
Stora Askeröns Öråd
Ledord: Ärlighet, Tydlighet och Handlingskraft.

Öka rättssäkerheten i Stenungsunds kommun !



Agenda

• Exempel på rättsosäkerhet 

• Vem styr ÖP och Stora Askeröns framtid?

• Dialog om Stora Askeröns framtid

• Slutsats



Ett av många exempel på rättsosäkerhet.

• En handläggare besöker två fastigheter 2018-03-07 vilka, var för sig,

ansöker om exakt samma slags Minireningsverk

• 1:67 får tillstånd inom 1 månad (2018-04)

• 1:65 tvingas till sluten tank.

• Sluten tank fungerar inte för fastigheten.

• TMN ger tillstånd till Minireningsverk

• Tillståndet undanröjs av Länsstyrelsen pga fel 

handläggning

• Ärendet ska, efter 4 år, beslutas i TMN 2021-04-07



Vi ser att tjänstemän styr!

Stenungsunds
tjänstemän

Tjänstemän anser att:

• EUs Vattendirektiv följs inte av Länsstyrelsen
• HAVs och Boverkets vägledning och 

Domstolsbeslut följs inte.
• Endast sluten tank godkänns för nytt WC utsläpp.
• TMN ska besluta i enlighet med handläggare –

annars granskar Länsstyrelsen.
• Handläggare har VETO-rätt 

Tjänstemän anser att:

• EUs Vattendirektiv följs inte av Länsstyrelsen
• HAVs och Boverkets vägledning och 

Domstolsbeslut följs inte.
• Endast sluten tank godkänns för nytt WC utsläpp.
• TMN ska besluta i enlighet med handläggare –

annars granskar Länsstyrelsen.
• Handläggare har VETO-rätt 

Handläggare ska göra en opartisk och 
rättssäker bedömning av ärenden för

MEN
TMN att pröva och besluta



Vad vill Stora Askeröns invånare?

Vi vill :

- Behålla öns nuvarande gårdskaraktär                           Ja 
- Ha möjlighet att bedriva småskalig verksamhet           Ja 
- Bibehålla öns kultur- och rekreationsvärde Ja
- Ha en konsekvent och hållbar avloppshantering          Ja
- Hållbar & fungerande kollektivtrafik till Stenungsund Ja

-----------------------------------------------------------------

- Ansluta till kommunalt vatten och avlopp                   Nej
- Tillåta storskalig exploatering                                       Nej
- Detaljplanelägga för förtätning                                    Nej
- Stoppa all form av om/till/nybyggnad                          Nej



Vem styr ÖP och Stora Askeröns framtid? Tillbakablick
Översiktsplan 2006



Översiktsplan 2020 om Stora Askerön BESLUTAD!



Vi ser vad som planterats i ÖP20 Konsekvens för ärenden
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