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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Lars Carlsson (M) 

Peter Andersson (L) 
Mats Johansson (L) ersätter Jörgen Myrberg (KD) 
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (MP) 
Rikard Larsson (S) 
Jan Berndtsson (S) 
Björn Sporrong (S) 
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Jenn Johansson (SD) 

 
  
Övriga närvarande Robert Johansson (M) 

Olle Wängborg (MP) 
Robert Berntsson (TP) 
Björn Möller (-) 
Stellan Samsson (-) 

   
 
 Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
 Annie Frid, nämndsekreterare 
 Lene Larsson, miljö- och hälsoinspektör         § 237 
 Urban Nilsson, byggchef    §§ 238-240 
 Clara Samuelsson, bygglovshandläggare  §§ 238-239 
 David Andersson, VA-chef    §§ 240-246 
 Jonatan Brandén, VA-ingenjör    §§ 240-246 
 Martin Lilja, enhetschef VA    §§ 241-246  
 Patrik Forsberg, enhetschef Heås ÅVC  § 247 
 Åsa Jönsson, planchef    §§ 248-252 
 Åsa Runesson, projektledare trafikenheten  §§ 248-250 
 Anders Juhlin, trafikingenjör    §§ 248-250 
 Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt   §§ 248-252 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§233 
 
Fastställande av dagordning 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utskickad dagordning med följande 
ändringar: 
 
Utgår: 

 Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnation av ”gästhus” 
(enbostadshus) samt tillbyggnad av enbostadshus 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§234 
 
Förvaltningschefen informerar 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor, 
idag bland annat om: 
 
Förvaltningens arbete med delårsbokslut, VA-taxa 2021 samt nästa års detaljbudget. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§235 
 
Delårsrapport augusti 2020 
 
2020/128 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsnämndens 
delårsrapport augusti 2020. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Tjörnpartiet reserverar sig till förmån för Rikard Larssons 
förslag. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett delårsbokslut per augusti 2020 som ett 
led i uppföljnings- och rapporteringsprocessen i Tjörns kommun. 
Totalt sett redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett resultat om -2696 tkr för delåret 
till och med augusti 2020 och en prognos för året på -3 800tkr. 
Skattekollektivet har en prognos som är i balans med budget och tidigare känt 
underskott för VA är -3 800tkr.  
 
Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa 
åtgärder för en budget i balans. I delårsrapport augusti 2020 finns åtgärder och 
måluppfyllelse för respektive avdelning redovisade. Samhällsbyggnadsnämndens 
åtgärder för en budget i balans sker till stor del inom VA-avdelningen, där 
justeringen av VA-taxa är en väsentlig del i det arbetet. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 141 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2020 
Ackumulerat resultat per ansvar samhällsbyggnadsnämnden (delas ut på 
sammanträdet) 
 
Tjänsteutlåtande 2020-09-11 

 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:34-11:39 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna 
delårsrapport augusti 2020, med tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma 
med ett förslag på en budget i balans. 
 
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna 
delårsrapport augusti 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Urban Möllers förslag väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Urban Möllers förslag 
Nej- röst för Rikard Larssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
6 Ja-röster: Mats Johansson (L), Jenn Johansson (SD), Urban Möller (MP), Robert 
Mattsson (C), Peter Andersson (L) och Lars Carlsson (M) 
5 Nej-röster: Cyril Esbjörnsson (S), Stefan Wirtberg (S), Björn Sporrong (S), Jan 
Berndtsson (S) och Rikard Larsson (S) 
Urban Möllers förslag väljs. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§236 
 
Anteckningar från VA-utskott 2020 
 
2020/126 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott sammanträdde 2020-09-07. 
Nämnden delges här information om vilka ärenden som beretts på VA-utskottet.  

 
VA-utskottet noterade följande information: 

 Redovisning av pågående investeringsprojekt 
 Information angående ovidkommande vatten och ålägganden av fastigheter 
 Förvaltningschefens presentation om VA-taxa för ekonomi i balans 

VA-utskottet har berett följande slutredovisningar: 
 Investeringsprojekt IV6022, IV6036, IV6367 och IV6192 

 
VA-utskottet har berett följande utökade starttillstånd: 

 Tolleby-Bö tjärn, IV5347 
 Häle–Bö råvattenledning IV6016  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§237 
 
