de miljökonsekvenser
och övrig påverkan på samhällsplanering och marknyttjande som enligt
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MBN § 82 forts.
kommunens förtroendevalda ledning, bör beaktas, stödjer sig Miljö- och
byggnadsnämnden i detta fall på stadgandet i
Förvaltningslagens 24 § om att ”från jäv kan bortses när frågan om
opartiskhet uppenbart saknar betydelse”.
Ordförande Mikael Stjärnfelt har såsom vikarierande och beredande
tjänsteman på miljö- och byggnadsförvaltningen framtagit ett förslag till
yttrande över miljökonsekvensbedömningen för den fordonsrelaterade
aktivitetsparken i Kyrkoby, Eckerö kommun. Handlingarna har delgivits
nämndens ledamöter efter kallelseförfarandet.
BESLUT
Nämnden beslutade att jäv ej föreligger för Mikael Stjärnfelt och Niclas
Häggblom beaktat ärendets natur samt eftersom frågan om opartiskhet
härvidlag uppenbart saknar betydelse.
Nämnden beslutade överlämna bifogade yttrande inkluderande justeringar
och tillägg till kommunstyrelsen.
Kst § 228

Miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen har sammankallats
till extraordinära sammanträden för att inom angiven tidsfrist behandla
det av Åland Ring A b framtagna utkastet till miljökonsekvensbedömning
för den fordonsrelaterade aktivitetsparken i Skag, Kyrkoby, Eckerö
kommun. Förslag till utlåtande har tillställts kommunstyrelsens ledamöter
den 05.08.2 008. Dessförinnan har Miljö- och byggnadsnämndens
beredning
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och förslag till yttrande också tillställts ledamöterna den 01.08.2008 inför
det gemensamma sammanträdet. Utlåtandet skall tillställas
utredningsmannen och Ålands Ring A b senast den 07.08.2008 och
Ålands Ring har inbjudit till en sammankomst med anledning av
miljökonsekvensbedömningen i Eckerö den 08.08.2008.
Näringsnämnden har behandlat ärendet den 04.08.2008. Diskussion och
beslut från Näringsnämndens sammanträde redovisades muntligen av
kommundirektören som är föredragande tjänsteman i Näringsnämnden.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen avgör inledningsvis anmärkningar om eventuell
jävssituation inför behandlingen av utlåtandet. Kommunstyrelsen föreslås
godkänna upprättat förslag till utlåtande med de tillägg och justeringar
som må följa av diskussionen i kommunstyrelsen samt beslutar om
representation vid informationsmötet fredagen den 8 augusti 2008.
BESLUT
Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund och ledamoten Mikael
Stjärnfelt anmälde jäv. Kommunstyrelsen behandlade jävsproblematiken
utifrån det föreliggande ärendets innehåll och Förvaltningslagens krav. T ill
underla g för bedömningen om jävsaspekten har kommundirektören framlagt
en utredning som tidigare tillställts kommunstyrelsens ordförande.
Utredningen finner att jäv ej torde föreligga med hänsyn till att utlåtandet
över ett första utkast till miljökonsekvensbedömning är frivilligt och
självpåtaget från kommunens och kommunstyrelsens sida, endast är att se
som en hjälp i arbetet med en förbättrad MKB. Utlåtandet tar ej ställning till
projektet som sådant, ej äger direkta rättsverkningar på något sätt gentemot
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initiativtagaren till MKB:n, som inte heller är skyldig att beakta eller
efterfölja synpunkterna, beslutet i frågan ingår ej heller i ett vidare
beredningsförfarande för ett kommunalt förvaltningsärende utan är endast att
betrakta som en sammanvägd be dömning av de miljökonsekvenser och övrig
påverkan på samhällsplanering och marknyttjande som enligt kommunens
förtroendevalda ledning, bör anmälas och redovisas för att komplettera
miljökonsekvens-bedömningen.
Kst § 228 forts. I detta fall stödjer sig därför kommunstyrelsen i detta fall på
stadgandet i Förvaltningslagens 24 § om att ”från jäv kan bortses när frågan
om opartiskhet uppenbart saknar betydelse”.
Kommunsty relsen beslutade enhälligt att antaga följande utlåtande vilket
efter juste ringstillfället omgående tillställes Åland Ring Ab inom angive n
frist den 07.08.2008.
Förslag till utlåtande avseende miljökonsekvensbedömning för
fordonsrelaterad aktivitetspark i Kyrkoby, Eckerö kommun
Bakgrund
Åland Rin g Ab, Mariehamn har anmodat Eckerö kommun att såsom sakägare
och kommunal myndighet, avge utlåtande över ett första utkast till
miljökonsekvensbedömning (fortsättningsvis förkortad MKB) över den
föreslagna fordonsrelaterade aktivitetsparken (för enkelhetens skull här
benämnd motorbanan) i Kyrkoby, Eckerö kommun.
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Kst § 228 forts.
Eckerö kommun har tidigare framlagt synpunkter på den planerade
motorbanan med kringverksamheter vid informationsmöten med sakägarna
inför MKB-processen och vid samråd med bl.a. utredaren.
Proje ktets omfattning
Motorbanan omfattar enligt Åland Ring ett sammanhängande markområde på
78,5 hektar i Skag där det skulle anlä ggas dels, en dragracin gbana på 1.178
meter med 18 meters bredd, de ls, en motorbana på 3.567 meter med 14
meters bredd.
Investeringen uppskattas till 10 miljoner Euro. Parken uppges generera 5-10
större motortävlingar per år med upp till 10.000 besökare vardera, samt övrig
kontinuerlig verksamhet av mindre skala.
Inför kommunstyrelsens sammanvägda utlåtande har ärendet behandlats i
Näringsnämnden (04.08.2008) samt Miljö- och byggnadsnämnden
(06.08.2008). Protokoll och handlingar från nämndernas behandling av
yttrandet medföljer i bilaga till detta utlåtande.
MKB:s är avse dd att ligga till grun d för den ansökan om miljötillstånd som
Åland Rin g i ett senare skede tillställer ansvarig regional prövnings- och
tillståndsmyndighet (Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet).
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Kst § 228 forts.
Möjliga målkonflikte r
T idigare synpunkter från Eckerö kommun noterade målkonflikten mellan
näringspolitik och företagsamhet samt den hållbara utvecklingens och miljöoch hälsoskyddets krav.
På samma grund konstateras att motorbanan faller utanför landskapets
T urismstrategi. Denna anses i stället utgöra ett potentiellt viktigt besökmål
för både Eckerö och landskapet. Konfliktytan mellan olika hänsynstaganden
och målkonflikter är inte ovanliga vid prospekt för större anläggningar och
verksamheter, dels i sig själva och dels med anlednin g av kringeffekter som
förorsakats av dessa.
Det gäller här att finna en acceptabel balanspunkt med hjälp av lagstiftning
och regelverk samt övriga hänsynstaganden.
Kommunens uppgift är således inte att ta ställning till projektet som sådant
utan huruvida den framtagna MKB:n ger tillräckliga svar på tidigare
framställda invändningar och frågor från kommunen och andra sakägare för
att tillgodose la gstadgade krav. Kommunstyrelsen ansluter sig i tillämpliga
delar till de mer utförliga synpunkter som Miljö- och byggnadsnämnden
framfört som sakansvarig nämnd.
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Kst § 228 forts.
Tidigare synpunkte r
Eckerö kommun redovisade – och prioriterade - vid tidigare samråd och
informationsmöten
* bullerproblematiken
* vattentäktsskyddet gällande Inre fjärden och grundvatten,
* kommunalteknik, främst vatten- och avloppsförsörjningen samt belastning
och
påverkan på reningsverket i Storby,
* renhållnin g och
* trafikmiljö samt
* räddningstjänst och operativ undsättning av både boende och besökare
i området.
Den fortsatta framställningen utgår från denna avsnittsindelning.

