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Beslutande

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

Övriga närvarande

Inga Olsson (C)
Lars Andersson (KD)
Jan Berndtsson (S)
Lina Johansson, miljöchef
Johan Nilsson, kommunsekreterare
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§1

Fastställande av dagordning
Beslut
Myndighetsnämnden fastställer dagordningen.
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§2

Dagvattenärende Nordviksgärde
2016/9
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan vidare åtgärder
Barnkonventionen
Myndighetsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påtagligt påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Ärendet avser klagomål som inkommit angående vattenansamlingar längs
översvämmat dike på bland annat fastigheten Nordvik 1:50.
Miljöavdelningen utförde provtagning för att bedöma dagvattnets innehåll och om
det kan utgöra någon olägenhet vilket då kan innebära anmälningsplikt av
dagvattenanläggningen.
Miljöavdelningen har utfört provtagning på dagvattnet i flera omgångar.
Tidigare beslut
Myndighetsnämnden, § 4 den 8 februari 2017,
Myndighetsnämnden, § 24 den 7 december 2016,
Myndighetsnämnden, § 20 den 26 oktober 2016,
Myndighetsnämnden, § 12 den 25 maj 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2018,
Analysrapport zink den 21 november 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot förvaltningens förslag till beslut.
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§3

Ansökan om strandskyddsdispens för rensning av Säby å
2018/1
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att:
1. Medge strandskyddsdispens för underhållsrensning av Säby å i enlighet med
bilagd karta.
Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:
a. Åtgärden får endast vidtas under perioden 15 juli – 15 september.
b. Rensningen ska göras vid låga vattenflöden. Dock ej vid extremt lågvatten
med höga vattentemperaturer.
c. Underhållsrensningen får endast göras till ursprungligt djup, läge och bredd.
d. Rensningsåtgärder ska genomföras med start uppströms och fortsätta i
vattnets riktning nedströms.
e. Siltgardin ska användas för att begränsa grumling i Säby kile.
f. Provtagning av massorna ska genomföras av ackrediterad miljökontrollant.
Det förutsätts att provtagning utförs innan rensningen påbörjas.
g. Förorenade rensmassor får inte läggas upp utan ska omedelbart omhändertas
och köras till en för ändamålet godkänd mottagare.
h. Rensmassor utan föroreningar får inte läggas upp på ett sätt som förfular
omgivningen eller så att det kan återbördas till ån.
i. Om rensmassor ska läggas upp tillfälligt för avvattning ska detta anmälas till
miljöavdelningen.
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. 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.
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Sammanfattning
VA-avdelningen, Tjörns kommun, ansöker om strandskyddsdispens för rensning av
Säby å. Rensningen syftar till att förbättra avrinningen av dagvatten från Kållekärrs
tätort.
Samverkan
Va-avdelningen har samverkat frågan i möte med bland annat miljöavdelningen,
Tjörns naturskyddsförening och 8-fjordar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 april 2018,
Kartbilaga,
Ansökan om strandskyddsdispens,
Besvärshänvisning.
Ärendebeskrivning
VA-avdelningen, Tjörns kommun, ansöker om strandskyddsdispens för rensning av
Säby å. Ansökan inkom till miljöavdelningen den 23 mars 2018. Representant från
miljöavdelningen har besökt platsen.
Va-avdelningen har samverkat frågan i möte med bland annat miljöavdelningen,
Tjörns naturskyddsförening och 8-fjordar.
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
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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,
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.
Platsen utgörs enligt Tjörns kommuns naturvårdsprogram av 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. 4 MB, en åtgärd som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Bedömningen grundar sig i att:
- Befintliga livsmiljöer i ån försvinner vid rensningen.
- Risk för markskador vid framförandet av maskiner.
- Hanteringen av rensmassorna riskerar spridning av föroreningar och grumling.
- Djurlivet, framförallt fåglar, kan störas temporärt.
Säby å är Tjörns största vattendrag och avvattnar kommunens största
avrinningsområde. Ån mynnar ut i viken Säby kile som tillsammans med Breviks
kile är klassat som naturreservat, Natura 2000-område och innehar de högsta
naturvärdena enligt kommunens naturvårdsprogram. Området är dessutom utpekat
som riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 § MB. Hela viken är
grund och den omges av strandängar och andra betesmarker. Vattenområdet i Säby
kile karaktäriseras av mjukbottnar med framförallt natingarter och alger. Kilen är
därför viktig som reproduktions- och uppväxtplats för många fiskar. Viken har också
ett stort värde som rast- och näringsplats för många fågelarter.
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Åtgärder får inte vidtas som kan försämra statusen på de naturmiljöer som Natura
2000-området syftar till att skydda. Vid rensning av ån ska därför adekvata
skyddsåtgärder vidtas. Säkerhetsmått för att grumling i Säby kile inte ska uppstå är
av stor vikt för att inte motverka strandskyddets syfte och för att inte skada värden
som Natura 2000-området ska skydda.
Området nedströms rensningsområdet har enligt Tjörns kommuns naturvårdsprogram
unika naturvärden vilka består av välhävdade ängsmarker med stora kulturhistoriska
värden. Det förekommer ett rikt fågelliv längs med ån med en del sällsynta inslag så
som gulärla, tofsvipa, buskskvätta och sävsparv.
Dagvatten från tätbebyggda områden innehåller inte sällan en förhöjd halt av bland
annat tungmetaller. Sökanden ska kontrollera huruvida föroreningar ansamlats i de
massor som ska avlägsnas med avseende på parametrarna tungmetaller inklusive
kvicksilver, PCB-7 samt bekämpningsmedel. Innehåller rensmassorna föroreningar
är det inte lämpligt att de återvinns inom jordbruksmark. De ska då skickas till en för
ändamålet godkänd mottagare. Rena rensmassor kan återvinnas i närområdet. De får
dock inte läggas upp i vallar eller likande som kan förfula naturen.
Miljöavdelningen bedömer att dispens kan medges om den förenas med villkor för
att skydda strandskyddets syften. Som särskilt skäl bedöms nr 5 vara tillämpligt då
det är av stort allmänt intresse att på ett effektivt sätt avleda dagvatten från Kållekärrs
tätort. Det kan inte anses rimligt att i nuläget anlägga en alternativ avrinning varför
miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte kan genomföras utanför området.
Miljöavdelningen vill dock understryka vad som även framställs av länsstyrelsen i
beslutet om vattenverksamhet nämligen att det är lämpligare med mindre
rensningsåtgärder med tätare tidsintervaller samt att möjligheten att anlägga
vattenfördröjande åtgärder uppströms Kållekärrs tätort torde ligga i kommunens
intresse att undersöka.
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

Förslag till beslut på sammanträdet
Mona-Lisa Dahlberg (S) föreslår att myndighetsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut med tillägg till beslutspunkt 1, F: ”Det förutsätts att provtagning
utförs innan rensningen påbörjas.”
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Upplysningar
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.

Beslutet skickas till
VA-avdelningen, Tjörns kommun. Att Pegah Piri
Länsstyrelsen Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se
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