Information: Bryggan på Rösselvik 1:6 

 
MR 2014-0521 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

 Sammanfattning 
Med anledning av förfrågan om information från samhällsbyggnadsnämnden 
informerar miljö- och hälsoskyddsinspektör Lene Larsson om ärendegången 
inklusive ändring av strandskyddsdispens samt föreläggande om borttagning 
gällande en brygga på Rösselvik 1:6.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§238 
 

, Tjörns kommun - Rivning av fritidshus samt 
bygglov för nybyggnad av fritidshus 
 
2020-000469 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
1. Återremittera ärendet till byggavdelningen, med uppdraget att 
utreda samt kommunicera till sökande följande punkter: 
 

a) Vad den befintliga fastighetsförrättningen innebär i fråga om 
rätt till väg 

b) Hur eventuella rättigheter till väg står i relation till beviljad dispens från 
strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt föreskrifterna för 
Stigfjordens naturreservat  

 
Sammanfattning 
Ärendet avser rivning av fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus 
utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska  
 
1. Återremittera ärendet till byggavdelningen, med uppdraget att 
utreda samt kommunicera till sökande följande punkter: 
 
a) Vad den befintliga fastighetsförrättningen innebär i fråga om rätt 

till väg 
b) Hur eventuella rättigheter till väg står i relation till beviljad dispens från 

strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens 
naturreservat  

 
Urban Möller (MP) och Jenn Johansson (SD) tillstyrker Peter Anderssons förslag. 
 
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens 
förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Peter Anderssons (L) förslag 
väljs. 
 
 
Beslutet skickas till 
Byggavdelningen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§239 
 

, Tjörns kommun – Omprövning av beslut 
 
2020-000124 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att stå fast vid sitt tidigare beslut, 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15, § 115. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ändring av samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-15, § 115 att 
avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten  

, Tjörns kommun. Förvaltningen har inte funnit fog att ändra det 
tidigare beslutet. Därmed föreslås det att inte ändra beslutet. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15, § 115 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-09-07 
 
Ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 115/2020-04-15 att avslå ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 
 
Sökande har i skrivelse daterad 2020-06-02 begärt ändring av aktuellt beslut. 
Sökande har huvudsakligen framfört: 

 kort skulle skickas in till byggavdelningen 
 skulle få se vilka avvikelser som byggavdelningen skrivit 

Enligt 37 § förvaltningslagen får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat 
som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har 
tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. 
 
Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till 
den enskildes nackdel bara om: 

1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att 
beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, 

2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller, 
3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande 

uppgifter. 
Enligt 38 § förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut som den har 
meddelat som första instans om: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§240 
 
Information:  
 
2017-001531 / 2020-000645 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

 Sammanfattning 
Byggchef Urban Nilsson informerar nämnden om ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§241 
 
Information: Pågående investeringsprojekt 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Enhetschef Martin Lilja informerar nämnden om VA-avdelningens pågående 
investeringsprojekt.  
 

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§242 
 
Information: Ovidkommande vatten Ängholmen och ålägganden av 
fastigheter 
 
2020/57 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
VA-ingenjör Jonatan Brandén informerar nämnden om VA-avdelningens 
verksamhet angående ovidkommande vatten vid Ängholmen. Olika åtgärder 
presenteras inklusive eventuella ålägganden av fastigheter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§243 
 
Slutredovisning av investeringsprojekt: IV6022, IV6036, IV6367, IV6192 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningarna för följande 
investeringsprojekt: IV6022, IV6036, IV6367, IV6192. 

Sammanfattning 
Enhetschef Martin Lilja slutredovisar följande av VA-avdelningens 
investeringsprojekt:  
 
IV6022 Nordviksgärde stamstråk A samt (dnr KS 2017/716), IV6036 Tjörnbro Park 
entreprenad (dnr 2019/130), IV6367 Buskär (dnr 2019/103) IV6192 Teknisk 
utveckling (dnr 2020/78). 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisning IV6022, Nordviksgärde stamstråk A proj  
Slutredovisning IV6036, Tjörnbro Park entreprenad  
Slutredovisning IV6367, Buskär entreprenad  
Slutredovisning IV6192, Teknisk utveckling 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden godkänner aktuella 
slutredovisningar.  
 
Beslutet skickas till 
VA-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§244 
 
Begäran om utökat starttillstånd gällande ny råvattenledning mellan 
Tolleby tjärn- Bö Tjärn 
 
KS 2017/10 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om utökat starttillstånd gällande ny 
råvattenledning mellan Tolleby tjärn- Bö Tjärn.  