Bulle rproblem atiken
Eckerö kommun önskar se en komplettering av bullermätningarna vad gäller
nivåer och toppljud på skilda avstånd i området, ej endast dygnsmedelvärden
som har sitt värde för kontinuerlig bulleralstring från exempelvis flygplatser,
men ej klargör störningsnivån och eventuell sanitär olägenhet för
kringboende och andra kommuninvånare. Det konstateras att fysiska
bullervallar ej planerats för den östra delen av området, endast i norr och i
väster. Ljudutbredningen över Inre fjärden i norr och nordost riskerar dock att
vara betydande. Bullerkarteringen är inte fullständig på denna punkt.
Åland saknar direkt tillämplig lagstiftning vad gäller buller och de
gränsvärden som kommer att gälla klargörs därmed först i ett eventuellt
miljötillstånd. Som riktvärde torde det dock vara rekommendabelt att
använda lagstiftning, råd och riktlinjer som nyttjas vid planering av nya
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och motsvarande anläggningar i omgivande län der och regioner. För att
ge en rättvisande bild av buller- utbredningen vid olika tävlingssla g och
förhållanden måste även en bullermodellerin g för maximal ljudutbre dning
utföras. Denna är mer relevant än ekvivalenta nivåer i det aktuella fallet.
Kommunen yrkar därför på att MKB:n kompletteras med en sådan
maxljudsutbre dning. Eckerö kommun finner också att vid beräkningen av
L DEN värden enligt EU-normer skall ljudet beräknas på 4 meters höjd över
marken istället för två meters höjd som skett i den här utförda
bullermodelleringen. För att bedöma den lämpliga bullerbe gränsningen
vid motorbanor torde maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärden vara en
måttstock liksom att beräkningen vid nya anläggningar främst avser de
fordon och verksamheter som alstrar de högsta momentana ljudnivåerna
(se svenska Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:16). Eckerö
kommun anser att heltäckande bullervallar bör byggas runt hela
banområdet, vilket också
bör beaktas i bullermode lleringen, för att möjliggöra eventuell framtida
beby gge lse och verksamheter i banans närområde.
Vatte ntäktsskydde t
Inre fjärden skall bl.a. skyddas av avrinningsdiken och uppsamling i
sedimenteringsba ssän ger för dagvatten. Betydande säkerhetsåtgärder
måste dock vidtagas för att förhindra utläckage vid hantering och lagring
av petroleumprodukter och kemikalier på området liksom vid transporter
av sådana produkter. I brand- och räddningsväsen dets
riskobjektsplanering måste hänsyn tas till sådan lagring samt förekomsten
av stor publiktillströmning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄ MN DEN
MILJÖ - OCH BYGG NA DSNÄ MNDE N
KOMMU NSTY RELSEN
BYGGN ADS- O CH MILJÖNÄ MNDE N
KOMMU NSTY RELSEN
KOMMU NSTY RELSEN
KOMMU NF ULLMÄKTIGE

