TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-02-08

Myndighetsnämnden
Plats och tid

Lilla Tjörnsalen kl. 18:00 – 18.30

Utses att justera

Mona-Lisa Dahlberg (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2017-02-08
Paragrafer

1-4

Underskrifter Sekreterare

_____________________________________________________________
Johan Nilsson

Ordförande

_____________________________________________________________
Birgitta Adolfsson (L)

Justerare

_____________________________________________________________
Mona-Lisa Dahlberg (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-08

Anslaget sätts upp

2017-02-13

Anslaget tas ner

2017-03-07

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

Beslutande

2017-02-08

Birgitta Adolfsson (L)
Carl Bloom (MP)
Kerstin Möller (M)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Jan Berndtsson (S)

Övriga närvarande
Lars Andersson (KD)
Inga Olsson (C)
Oscar Andersson (S)
Mats Mikulic, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2017-02-08

§1

Fastställande av dagordning
Beslut
Myndighetsnämnden fastställer dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2017-02-08

§2

Fastställande av undersökningsprogram för Tolleby vattenverk
2016/14
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att fastställa följande provtagningspunkter samt
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning för utgående dricksvatten
för Tolleby vattenverk och hos användaren, med Tjörns kommun, Sektor
samhällsbyggnad, Tekniska avdelningen, organisationsnummer 212000-1306, som
ansvarig verksamhetsutövare.
Provtagningspunkter Se bifogad Provtagningsplan
Antal prov

Fördelning över året

Utgående dricksvatten:
Normal undersökning
- Kemisk: 6/år
- Mikrobiologisk: 52/år
Dricksvatten hos användaren:
- Normal undersökning, kemisk: 40/år
- Normal undersökning, mikrobiologisk: 40/år
- Utvidgad undersökning, kemisk och
mikrobiologisk: 10/år
Se bifogad Provtagningsplan

Sammanfattning
Myndighetsnämnden föreslås fastställa undersökningsprogram för utgående
dricksvatten för Tolleby vattenverk och hos användaren i enlighet med dokumentet
Provtagningsplan reviderad den 20 december 2016, med Dnr 2016-1543-9, som
Tekniska avdelningen skickade till miljöavdelningen den 20 december 2016.
Tidigare beslut
Myndighetsnämnden, § 36 den 19 november 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 februari 2017,
Provtagningsplan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att myndighetsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2017-02-08

§3

Fastställande av undersökningsprogram för Djupvik brunn
2016/10
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att fastställa följande provtagningspunkter samt
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning för utgående dricksvatten
från Djupviks brunn och hos användaren, med Tjörns kommun, Sektor
samhällsbyggnad, Tekniska avdelningen, organisationsnummer 212000-1306, som
ansvarig verksamhetsutövare.

Provtagningspunkter Se bifogad Provtagningsplan
Antal prov

Fördelning över året

Utgående dricksvatten:
Normal undersökning
- Kemisk: 1/år
- Mikrobiologiska: 4/år
Dricksvatten hos användaren:
- Normal undersökning, kemisk: 4/år
- Normal undersökning, mikrobiologisk: 4/år
- Utvidgad undersökning, kemisk och
mikrobiologisk: 1 prov vartannat år
Se bifogad Provtagningsplan

Sammanfattning
Myndighetsnämnd föreslås fastställa undersökningsprogram för utgående
dricksvatten från Djupviks brunn och hos användaren i enligeht med dokumentet
Provtagningsplan med Dnr 2016-1544-8, som Tekniska avdelningen skickade till
miljöavdelningen den 20 december 2016.
Tidigare beslut
Myndighetsnämnden, § 14 den 19 november 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 februari 2017,
Provtagningsplan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att myndighetsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2017-02-08

§4

Återremitterat ärende, klagomål med avseende på översvämmat
dike
2016/9
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar:
1. Att ta ytterligare prov på zink och avvakta provsvar för kväve och fosfor innan
ytterligare beslut tas i tillsynsärendet.
2. De frågor i ärendet som inte angår tillsyn enligt Miljöbalken överlämnas till
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för vidare hantering.

Sammanfattning
Klagomål har inkommit angående vattenansamlingar längs översvämmat dike på
bland annat fastigheten Nordvik 1:50. Klagande anser att kommunen är vållande
eftersom dagvattnet till viss del kommer från nybyggda detaljplanen vid
Nordviksberg.
Dagvatten inom detaljplan kan betraktas som miljöfarlig verksamhet och en
dagvattenanläggning ska om det kan innebära en olägenhet för människors hälsa
eller miljön, behöva anmälas till Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott.
Provtagning utfördes för att bedöma dagvattnets innehåll och om det kan utgöra
någon olägenhet. Provtagningsresultatet visade på acceptabla halter av de
analyserade parametrarna metaller, BOD, TOC, oljeindex och pH, bortsätt från zink
som var förhöjt. Trolig orsak kan vara en bilbrand i området samma vecka.
Miljöavdelningen rekommenderar att ett nytt prov av zink tas, samt att avvakta de
provsvar som ännu inte mottagits före vidare bedömning i ärendet kan göras.
Miljöavdelningen bedömer att det som inte berör tillsyn enligt Miljöbalken bör
lämnas över till kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för vidare
hantering.
Tidigare beslut
Myndighetsnämnden, § 24 den 7 december 2016,
Myndighetsnämnden, § 20 den 26 oktober 2016,
Myndighetsnämnden, § 12 den 25 maj 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2017-02-08

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från miljöavdelningen den 7 februari 2017,
Preliminärbesked prov nr 17030512,
Tjänsteutlåtande från miljöavdelningen den 17 maj 2016,
Tjänsteutlåtande från tekniska avdelningen den 18 oktober 2016, med bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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