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3 Allmänna intressen

Totalförsvaret
Utdrag ur 3 kap. 9 § miljöbalken
"Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna."

Planeringsunderlag
Det militära försvaret har intressen inom kommunen. Intressena kan avse markinnehav, bullerutbredningsområden och skyddszoner i anslutning till försvarets
anläggningar. Redovisning av dessa föreligger hos länsstyrelsen. Älvsborgs
amfibieregemente är remissinstans för försvarets intresseområden.
Försvarsmaktens anspråk på mark och vatten förändras i takt med samhällsutvecklingen och kan utvecklas olika inom olika typer av militär verksamhet. Behovet av
kommunal beredskapsplanering tenderar att öka.
Boverket och överstyrelsen för civil beredskap har i rapporten "Civil beredskap i
fysisk planering" bl a presenterat sådant underlagsmaterial avseende totalförsvarets
civila del, som kan vara av intresse för den fysiska planeringen. Dessutom beskrivs
hur det civila totalförsvarets intressen kan tillgodoses i planer och beslut enligt
plan- och bygglagen m fl lagar. Rapporten skall också kunna vara till hjälp vid
upprättande av kommunala skyddsplaner.
Boverket har i rapporten "Kommunal beredskapsplanering m.m." gjort en genomgång av kommunala beredskapsplaner, räddningstjänstplaner och annat underlag
för kris- och krigssituationer. Boverket vill visa på de möjligheter som finns att
åstadkomma en bättre koppling mellan beredskapsplaner och fysiska planer.
Rapporten är även av intresse för arbete med upprättande av kommunala beredskaps- och skyddsplaner.
1997 års försvarsbeslut kommer fortlöpande att innebära viss omorganisation,
översyn av verksamheten, nedläggning av anläggningar m m.
Varje kommun har sedan halvårsskiftet 1995 ansvar för det civila försvaret på lokal
nivå. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att trygga en acceptabel
försörjning för befolkningen och för särskild samhällsviktig verksamhet under kris
och krig.
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Kommunens räddningstjänstplan, antagen av kommunfullmäktige 2000, redovisar
hur räddningstjänsten är planerad och organiserad inom kommunen i såväl fredstid
som under höjd beredskap.

Riksintressen
Inom kommunen finns riksintressen för totalförsvaret, vilka av sekretesskäl inte
kan redovisas i översiktsplanens kartmaterial. En särskild prövning sker i de fall
försvarets intressen berörs i plan- och lovärenden.

Överväganden
Den utspridda bebyggelsestrukturen i kommunen gör att sårbarheten
i flera avseenden är relativt låg. Vad gäller vattenförsörjningen är
dock stora delar av kommunen beroende av vattentäkten vid Bolsjöarna vilket påverkar sårbarheten.
Kommunens beredskapsplaner behöver efterhand anpassas till nya
bestämmelser. Kommunen skall skapa en beredskapsorganisation
som är avpassad för en hotskala som sträcker sig från fredstida kriser och olyckor, till beredskaps- och krigssituationer. Kommunens
samlade riskanalys kan utgöra grunddokument för planeringsarbetet.
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