51
82
228
6
89
96
71

11

04.08.2008
06.08.2008
06.08.2008
6.3.2012
27.3.2012
3.4.2012
19.4.2012

Kst § 228 forts.
Eventuella behov av beredskapshöjningar av endera personal, utbildning,
fordon och annan utrustning inom brand- och räddningsväsendet på
kommunal nivå har inte utretts men får, enligt kommunstyrelsens
uppfattning, inte förorsaka kostnader för kommunen.
Utredning av grundvattenförhållandena innefattande grundvattennivåer,
kvaliteten på grundvattnet och bildningskapacitet liksom områdets
potential som grundvattentäkt och som filter för Inre fjärden saknas
alltjämt.
Uppföljande vattenprovtagning skall ske för att förhindra kontamination
av vattnet i den eventuella reservvattentäkten. Detta motsäger påståenden
om att det inte bedrivs sådan verksamhet på motorbaneområdet som
skulle kräva särskilt skydd för grundvattnet. Banans dränering och andra
skyddsåtgärder torde definitivt vara till för att skydda grun d- och ytvatten.
Avåkningar, motorsprängningar, kollisioner och andra olyckshändelser är
statistiskt sannolika på en sådan anläggning. Motorolja och andra
miljöskadliga vätskor måste förhindras att nå och förorena grund- och
ytvatten.
Kommunstyrelsen noterar att flera väsentliga geologiska karteringar av
området ännu inte utförts såsom praktiska provborrningar och markanalyser.
En sådan geologisk kartering är inte minst viktig med hänsyn till risker för
grundvatteninfiltration. Grundvattenundersökningar, nivåmätnin gar m.m.
måste tillföras utredningen innan byggstarten för att rätt bedöma områdets
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behov av skyddsåtgärder. Eckerö kommun yrkar på att MKB:s kompletteras på
denna punkt.
Renhållning
Besöksvolymer av det slag om aviseras kan antagas förorsaka betydande
nedskräpning på och runt området. Eckerö kommun tvivlar inte på att god
renhållning kommer att tillförsäkras inom området med anställd personal och
god tillgång till återvinningsstationer.
Det är svårare att bedöma förekomsten av diffus och utspridd nedskräpning
utmed vägar, vid rastplatser och på andra ställen inom kommunen med hänsyn
till den mycket stora publiktillströmningen. MKB:n klargör inte
omhändertagandet av s.k farligt och motorfordonsrelaterat avfall såsom
batterier, spilloljor, bromsvätskor, kylarvätskor m.m. Näringsidkare ansvarar
själva för omhändertagande och bortforsling av avfall. Avtal bör i första hand
ingås med renhållningsentreprenör, alternativt kan avtal ingås med kommunen
om nyttjande av återvinningscentralen, dock ej transport och bortforsling.
Kom m unalteknik
Det uppges att Åland Ring bekostar erforderlig vatten- avlopps- och
avfallsförsörjning inom motorbanan. Huruvida detta kostnadsansvar
också utsträcks till hela ledningsdra gningen med erforderlig
dimensionering för både banan och de kringverksamheter som kan
förväntas, är ej helt klarlagt. MBK:n är däremot motsägelsefylld vad
gäller uppskattningen av antalet större belastningstoppar inom
kommunalteknik (och övrig miljöpåverkan) då sammanfattningen anger
5-10 större tävlingar (sidan 5) och samma dokument på annan plats
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Kst § 228 forts.
begränsar omfattningen till ett par större evenemang per år (sidan 18).
Det är inte Eckerö kommuns uppgift att bedöma affärsmässigheten och
räntabiliteten på anläggningen, men spännvidden indikerar att
marknadsplanen för projektet alltjämt är tämligen oklar. Gällande
miljölagstiftning erfordrar grundläggande soliditet och ekonomisk
bärkraft i planerade projekt. Eckerö kommun anser därför att
marknadsanalysen måste kompletteras och förtydligas.
Omfattningen av den publika belastningsnivån är självfallet ett viktigt
utgångsvärde för all övrig påverkan på miljö och samhälle.
Endast ett förslag för avloppslösning för projektet redovisas. Eckerö
kommun har tidigare framfört bestämda önskemål om flera alternativa
lösningar.
Utredningen innehåller inte säsongsangivelser för tävlingar och annan
verksamhet. Det är väsentligt för Eckerö kommun att avloppsledningsnät
och reningsverk inte påförs ytterligare belastning vid tillfällen då
reningsverket redan är hårt belastat.MBK:n redovisar inte heller den
uppskattade vattenförbrukningen eller avloppsvattenmängden per dygn
under olika belastningsförhållanden vilket har efterfrågats. Antalet
toaletter som skall anslutas till avloppledningsnätet är ej heller preciserat.
Eckerö kommun kan på rådande underlag inte lämna någon bindande
utfästelse för att miljötillstånd och driftsäkerhet kan upprätthållas på
kommunens reningsverk i Storby utan en djupare analys av bufferttankar
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och annan utjämning av avloppsvatten-tillförsel liksom bedömningar av
volymer och säsongsvariationer.
Trafikmiljön
Skagvägen som är ida g i behov av grundförstärkning och upprustning för
ordinarie trafik blir tillfartsväg till motorbanan och kommer att förses att
betydande parkeringskapacitet. MKB:n är mindre tydlig i sin angivelse av
ombyggnadskrav och prestanda för att hantera trafiktillströmningen under
större tävlin gar. De alternativa rutterna för utryckningsfordon som inte får
användas för besökstrafiken är ett genomtänkt förslag som tillgodoser
krav på säkerhet på och omkring själva motorbanan. Det är dock högst
väsentligt att trafikmatning och parkeringsmöjligheter inte begränsar
framkomligheten för utryckningstjänster i övriga delar av Skag och
Kyrkoby.
En trafikvolym som omfattar upp till 10.000 besökare påverkar självfallet
hela kommunens trafikmiljö, i synnerhet för boende utmed landskapsväg 1.
Bedömningen av framkomlighet, emissioner och vägvalsstyrning, eller
eventuella krav på bullerskyddande åtgärder utmed ordinarie trafikleder, är
endera obefintliga eller synnerligen rudimentära på denna punkt. Eckerö
kommun anser inte att nuvarande lokalisering, kapacitet och areal för
parkeringsytorna vid och i anslutning till motorbanan är realistiska för att
