
Ämne: Antecknat vid möte med kommuntjänstemän 26/6 2019  
  
Närvarande: 
Daniel Jerling, chef Samhällsbyggnad (DJ) 
Malin Henriksson, tf chef Miljö & Hälsa(MH) 
Anders Hulterström, tf chef Plan (AH) 
samt 
Representanter från Örådets Arbetsgrupp- Nic Larson, Håkan Berntsson, Camilla Ardehn 
 
Förväntan på mötet:  
1. Kommunikation sker på mottagarens villkor – dialog önskas för att nå förbättrad kommunikation. 
(Nic, Håkan) 
2. Resultat – att mötet ska leda till något konstruktivt (Nic, Håkan) 
3. Likabehandlingsprincipen – att S Askerön ses som en del av Stenungsund (Nic,Håkan) 
4. Vill se det bästa för ön (Daniel) 
5. Vill höra vad S Askerön vill (Malin) 
6. Vill förstå S Askeröns behov (Anders) 
7. Vill att ÖP2019 ger S Askerön en strategi vilken öborna kan leva med (Camilla) 
 
Parterna har samsyn för S Askeröns vilja att: 

a. Behålla öns gårdskaraktär 
b. Bedriva fortsatt småskalig verksamhet 
c. Behålla öns kultur och rekreationsvärde 
d. Ha konsekvent och hållbar V/A hantering 
e. Ha hållbar och fungerande kollektivtrafik till Stenungsund 

Parterna har samsyn att S Askerön inte: 
a. Tillåts storskalig exploatering 
b. Detaljplaneläggs för förtätning 
c. Ansluts till Kommunalt V/A (i nuläget) 

- DJ förmedlar att det material som skickats inför mötet antyder en misskommunikation kring 
ÖP2019 då kommunen följer gällande Nationella- samt EU lagar och öborna måste driva sina krav via 
riksdagen eller överklaga kommunala beslut. Kommunen ändrar inte ståndpunkten kring Miljöbalken 
avseende V/A eller Strandskydd.  
- DJ medger att tjänstemannatolkning förekommer. Ytterst är det politikernas som styr. 
- DJ hänvisar till PBL som reglerar processen för ÖP där S Askeröns åsikter inkom i 
samrådsredogörelsen. Större förändringar i ÖP leder till krav på ny samrådsredogörelse och 
kommunen vill fastslå ÖP snarast. Likabehandlingsprincipen gäller – S Askerön hanteras likställt – 
våra synpunkter har inkommit. 
- DJ lovar återkomma med svar till vilka lagar/regler som ändrats med påföljd att Minireningsverk 
föredrogs 2016 då sluten tank inte godtogs men från 2017 råder dess motsats. 
- DJ påpekar att regeringsbeslut avseende förbud mot slam på åkermark som kommuniceras 
september 2019 förväntas öka kraven på enskilda avlopp och dess fastighetsägare. Kommunen har 
tillsynsansvar. Strävliden är bästa lösningen för hanteringen av fosfor.  
- DJ påpekar att Strandskyddet stoppar träd-/sly-/gräsröjning då det upplevs privatiserande. 
- Dj medger att Öbor skall kunna lita på tjänstemän men rekommenderar att dokumentera ärenden 
själv. 
- Dj medger att Naturvårdsprogram skall spegla kvalitativ Naturvärdesklass för ön.  
- Dj menar att en av kommunerna för L Askerön och S Askerön fattar felaktiga beslut avseende V/A 
och byggärenden då öarna bedöms helt olika av de kommunala tjänstemännen. Kommunerna tolkar 
nationella- och EU-lagstiftningar olika. 



- DJ intygar att MH framgångsrikt drivit attitydförändring avseende livsmedelshantering och möte 
bokas för att diskutera detta även gällande V/A. Mötet bokas 2/9 kl 13.00. Bekräftat. 
- AH påpekar att ÖP processen alltjämt medger textuell ändring. Mötesdatum bokas 3/7 kl 10.00. 
Bekräftat.  
  
- Öborna begär att felaktig Naturvärdesklass 2 ändras till lägre korrekt nivå i GIS system. 
- Öborna begär att S Askerön liksom övriga Stenungsund inte kopplas till 
Hushållningsbestämmelserna då det ger felaktig antydan om krav på markexploatering. 
- Öborna begär att fel i ÖP2019 korrigeras bla symbolangivelser samt ”det kan konstateras att…” där 
dessutom fortsatt försiktig tillväxt på ön framkommer i texten. 
- Öborna markerar att förbud mot sly-/gräs-/trädfällning leder till vanvård och vandalisering. 
Polisanmälan har gjorts i Fiskevik där sjöbodar vandaliserats då området vuxit igen. 

Med vänliga hälsningar 
Örådet på Stora Askerön 
Genom Camilla Ardehn, Nic Larson, Håkan Berntsson 
 


