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Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Carl Bloom (MP)
Håkan Bergstam (M)
Rikard Larsson (S)
Mona-Lisa Dahlberg (S)

Övriga närvarande

Lars Andersson (KD)
Inga Olsson (C)
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
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§9

Fastställande av dagordning
Beslut
Myndighetsnämnden fastställer dagordningen.
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§10

Sibräcka 2:29, Tjörns kommun
Beslut angående anmälan om bad-, disk- och tvättavlopp
2018/5
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
Förelägga fastighetsägaren till fastigheten Sibräcka 2:29, Tjörns kommun med
organisationsnummer 212000-1306, om att vidta följande skyddsåtgärder,
begränsningar och försiktighetsmått i samband med installation och användning av
avloppsanläggningen som består av slamavskiljaren SA 900 samt 5 moduler av INDRÄN plus.
Följande villkor ska gälla för verksamheten:
A. Anläggningen med tillhörande ledningar ska anläggas och installeras i enlighet
med ansökan samt fabrikantens anvisningar om inget annat anges i
nedanstående villkor.
B. WC-vatten samt ovidkommande vatten, som till exempel dräneringsvatten,
regnvatten, golvbrunn från garage och vatten från pool eller spolning av
dricksvattenfilter, får inte ledas till anläggningen.
C. Allt avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt ska ledas till anläggningen.
D. Slutkontrollrapport ska ifyllas och inlämnas till miljöavdelningen innan
anläggningen tas i bruk. Foton på ej övertäckt avloppsanläggning ska bifogas
rapporten.
E. Anläggningen ska skötas och underhållas enligt fabrikantens anvisningar.
F. Anläggningen ska skötas så att olägenheter för människors hälsa och miljön
inte uppstår.
G. Matfett i större mängd, oljeprodukter, kemikalier, läkemedel och andra skadliga
ämnen får inte tillföras anläggningen.
Lagrum: 9 kapitlet 7 §, 26 kapitlet 9 § Miljöbalken (1998:808), 12,13,18 och 19 §§ i
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 33 och 35
§§ Föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun, KF§ 46: 2010-04-15 och
med hänvisning till 2 kap. 2-7 §§ och 26 kap. 19 § miljöbalken.
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Reservation
Carl Bloom (MP) reserverar sig mot beslutet då han efterfrågar alternativ för en
hållbar lösning.
Sammanfattning
Det saknas avloppsanläggning för personalutrymmena på Heås återvinningscentral.
Kommunens avfallsavdelning har därför inkommit med en ansökan om att anlägga
en sluten tank för wc-vattnet samt en separat anläggning för bad-, disk- och
tvättvattnet. Den slutna tanken avhandlas i ett separat beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 augusti 2018.
Ärendebeskrivning
Miljöavdelningen mottog den 5 juni 2018 en anmälan om BDT-anläggning på
fastigheten Sibräcka 2:29. Ansökan om sluten tank för WC-vatten inkom samtidigt.
Kompletterande uppgifter inkom den 21 juni 2018.
BDT-anläggningen planeras utgöras av slamavskiljare och efterföljande
infiltrationsanläggning IN-DRÄN plus 5. Avstånd från anläggningen till vattentäkt är
70 meter.
Platsförutsättningar
Platsen ligger inte inom detaljplan, vattenskyddsområde, strandskyddat område,
Natura 2000-område, naturreservat eller ett område som beslutats vara
biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 2 miljöbalken.
Miljöavdelningens bedömning
Miljöavdelningens bedömning
Miljöavdelningen bedömer att avloppslösningen är godtagbar ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt under förutsättning att ovanstående villkor följs. Anordningen
bedöms vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler. Avloppsvattnet bedöms inte
väsentligt öka risken för förorening av närliggande vattentäkt.
Miljöavdelningen har inget övrigt att erinra mot att fastighetsägaren till Sibräcka 2:29
anlägger en slamavskiljare med efterföljande infiltrationsanläggning av modell INDRÄN plus 5 för bad-, disk- och tvättvattnet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Bergstam (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att myndighetsnämnden ska
bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Information till sökanden
Annan lagstiftning
Detta tillstånd omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från annan myndighet
eller lagstiftning. Tillståndet fråntar inte sökanden ansvaret att skaffa erforderliga
tillstånd enligt annan myndighet eller lagstiftning.
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Detta tillstånd befriar heller inte från skyldighet att inhämta andra tillstånd som kan
erfordras för anläggningens utförande och drift, till exempel att utnyttja annans mark
eller ledning.
Generellt biotopskydd
Hänsyn till eventuell förekomst av biotoper angivna av regeringen ska tas enligt 7
kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken. Dessa biotopskyddsområden är alléer, källa
med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall,
småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark och åkerholme.
Man får inte vidta åtgärder inom ett sådant biotopskyddsområde, men länsstyrelsen
kan om det finns särskilda skäl ge dispens från förbudet.
Information om att överklaga
Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.
Fornlämningar
Inom Tjörns kommun finns det mycket fornlämningar. Fornlämningar har ett starkt
lagskydd genom Kulturminneslagens andra kapitel som innebär att det exempelvis är
förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut eller täcka över en fornlämning utan
Länsstyrelsens tillstånd.
Påträffas en fornlämning under grävarbetet ska ni omgående kontakta
Kulturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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§11