tillgodose en fungerande trafikmiljö.
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Kst § 228 forts.
Infrastruktur och m arkplane ring
Motorbanan utgör ett av de historiskt sett större anläggningarna i Eckerö
kommun och påkallar såväl en översyn av kommunens infrastruktur och
markplanering. Projektet har också betydande påverkan på kommunens
näringspolitik. I princip hela norra Eckerö kommun påverkas av projektet och
stora markområden kan förväntas bli mindre attraktiva för bosättning och
vissa sla g av fritidsändamål. En utredning om eventuell påverkan av
marknadsvärdet har inte utförts i MKB:n. En jämförelse med andra
kommuner där motsvarade anläggningar har uppförts hade därför varit
belysande.
Näringspolitik
Motorbanan antages ge väsentliga synergieffekter för den samlade
företagsamheten i Eckerö kommun och även för kommunens infrastruktur.
Det finns ingen anledning för Eckerö kommun att ifrågasätta detta påstående.
Utan att göra någon värdering av projektet som sådant ur politiskt, ekologiskt
eller ens affärsmässigt perspektiv, torde den ekonomiska dynamik som
aviseras och förväntas för både företag och kommun självfallet välkomnas av
flertalet invånare.
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Kst § 228 forts.
Eckerö kommun kan emellertid inte bortse från att den realiserade
motorbanan trots allt skulle kunna medföra målkonflikter mellan olika
företag, branscher och turistnäringar liksom konkurrens mellan befintliga
företag och nya etableringar.
Ur kommunens synpunkt hade det därför varit tacksamt med en
näringspolitisk uppföljning av tidigare projekt av detta slag även om
erfarenheterna som sådana faller utanför miljökonsekvensbedömningen.
Skatteinkomste r och sysselsättning
Rådan de skattesystem och sätesregistrering av företag medför också att det
skattemässiga återföringen till kommunen kan variera högsta avsevärt.
Motorbanan tillför onekligen arbetstillfällen till Åland. Det är in te enkelt att
på förefintligt underlag kunna beräkna sysselsättningsökningen för Eckerö
kommuns del och någon mer precis kvantifiering följer inte av
miljörapporten på denna punkt. Den vore ändå en viktig parameter för
kommunens ekonomiska utveckling liksom inflyttning och bosättning.
Motorbanan skulle med god marknadsföring och anslutande service
säkerligen tillföra ett betydande ekonomiskt mervärde för landskapet
Åland enbart genom de förväntade besöksvolymerna, passagerarresor,
transporter, service, inkvartering och restauration. I projektets förlängning
finns också möjligheter till etablering av sidoverksamheter, mässor,
konferenser och annan motorsportsrelaterad företagsamhet som delvis
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kunde inrymmas i och förbättra nyttjandegrad och belä ggning i Eckerö
Hallen. Projektet har därmed både direkta och indirekta konsekvenser för
kommunal och landskapsregional näringspolitik. Det vore enligt
miljökonsekvensbedömningen "anmärkningsvärt"
att aktivt välja bort ett potentiellt viktigt besöksmål i en situation där
konkurrensen hårdnar från andra regioner (sidan 44). Dokumentet anger
också ett kontinuerligt ökande intresse för motorsporten i våra
närregioner. Eckerö kommun noterar iakttagelserna men kan inte
självständigt verifiera substansen i dessa påståenden.
Eckerö kommun önskar därför se ett mer fullödigt faktaunderlag om
verksamhet och beläggning på motorbanan utöver de större men till
omfattningen mer begränsade tävlingarna på året-runt basis.
Kommunen efterfrågar mot denna bakgrund en mer klargörande
besöksstatistik till dessa skilda aktiviteter samt deras säsongsvariationer,
gärna med jämförande erfarenheter från andra motorbanor i Finland och i
Sverige och förtydliganden vad gäller antagna kringeffekter för
näringslivet.
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ÅMHM:s begäran om utlåtande över ansö kan om miljötillstånd för Åland
Ring / Åland Motor Events Ab:s fordonsreleterad aktivitetspark i Kyrkoby,
Ecke rö kommun. Begäran om utlåtande bilaga 2/1kompletteras på
sammanträdet, och förlängning av utlåtandetid bilaga 3/1.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen
att nämnden inte har några invändningar mot att miljötillstånd beviljas,
eftersom miljötillståndets villkor skall följas av tillståndshavaren.
BESLUT :
Ordförande Mikael Stjärnfelt och viceordförande Nicklas Häggblom
anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från sammanträdesrummet.
Även ledamot Rickard E klund anmälde jäv i ärendet.
Byggnads- och miljönämnden valde enhälligt ledamot Annica Dahlbjörk
till ordförande för ärendets behandling av § 6.
Byggnads- och miljönämnden beslöt därefter att även ledamot Rickard
Eklund är jävig i ärendet, samt att alla fastighetsägare inom en radie på
200 meter är framledes jäviga i ärendet vidare behandling. Rickard
Eklund avlägsnade sig från sammanträdesrummet.
Ledamot Marie Löfström föreslog att ärendet bordläggs, men fick inget
understöd
Ledamot Susann Fagerström understödde föredragarens förslag och fick
understöd av ledamöterna T age Mattsson och Jan Fagerström.
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Byggnads- och miljönämnden beslöt därefter att föreslå för
kommunstyrelsen att nämnden inte har några invändningar mot att
miljötillstånd beviljas, eftersom miljötillståndets villkor skall följas av
tillståndshavaren.
Ledamot Marie Löfström hade avvikande åsikt och re serverade sig mot
beslutet, med motiveringen att hon inte fick tid att läsa de kompletterade
handlingar som delades ut på sammanträdet.
Kst § 96
Kommunstyrelsen besö ker den planerade motorbanan 27.3.2012 kl 18.
Kommunens uppdrag är inte att i detta skede ta ställning till projektet
som sådant utan att ge utlåtande om miljötillståndsanhållan.
Kommunstyrelsen har fått tillgång till alla befintliga och väsentliga
handlingar i ärendet och kan på mötet diskutera bl.a. följande frågor:
-

