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§9

Fastställande av dagordning
Beslut
Myndighetsnämnden fastställer dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden

2017-06-14

§10

Svar på remiss angående anmälan om vattenverksamhet för
breddning av farled
2017/4
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
Kommunen har inte kännedom om enskilda förhållanden på platsen som kan
påverka utgången i ärendet utifrån 11 kap. 6 § Miljöbalken (MB) första stycket.
Platsen omfattas av strandskydd. Åtgärden måste prövas enligt 7 kap. MB innan
åtgärden vidtas.
Kommunen yrkar att vattenverksamheten ska förenas med försiktighetsmått som
reglerar tidpunkt för arbete i vatten och att detta begränsas till 30 september 1 april
då den biologiska aktiviteten är som lägst. Om grumling bedöms kunna uppstå ska
åtgärder vidtas för att minimera skada särskilt om det finns ålgräsförekomster som
kan påverkas.
Avslutningsvis önskar kommunen en skyndsam hantering av ärendet.
Barnkonventionen
Frågor om miljö, vatten och säkerhet angår barn i högsta grad. Detta beslut innebär
inga negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Tekniska avdelningen, Tjörns kommun, har till länsstyrelsen anmält om
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB för breddande av farled vid Kalvesund.
Länsstyrelsen har remitterat ärendet till miljöavdelningen Tjörns kommun.
Samverkan
Samtliga avdelningar på sektor samhällsbyggnad samt mark- och
exploateringsavdelningen har lämnats tillfälle att inkomma med synpunkter eller
upplysningar. Tekniska avdelningen har inkommit med en upplysning om att
tidsplanen är reviderad efter att anmälan inlämnats till länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 juni 2017,
Remiss från länsstyrelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga Olsson (C) föreslår att myndighetsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut med tillägg att det ska införas önskemål om skyndsam hantering.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§11

Svar på remiss angående förläggning av sjöledning för avloppsvatten
från Höviksnäs ARV
2017/5
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
Kommunen har inte kännedom om enskilda förhållanden på platsen som kan
påverka utgången i ärendet utifrån 11 kap. 6 § MB första stycket. Det är av stort
allmänt intresse att utloppsledningen från Höviksnäs avloppsreningsverk åtgärdas då
befintlig ledning inte fungerar optimalt.
Således har myndighetsnämnden ingen erinran under förutsättning att de villkor följs
som fastställts i strandskyddsdispens med dnr 2017-0519, se nedan. Slutligen vill
nämnden understryka vikten av att stor hänsyn tas till eventuell ålgräsförekomst vid
utläggning av ny ledning samt vid borttagandet av den befintliga.
Strandskyddsdispensens villkor:
a. Utförandet ska genomföras i enlighet med ansökan om inte nedanstående
villkor anger annat.
b. Arbete i vatten får endast ske mellan 30 september till 1 april.
c. Placeringen av ledningen ska motsvara kartan i ansökan (bilaga).
d. Den befintliga ledningen ska avlägsnas.
e. Arbetsmaskiner ska framföras med hänsyn till naturmiljön och sprängmattor
eller dylikt ska användas vid risk för körskador i mark.
f. Vid återställning av schakt ska återanvändning av schaktmassor i första hand
ske. I andra hand ska rena, utifrån kommande, massor användas.
Barnkonventionen
Frågor om miljö, vatten och säkerhet angår barn i högsta grad. Detta beslut innebär
inga negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Tekniska avdelningen, Tjörns kommun, har av länsstyrelsen uppmanats att åtgärda
utloppsledningen från Höviksnäs avloppsreningsverk. För arbete i vatten krävs en
anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är skyldig att remittera detta till berörda
myndigheter. Åtgärden innebär att en ny utloppsledning placeras ut med hjälp av
styrd borrning samt med öppen schaktning på land. Den befintliga ledningen
kommer att avlägsnas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 juni 2017,
Remisshandlingar – ansökan om vattenverksamhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot förvaltningens förslag till beslut.
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§12