Sibräcka 2:29, Tjörns kommun
Tillstånd för installation av wc till sluten tank
2018/5
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
1. Bevilja avloppsansökan för fastigheten Sibräcka 2:29 avseende en
avloppsanläggning bestående av sluten tank på 3 m3.
Följande villkor ska gälla för verksamheten:
A. Tanken med tillhörande ledning ska anläggas och installeras i enlighet med
ansökan samt fabrikantens anvisningar om inget annat anges i nedanstående
villkor.
B. Allt avloppsvatten från WC ska ledas till den slutna tanken.
C. Bad-, disk- och tvättvatten samt ovidkommande vatten, som till exempel
dräneringsvatten, regnvatten, golvbrunn från garage och vatten från pool eller
spolning av dricksvattenfilter, får inte ledas till tanken.
D. Innan anläggningen övertäcks ska det säkerställas att den är tät från huset fram
till tanken.
E. Tanken ska vara försedd med nivålarm.
F. Nivålarmet ska vara installerat enligt fabrikantens anvisningar och inställt
enligt fabrikantens rekommendation.
G. Tanken ska tömmas enligt det intervall som anges i kommunens
avfallsföreskrifter eller oftare om det behövs.
H. Oljeprodukter, kemikalier, läkemedel och andra skadliga ämnen får inte
tillföras wc-avloppet.
I. Anläggningen ska skötas så att olägenheter för människors hälsa och miljön
inte uppstår.
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2. Fastställa handläggningsavgiften till 5100 kronor, motsvarande 6 arbetstimmar.
3. Beslutet om avgift gäller omedelbart även om det överklagas.
Lagrum: 9 kapitlet 7 §, 16 kapitlet 2 § Miljöbalken (1998:808) samt 12,13,18 och 19
§§ i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och med
hänvisning till 2 kap. 2-7 §§ miljöbalken. Beslutet om verksamheten är också fattat
med stöd av 2.5 kap. 17 § Föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun, KF
§ 46: 2010-04-15.
Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542206 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken samt 9 kap. 5 § i Förordning
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Reservation
Carl Bloom (MP) reserverar sig mot beslutet då han efterfrågar alternativ för en
hållbar lösning.
Sammanfattning
Det saknas avloppsanläggning för personalutrymmena på Heås återvinningscentral.
Kommunens avfallsavdelning har därför inkommit med en ansökan om att anlägga
en sluten tank för wc-vattnet samt en separat anläggning för bad-, disk- och
tvättvattnet. Den senare anläggningen avhandlas i ett separat beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 augusti 2018.
Ärendebeskrivning
Miljöavdelningen mottog den 5 juni 2018 en ansökan om enskild avloppsanläggning
på fastigheten Sibräcka 2:29. Ansökan gäller en sluten tank på 3 m3. Samtidigt inkom
en anmälan om anläggning för bad- disk- och tvättvatten. Avstånd från tanken till
vattentäkt är 70 meter.
Platsförutsättningar
Platsen ligger inte inom vattenskyddsområde, strandskyddat område, Natura 2000område, naturreservat eller ett område som beslutats vara biotopskyddsområde enligt
7 kap. 11 § första stycket 2 miljöbalken.
Miljöavdelningens bedömning
Miljöavdelningen bedömer att avloppslösningen är godtagbar ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt under förutsättning att ovanstående villkor följs. Anordningen
bedöms vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.
Miljöavdelningen har inget övrigt att erinra mot att fastighetsägaren till Sibräcka 2:29
anlägger en sluten tank av med volymen 3 m3.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Bergstam (M) föreslår att myndighetsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Information till sökanden
Annan lagstiftning
Detta tillstånd omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från annan myndighet
eller lagstiftning. Tillståndet fråntar inte sökanden ansvaret att skaffa erforderliga
tillstånd enligt annan myndighet eller lagstiftning.
Detta tillstånd befriar heller inte från skyldighet att inhämta andra tillstånd som kan
erfordras för anläggningens utförande och drift, till exempel att utnyttja annans mark
eller ledning.
Generellt biotopskydd
Hänsyn till eventuell förekomst av biotoper angivna av regeringen ska tas enligt 7
kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken. Dessa biotopskyddsområden är alléer, källa
med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall,
småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark och åkerholme.
Man får inte vidta åtgärder inom ett sådant biotopskyddsområde, men länsstyrelsen
kan om det finns särskilda skäl ge dispens från förbudet.
Information om att överklaga
Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. Beslutet om avgift
överklagas på samma sätt som beslutet om tillstånd till anläggningen.
Beslutet om avgift gäller även om det överklagas. Det betyder att avgiften måste
betalas även om man anser att beslutet är fel. Får man rätt i prövningen av
överklagandet betalas avgiften tillbaka plus ränta. Obetald avgift går till inkasso.
Faktura skickas separat.
Fornlämningar
Inom Tjörns kommun finns det mycket fornlämningar. Fornlämningar har ett starkt
lagskydd genom Kulturminneslagens andra kapitel som innebär att det exempelvis är
förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut eller täcka över en fornlämning utan
Länsstyrelsens tillstånd.
Påträffas en fornlämning under grävarbetet ska ni omgående kontakta
Kulturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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§12