Besök till en motsv arande motor bana

-

Kommunstyrelsen och – fullmäktige gör ett studiebesök till en
motsvarande anläggning för att diskutera dessa frågor med annan
aktör som har förverkligat en motorbana och gått igenom
motsvarande process. Befintlig besökstatistik och ekonomisk bärkraft
efterfrågas.

-

Ekonomiska konsekv enser för kommunen och regio nen
Vad betyder en motorbana för näringslivet, turismen
i kommunen och regionen?
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Arbetsplatser
Vilka arbetsplatser kan skapas under byggnadsskedet och för drift
och underhålla av banan?

-

Infrastruktur: v ägar, v atten, av lopp, renhållning, parkering
Dessa frågeställningar redan diskuterade och behandlade tidigare
och i MKB:n. Hänvisning till MKB, kompletterande handlingar och
sty relsen s tidigare utlåtande 6.8.2008.

-

Vattenskyd d: av rinning
Frågan tidigare diskuterad och behandlad i MKB:n. Hänvisning till
MKB, kompletterande handlingar och styrelsen s tidigare utlåtande
6.8.2008.

-

Lj ud och säkerhetsfrågor, bullerv allar, staket
Frågan tidigare diskuterad och behandlad i MKB:n. Hänvisning till
MKB, kompletterande handlingar och styrelsen s tidigare utlåtande
6.8.2008.

-

Växt och dj urliv
Frågan tidigare diskuterad och behandlad i MKB:n. Hänvisning till
MKB, kompletterande handlingar och styrelsen s tidigare utlåtande
6.8.2008.
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Eckerös profil
Vilken är kommunens profil? Vilka säsongförlängde aktiviteter och
evenemang finns i kommunen? Vilka övriga aktiviteter och
möjligheter har presenterats?

-

Omgivande bebyggelse, stug or
Hur påverkar en motorbana omgivande bebyggelse och stugor? Hur
påverkas fa stigheterna s pris? Finns det möjlighet till inflyttning pga
banan?

-

Jäv sfrågor
Jävsf rågorna utretts i tidigare behandlingar. Den jävsprincip som
utgör grund för fortsatta behandlingar är att rågrannar och grannar
inom 200 m radie är jäviga.