Ansökan om strandskyddsdispens för förläggning av sjöledning för
avloppsvatten från Höviksnäs ARV
2017/6
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar:
1. att meddela strandskyddsdispens för omläggning av utloppsledning från
Höviksnäs avloppsreningsverk.
Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:
a. Utförandet ska genomföras i enlighet med ansökan om inte nedanstående villkor
anger annat.
b. Arbete i vatten får endast ske mellan 30 september till 1 april.
c. Placeringen av ledningen ska motsvara kartan i ansökan (bilaga).
d. Den befintliga ledningen ska avlägsnas.
e. Arbetsmaskiner ska framföras med hänsyn till naturmiljön och sprängmattor
eller dylikt ska användas vid risk för körskador i mark.
f. Vid återställning av schakt ska återanvändning av schaktmassor i första hand
ske. I andra hand ska rena, utifrån kommande, massor användas.
2. att ta ut en handläggningsavgift på 8 500 kronor, motsvarande 10 arbetstimmar.
Avgiften ska betalas av tekniska avdelningen, Tjörns kommun. Beslut om avgift
gäller omedelbart även om det överklagas.
Lagrum: 7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB), 7 kap. 18 c § pkt. 3 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
Frågor om miljö, vatten och säkerhet angår barn i högsta grad. Detta beslut innebär
inga negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Tekniska avdelningen, Tjörns kommun, har av länsstyrelsen uppmanats att åtgärda
utloppsledningen från Höviksnäs avloppsreningsverk. Vid platsen råder strandskydd
varvid tekniska avdelningen ansöker om strandskyddsdispens.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 juni 2017,
Ansökan om strandskyddsdispens.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot förvaltningens förslag till beslut.
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 tillämpbara 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,
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).

Justerandes sign
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Platsen utgör dessutom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. MB. Bestämmelserna
innebär att turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid
ingrepp i miljön.
Enligt 27 kap. 1 § MB kan kommunen bestämma att beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
Miljöavdelningens bedömning
Miljöavdelningen bedömer att förläggningen av ledningen utgör en sådan åtgärd som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter och är således förbjuden
enligt 7 kap. 15 § pkt. 4 MB. Vidare bedömer miljöavdelningen att dispens kan
medges enligt 7 kap. 18 b § MB med hänvisning till det särskilda skälet i 7 kap. 18 c
§ pkt. 3 MB då ledningen för sin funktion måste ligga vid aktuell plats.
Miljöavdelningen bedömer även att sträckningen och utsläppspunkten ryms inom
punkt 3. Även 7 kap. 18 c § pkt. 5 MB kan tillämpas då det kan ses som ett angeläget
allmänt intresse att genom kommunal försorg omhänderta spillvatten och
förbättringsåtgärder vid avloppsreningsverket är viktiga för att verket ska kunna
fungera optimalt. Alternativa placeringar av ledningen utanför strandskyddat område
är inte aktuellt då samtliga tänkbara sträckningar med adekvat djup i närområdet är
strandskyddade.
Miljöavdelningen har besökt platsen. Vid besöket kunde inga högre naturvärden
konstateras på land. Bedömning av förutsättningarna för den marina miljön kunde
inte göras. Enligt kartering från länsstyrelsen som baseras på analys av satellitbilder
är det mycket troligt att det finns ålgräs i Höviksnäsviken dock inte vid
utsläppspunkten. Ålgräs är en starkt hotat biotop med höga naturvärden och bedöms
som mycket viktig för bland annat reproduktion av stor rovfisk. Den styrda
borrningen bedöms inte påverka eventuella biotoper i viken men i det fall berg stöts
på och ledningen måste förläggas på havsbotten ska åtgärden göras under
vinterhalvåret då den marinbiologiska produktionen är låg.
Miljöavdelningen bedömer att riksintresset för friluftsliv inte påverkas av åtgärden.
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.
Faktura skickas separat.
Handläggningstid:
Timtaxa:
Miljötillsynsavgift:

10 timmar
850 kronor
8 500 kronor

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.
Justerandes sign
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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.
Arbete i vatten ska anmälas till Länsstyrelsen.
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§13

Anmälan av delegeringsbeslut
2017/3
Beslut
Myndighetsnämnden godkänner det redovisade delegeringsbeslutet.
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i brådskande ärendet till
ordförande. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av följande beslut:
Myndighetsnämndens ordförande
Rönnäng 1:386, Tjörns kommun - Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
parkeringsplatser
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