Lilldal 2:7, Tjörns kommun
Ansökan om strandskyddsdispens för åtgärder på pumpstation
2018/6
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
1. Medge strandskyddsdispens för reliningsåtgärder, byte av pumphusbyggnad och
byte av backventil samt tillhörande schaktarbeten.
Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:
a. Ingen åverkan får göras på Säby å eller dess biflöden.
b. Pumphusbyggnaden får inte göras större än 4,5 * 4,5 meter.
c. Pumphusbyggnaden ska placeras där befintligt pumphus är beläget och i
enlighet med kartbilaga.
d. Arbetsmaskiner ska framföras så att körskador i mark inte uppstår. Skulle
körskador ändå uppstå ska dessa åtgärdas snarast.
e. Tillfällig lagring av schaktmassor ska ske på Lilldal 2:7 och återanvändas vid
behov. Efter avslutat arbete ska överblivna massor köras bort till en för
ändamålet godkänd mottagare.
f. Åtgärderna ska i övrigt utföras så att ingen skada på naturmiljön uppstår.
2. Ta ut en handläggningsavgift på 8 500 kronor motsvarande 10 arbetstimmar.
Avgiften ska betalas av VA-avdelningen Tjörns kommun med
organisationsnummer 212000-1306. Beslut om avgift gäller omedelbart även om
det överklagas
Lagstöd
7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB), 7 kap. 18 c pkt. 1 och 5 MB, 16 kap. 2 § MB.
Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542206 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § MB.
Barnkonventionen
Havs- och vattenmiljö inverkar på människors möjlighet att nyttja naturen varför ett
barnperspektiv är relevant i alla miljörelaterade frågor. Sett ur ett
generationsperspektiv kan barnen komma att påverkas av beslut som påverkar våra
gemensamma vattenresurser.
Sammanfattning
VA-avdelningen, Tjörns kommun, ansöker om strandskyddsdispens för relining av
pumpstation, byte av överbyggnad/pumpstationsbyggnad, byte av backventil och
Justerandes sign
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tillhörande schaktarbeten. Åtgärden syftar till att förbättra det kommunala VAledningsnätets kapacitet och minska bräddningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2 september 2018,
Kartbilaga,
Ansökan om strandskyddsdispens,
Besvärshänvisning.
Ärendebeskrivning
Den 9 juli 2018 inkom VA-avdelningen, Tjörns kommun, med en ansökan om
strandskyddsdispens för relining av pumpstation, byte av
överbyggnad/pumpstationsbyggnad, byte av backventil och tillhörande
schaktarbeten. Åtgärden syftar till att förbättra det kommunala VA-ledningsnätets
kapacitet och minska bräddningar.
Skäl till beslut
Bestämmelser
Platsen omfattas av strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13-14§§ MB).
Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7
kap. 15 § MB).
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB.
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna.
Som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet får man beakta
endast om det område dispensen avser;
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2018-08-29