Kommunstyrelsen avgör om det finns skäl för att ytterligare begära
kompletterande handlingar och undersökningar för att kunna ge
utlåtande över ansö kan om miljötillstånd för motorbanan.
KD-FÖ RSLAG
Förutom de redan befintliga handlingarna så önskar kommunsty relsen att
både tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden kontrollerar
att parkeringsmöjligheterna, vatten och avlopp, vägar till området och
sä kerhet sfrågor kan lösa s enligt MKB:n. Byggnads- och miljönämnden
bör också kontrollera om MKB:n bör uppdateras pga att bansträckningen
ändrats. Bullerberäkningarna bör även kontrolleras. En beskrivning av
bergscha ktningen är också ön skvä rd. Nämnderna bör samtidigt också
kontrollera ifall det finns behov mera betydande uppdateringar i ärendet.
Kommunstyrelsen begär samtidigt förlängd tid till 30.4.2012 för att ge ett
utlåtande.
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Kommunstyrelsen genomförde en rundvandring på den planerade
motorbanan 27.3.2012 kl 18.00 – 19.30. De aktuella planerna
presenterades på plats av Anders Man sén och Freddie Jensen.
Styrelsen har haft möjlighet att sätta sig in i ärendet i förväg och läsa de
dokument som är aktuella.
Innan ärendet upptogs till behandling diskuterades jäv sfrågor och
sty relseordförande Rune Söderlund begärde att styrelsen besluter om
han anses jävig eller inte.
Styrelseordförande lämnade styrelserummet under ärendets behandling.
Viceordförande John Hilander förde ordet under ärendets behandling.
Jan-Anders Ö st röm, understödd av Christina Jansson föreslog att Rune
Söderlund inte anses jävig med stöd av utlåtande från Finlands
Kommunförbund (bilaga) och att det inte är klart och entydigt enligt lag
att alla rågrannar är jäviga. Jävssituation uppkommer enbart vid parts
eller intressejäv och i detta fall ansågs inte att dessa jävssituationer
föreligger. I detta fall hänvisas till att det inte går att påvisa att den
planerade banan skulle vara till väsentlig nytta eller nackdel för
Söderlund.
Kerstin Wikgren, understödd av John Hilander föreslog att
sty relseordförande Rune Söderlund anses jävig med stöd av utlåtandet
från Finlands kommunförbund (bilaga) att partsjäv föreligger eftersom
Rune Söderlunds far har fastighet som gränsar till den planerade banan
och partsjäv gäller också närstående. I miljöärende kan man anse att
den vars rätt eller fördel saken kan beröra kan med grund i partsjävet
vara jävig att delta i behandlingen av ärendet. Även intressejäv kan
föreligga och planläggningen kan medföra nytta eller vara till nackdel för
Söderlund. Avgörandet av jävsfrågor bedöms från fall till fall och är man
osäker så är det enligt lag inte fel att för säkerhet s skull anmäla jäv.
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Efter avslutad disku ssion kon staterade viceordförande John Hilander att
två olika understödda förslag presenterat s, varför han föreslog
omröstning.
För Jan-Anders förslag röstade Christina Jansson och Jan-Anders
Öström.
För Kerstin Wikgren s förslag rö stade Kerstin Wikgren och John Hilander.
Vid lika antal röster avgör ordförandes röst.
BESLUT :
Kommunstyrelsen kon staterade efter omröstning att viceordförandes rö st
är utslagsgivande och Rune Söderlund anses jävig under ärendets
behandling.
Jan-Anders Ö st röm rese rverade sig mot detta beslut.
Kommunstyrelsen kon staterade att de uppgifter som efterfrågats är
tillräckligt utredda och beaktade i den befintliga MKB:n. Det är önskvärt
att kommunen tillsammans med berörda markägare och Åland Ring
gemensamt strävar efter att finna lösningar på de frågor och problem
som uppstår. De myndighetsdirektiv som ställs på projektet bör
naturligtvis efterföljas. Styrelsen önska r oc kså att byggnads- och
miljönämnden och tekniska nämnden i framtida behandlingar bevakar
berörda mark- och fa stighetsägarnas intressen, samt att även
kommunala frågor gällande infrastru ktur bevakas.
Kommunstyrelsen har inga ytterligare utlåtanden angående Åland Rings
ansö kan om miljötillståndet att tillägga och förordar ärendet för
kommunfullmäktige. Det är också önskvärt att kommunfullmäktige
bekantar sig på plats med området innan ärendets behandling.
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Kst 96
Vid protokolljusteringen av styrelseprotokollet 27.3.2012 § 89 påpekades att
beslutet i denna § tillkommit på olagliga grunder med hänvisning till § 25 i
förvaltningslagen. I paragrafen står att den som är jävig skall delta i beslutet
vilket nu inte blev fallet. KD- konta ktade kommunförbundets jurist som
meddelade att beslutet är lagligt eftersom styrel seordförande avlägsnade sig
självmant under behandlingen av hans eventuella jävighet. Högsta
förvaltningsdomstolen har i sina avgöranden HFD 1999 l 449 och HFD
4.12.1996 l 3804 ansett att formfel inte föreligger i en situation som är tolkbar
där en person själv avstår från att delta i behandlingen av ärendet även om
så inte med facit i hand varit nödvändigt att förfara. Om ordföranden
självmant avlägsnade sig så är beslutet inte olagligt.
På styrel sens rundvandring på området 27.3.2012 hade alla möjlighet att
ställa konkreta frågor som man önskade svar på. Alla frågor som ställdes på
rundvandringen kunde hänvisas till befintlig MKB.
Kommentarer antecknade från rundvandringen:
Parkering
Parke ringsplatser är inritade många flera än normalt behov. Vid extra
ordinära tillfällen tar man till lösningar som listats i MKB:n. Kommunen har
mark på öst ra sidan om banan som kan vid behov upplåtas för parkering.
Buller
Styrelsen har också fått ta del av ÅMHM: s ljudmätningar att godkänna eller
förka sta. Verksamhetsplaneringen har redan beaktat det och avstått delar av