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (7 kap.
18 c § MB).
En dispens från strandskyddsbestämmelserna kan förenas med villkor (16 kap. 2 §
MB).
Enligt 27 kap. 1 § MB kan kommunen bestämma att beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
Platsförutsättningar
Platsen för planerad åtgärd omfattas av strandskydd.
Säby å som utgör pumpstationens recipient är enligt Tjörns kommuns
naturvårdsprogram ett vattendrag som har stor betydelse för havsöring.
Inga riksintressen berörs vid rensningsåtgärden. Dock finns riksintressen nedströms.
Säby å mynnar ut i ett område som är utpekat som Natura 2000. Åtgärder får inte
vidtas utanför skyddsområdet om de på ett betydande sätt kan påverka miljön inne i
skyddsområdet.
Miljöavdelningens bedömning
Åtgärden omfattas av förbudet i 7 kap. 15 § pkt. 1 och 4 MB, det vill säga
uppförande av ny byggnad och en åtgärd som väsentligt förändrar livsvillkoren för
djur- eller växtarter.
Aktuell plats har använts för avloppssyften sedan åtminstone 1980-talet och är
ianspråktagen av befintligt pumphus som dock inte genererar någon nämnvärd
hemfridszon. Marken runt om kring pumphuset karaktäriseras av åkermark utan
några högre naturvärden.
Miljöavdelningen bedömer att dispens kan medges om den förenas med villkor för
att skydda strandskyddets syften. Som särskilt skäl bedöms nr 1 enligt 7 kap. 18 c §
MB vara tillämpligt för den nya pumphusbyggnaden då den ersätter ett befintligt
pumphus och inte kommer ta mer mark i anspråk. Skäl nr 5 enligt 7 kap. 18 c § MB
är tillämpligt för övriga åtgärder då det är av stort allmänt intresse att det kommunala
spillvattennätet fungerar på ett tillfredställande sätt. Detta underbyggs även av att
vattenförekomsterna runt om Tjörn är påverkade av övergödning vilket gör det
viktigt att minska antalet bräddningar. Åtgärden bedöms inte kunna genomföras
utanför området.
Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Bergstam (M) och Jan Berntsson (S) föreslår att myndighetsnämnden ska
bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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Debitering
Enligt Kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542-206 tas en avgift ut av
sökanden. Avgiften är baserad på en timavgift samt nerlagd handläggningstid. I
handläggningstiden ingår inläsning, restid, tillsynsbesök och skrivande av protokoll.
Handläggningstid:
Timtaxa:
Handläggningsavgift:

10 timmar
850 kronor
8 500 kronor

Upplysningar till sökande
Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. Beslut om avgift gäller
även om det överklagas. Det betyder att avgiften måste betalas även om ni anser att
beslutet är fel. Får ni rätt i prövningen av överklagandet betalas avgiften tillbaka plus
ränta. Obetald avgift går till inkasso. Faktura skickas separat.
Detta beslut ger ingen rättighet jämnt emot andra som äger mark- eller vattenområde
eller som har annan rättighet på platsen.
En strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då
dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap 18 h § MB).
Detta beslut skickas till länsstyrelsen som har rätt att överpröva dispensbeslutet inom
tre veckor från att de fått ta del av det (19 kap. 3 § a och b MB). Ni uppmanas
avvakta tiden för överprövningen innan verksamheten/åtgärden påbörjas.
Detta beslut omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från annan
myndighet/lagstiftning.
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