tilltänkt verksamhet. Det ligger då i kommunens intresse att kräva staket eller
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Kst 96
bullervallar så att omgivningen kan acceptera verksamheten.
Om motorbanan ska bygga s måste den också bli intressant för investerare.
Om 10 år då miljötillståndet ska förnya så är bilarna antagligen tystare än
idag men tillstånd måste sö ka s för det som gäller idag.
På området ska placeras en fast mätutrusning, plus en portabel som flyttas
vids behov. ÅMHM har valt att tillämpa regelverk från både Sverige och
Finland och verksamheten kommer att omfattas av både max dB (Sverige)
och ekvivalent dB (Finland).
Jordvallarna för dämpning av ljud bör uppfylla de krav som ställs. Men det är
bättre att bygga vallar där de gör verklig nytta än att bara bygga för
byggandets skull. ÅMHM ser till att ljudnivån kontrolleras enligt lag.
Vattenskyd d
Vattenskyddet avhandlats i MKB:n och också i Naturvård sintendentens
utlåtande till ÅMHM. Det finns gällande lagstiftning inom området. Utöver
vattenskyd innehöll utlåtandet åtta sidor långt bemötande från
Naturvårdsintendenten även frågeställningar kring blommor, fåglar mm som
Åland Ring förväntas besva ra inför ÅMHM.
Området är inte aktuellt som vattentäkt enligt bedömningar 1980 – 2010.
Motorsport är reglerat med egenkontroll i form av besiktning och
uppsamlingskärl. Redan vid någon dl olja på banan avbryts körningen och
man sanerar platsen. Vid varje flaggpostering finns också brand släcka re.
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Kst 96
Viltkorridor
Viltkorridor avhandlats i MKB:n och det ligger både i kommunens och
bolagets intresse att leda djur förbi området. Denna fråga har diskuterat s med
det lokala jaktlaget.
Avlopp
Det anse s orimligt att dimensionera avlopp för 10.000 besökare dagligen och
enligt Åland Ring kommer det inte att inträffa. Den kostnaden är omotiverad.
Det ligger i bolagets intressen att ha rätt antal permanenta toaletter och ta till
extra lösningar vid behov. Separata avtal kan teckna s i samband med att
bolaget söker lov att koppla in sig på kommunens avlopp.
För jämnare tömningar vid stora tillställningar rekommenderas en bufferttank
och att tömningarna sker nattetid.
Skagvägen
Det är önskvä rt att landskap sregeringen tar över Skagvägen och det är upp
till kommunen att ta initiativ till det.
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Kst § 96
Styrelseordförande har efter förra mötet kontaktat KD och begärt att
kommunsty relsen upptar frågan igen eftersom man inte uppfyllt
kommunlagens 49§ och förvaltningslagens 26§. Kommunstyrelsen bör ge ett
utlåtande till ansökan om miljötillståndet och att man i utlåtandet beaktar
tidigare utlåtanden och kontrollerar om all relevant information ännu är aktuell
och om det finns behov av ytterligare uppdateringar. Utlåtandet ska i första
hand gälla nya frågor. De tidigare bemötandena och utlåtanden som ännu är
aktuella gäller fortsättningsvis.
KD har haft möte med styrelseordförande och viceordförande och beslöts att
sammankalla till nytt möte och behandla utlåtandet.
KD-FÖ RSLAG
Kommunstyrelsens utlåtande över ansökan om miljötillstånd enligt bilaga.
BESLUT :
Jävssituationen diskuterade s och beslöts att rågrannar till den planerade
motorbanan och nära anhöriga till dessa anse s jäviga. Byggnads- och
miljönämndens beslut att rågrannar inom 200 m radie anses jäviga kan inte
tillämpas enligt lag. Ordförande Rune Söderlund anmälde partsjäv.
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt att jäv föreligger för Söderlund.
Söderlund lämnade mötesrummet under ärendets behandling.
Viceordförande John Hilander förde ordet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen godkände förslag enligt bilaga och förordar inför
kommunfullmäktiges behandling att utlåtandet tillställs ÅMHM.
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Kfg § 71
Jävssituationen diskuterade s och det beslöts att rågrannar till den planerade
motorbanan och nära anhöriga till dessa anse s jäviga. Sanna Söderlund och
Marcus Eri ksson anmälde jäv, vilket kommunfullmäktige enhälligt godkände.
Eriksson och Söderlund deltog inte i ärendets behandling.
Kommunfullmäktige godkände förslag enligt bilaga och godkänner att
utlåtandet tillställs ÅMHM.
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Kst 97
VAL AV REPRESEN TA N T FÖR Å LANDS
RÄ DD NINGSFÖ RB UNDS R F:S Å RSMÖ TE
KD-FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige representant för Ålands
Brand och räddningsförbunds årsmöte.
BESLUT :
John Hilander valdes till representant för Ålands Brand och
Räddningsförbunds årsmöte.
Kfg 72
BESLUT :
Kommunfullmäktige valde John Hilander till representant för Ålands
Brand- och räddningsförbunds årsmöte 27.4.2012. Henrietta
Hellström valdes till ersättare.
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Kst § 72
OMFÖRDEL NINGS BU DGE T 2011
Följande överskridningar i investeringsbudget 2011 behandlas:
Kommunkansli adb program, skolning
Överskridning 6729 €
(installation, skolning, fakturerings och löneprogram, pågått flera år)
Solgården adb program
Överskridning 6185 €
(stor skillnad mellan offert och faktiska kostnader)
Branddepån
Överskridning 6955 €
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar arbetet slutfört
gällande ventilationssy stemet och anhåller om att kommunstyrelsen i
Ecke rö konstaterar överskridningen i bokslutet.
Avlopp kyrkoby
Överskridning 6142 €
Avlopp T orp 1
Överskridning 26129 € (överskridning totalt för projektet men inte i
budget 2011)
KD-FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige konstaterar överskridningar i
bokslutet 2011.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNF UL LMÄK TI GE

72
85
73

31

7.3.2012
27.3.2012
19.4.2012

Kst § 72
BESLUT :
Styrelsen återremitterade ärendet för ny beredning.
Förklaringar till överskridningarna bör presentera s på nästa möte. Vid
projekt gäller överskridningar för hela projektet och inte bara för
budgetåret. Styrelsen önskar oc kså att nämnderna gör regelbundna
uppföljningar av ekonomin.
Kst § 85
Förklaringar till öv erskridningarna:
Kommunkansli adb program, skolning
Överskridning 6729 €
(installation, skolning, fakturerings och löneprogram, pågått flera år)
- Budgeterat totalt 55.000 för projektet. Hammarlands projekt ko stade
också ca 60.000. Mera kostnader för utbildning och program.
Solgården adb program
Överskridning 6185 €
(stor skillnad mellan offert och faktiska kostnader)
- Underhåll, vårdplanering, dokumentation, utbildning dyrare än offert
Avslutande av deponin
Överskridning 11 196. Boka s mot 2011 års re sultat.
KD-FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige konstaterar överskridningar i
bokslutet 2011.

Kfg § 73

BESLUT :
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner överskridningar i
bokslutet 2011. Dessutom beslöts att nämnderna bör skärpa sin
budgetuppföljning
och
anmäla
överskridningarna
i
tid
till
kommunstyrelsen. Offentliga upphandlingar ska kontrolleras bättre för att
undvika oklarheter i offerterna.
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Kfg§ 73
Sanna Söderlund meddelade att hon inte godkänner överskridningarna.
BESLUT :
Kommunfullmäktige beslöt att i enlighet med kommunstyrelsen s förslag
godkänna överskridningar i bokslutet 2011. De ssutom beslöts att
nämnderna
bör skärpa
sin
budgetuppföljning
och
anmäla
överskridningarna i tid till kommunstyrelsen. Nämndernas budgetram
skall hållas. Offentliga upphandlingar ska kontrolleras bättre för att
undvika oklarheter i offerterna.
Sanna Söderlund reserverade sig mot beslutet.
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ARBET SGRUPP FÖR ÅL DRINGSFOND
Soc § 51
I s lutet på mars 2011 tillsatte kommunstyrelsen en arbetsgrupp bestående
av Jan-Anders Öström, Magnus Jansson, Birgitta Blomqv ist och Pauliina
Körkkö. Uppgiften var att framlägga förslag till den långsiktiga förvaltningen
och användningen av testamenterad gåva till åldr ingsvården i Eckerö
kommun.
Arbetsgruppen har haft sex möten varav tre har varit studiebesök.
Studiebesöken har varit till Föglö, Jomala och Saltvik där vi har bekantat
oss med olika boendefor mer. Arbetsgruppen kom fram till att lägenheterna
på Ekergården behöver renoveras så att de blir handikappvänliga.
Dessutom behöver v i flera seniorboenden, ett mellanting mellan hemma och
Solgården. Motiveringen finns i befolkningsprognosen (bilaga) som visar att
antalet 65+ kommer att stiga inom de när maste åren. Arbetsgruppen kom
fram till att ha en länga till med fem lägenheter. Lägenheterna kunde vara
något liknande som de vi har på Ekergården. När man blir äldre vill man
bl.a. slippa gräsklippning och snöskottning och flytta till en lägenhet.
Nuvarande kök är för litet och stor a salen behöver ses över, likaså bastu
och tvättstuga.
ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG:
Arbetsgruppen föreslår inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
tillsätta en byggnadskommitté för att göra en projektering över renovering
och nybyggnation av Ekergården. Det är viktigt att ta med de äldres åsikter
under ar betets gång.
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SOC IALNÄMND ENS BESLU T:
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen föreslå att tillsätta en
projekter ingskommitté för renovering och nybyggnation av Ekergården. Det
är viktigt att ta med de äldres åsikter under arbetets gång.
Från soc ialnämndens sida föreslås inför kommunstyrelsen att Jan-Anders
Öström och Kerstin Wikgren blir medlemmar i kommittén och att Pauliina
Körkkö deltar som sakkunnig.
Kst § 106
KD-FÖRSLA G
Kommunstyrelsen godkänner att Jan-Anders Öström och Kerstin Wikgren blir
medlemmar i arbetsgruppen och att Pauli ina Körkkö deltar som sakkunnig
och sammankallare.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att kommunfullmäktige utser sammankallare och
ordförande samt ytterligar e 3 personer till gruppen. Kommuntekniker Rune
Småroos bör oc kså delta som sakkunnig.
Paragrafen justerades omedelbart på mötet.
Kfg § 74
BESLUT:
Kommunfullmäktige valde Jan-Anders Öström, Kerstin Wikgren, Gunder
Er iksson och Birgitta Blomqvist till arbetsgruppen. Jan-Anders Öström valdes
till ordförande sammankallare. Äldr eomsorgs ledaren deltar som sakkunnig
och sekreterare. Kommunteknikern och även andra sakkunniga kan kallas vid
behov.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNF UL LMÄK TI GE

75

35

19.4.2012

Kfg § 75
ANMÄ LNINGSÄRE NDE N
-

Studiebesök Karl skoga
Bokslut 2011 förhandsinfo
Aktuella projekt

BESLUT :
Antecknades för kännedom.
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