Barnkonventionen 
Förnyelse av råvattenledningen och ny pumpstation innebär att kontinuerlig 
dricksvattenproduktion säkras upp. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser utförande av entreprenad gällande ny råvattenledning och ny 
pumpstation mellan Tolleby tjärn och Bö tjärn. Det tidigare beslutade starttillståndet 
innefattade förnyelse av befintlig överföringsledning som är ca 60 år gammal samt 
ersättning med nya pumpar.  
 
Projektet har behövts justeras under projekteringens gång, bland annat har 
sträckningen ändrats, vilket ändrat kostnaden. Därför har VA-avdelningen 
inkommit med en begäran om utökat starttillstånd. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-03-15, § 63  
 
Beslutsunderlag 
Blankett: Begäran om starttillstånd 

Tjänsteutlåtande 2020-09-09 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan godkänna begäran om utökat 
starttillstånd och finner att så är fallet. 

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
VA-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§245 
 
Begäran om utökat starttillstånd för råvattenledning Häle–Bö 
 
2019/8 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om utökat starttillstånd för 
råvattenledning Häle–Bö. 
 
Barnkonventionen 
Förnyelse av råvattenledningen och nya pumpar bedöms få positiva effekter för 
barn, då det innebär att kontinuerlig dricksvattenproduktion säkras. 
 
Sammanfattning 
Beslut om starttillstånd fattades 2019-01-16, genom ordförandens delegationsbeslut 
§ 1/2019. 
 
Entreprenaden är av stor vikt för att kunna säkerställa dricksvattenproduktionen i 
Tolleby vattenverk. För att säkerställa och effektivt ta till vara vatten som finns i 
täkterna så anlade man en råvattenledning från Häle till Bö. Fördelen med denna 
ledning är att man slipper pumpa samma vatten två gånger (Häle-Tolleby och sedan 
Tolleby-Bö). Vi kan ta till vara vattentillgången på ett bättre sätt och fylla Bö tjärn 
från två håll.  

 
Det utökande starttillståndet innebär att VA-avdelningen kan färdigställa projektet 
och täcka ledningen som anlagts.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes beslut § 1/2019 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om utökat starttillstånd 

Tjänsteutlåtande 2020-09-07 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan begäran om utökat 
starttillstånd och finner att så är fallet. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
VA-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§246 
 
Justering av VA-taxa 2021 
 
2019/20 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning. Utredningen ska 
omfatta hur följande parametrar kan påverka intäkterna om dessa inkluderas i taxan: 
 

i. Dimensioner på anslutning  
ii. Processvatten 

iii. Avtalskunder – potential för omreglering för eventuell höjning 
iv. Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – inventering av mängd VA-

anslutningar 
v. Båtföreningen/marinor/båthallar – vilka avtal finns med kommunen 

vi. Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med debitering två ggr/år  
vii. Avgift brandposthuvud 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Det föreligger behov av justering av befintlig VA-taxa för att få en verksamhet som 
har en ekonomisk balans över längre tid.  
VA-verksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför 2021. 
Planperioden till grund för beräkningarna är 2021- 2026.  
Förslaget inkluderar även att ta bort punkten 4 i riktlinje för anslutning av VA-
anslutningar för en ekonomisk långsiktig hållbar verksamhet.  
Indexreglering sker i enlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2021. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06, § 291 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 222 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04, § 324 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 35 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 141 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-09 
Underlag till förslag till beslut presenteras på sammanträdet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärende 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-11-06 beslut att höja taxan för VA.  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att, i ett första steg, besluta 
om att höja VA-taxan med följande parametrar: 
 Brukningsavgift, rörlig del:  +9% 

 Brukningsavgift, fast del:  +9% 

 Anläggningsavgift:  +5% 

Det noterades att taxeändringen enligt förslaget inte ensam kommer att erhålla ett 
positivt årsresultat för 2020 utan vidare uppdrag under 2020 ska ge vilket slutligt 
förslag till taxehöjning som det finns behov av för en ekonomi i balans. 
En arbetsgrupp med extern hjälp inom VA-verksamheten har tagit fram förslag på 
ändring av taxan samt klarlagt vilka möjligheter till intäkter som befintlig taxa 
innebär för fler brukarkategorier, samt vidare översyn av nuvarande kostnader och 
investeringar. Därefter har förslag till beslut av höjning av taxan tagits fram som 
underlag, för att 2021 få en budget i balans.  
På nämndmötet redovisades övriga underlag. 

 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:59 - kl. 15:14, kl. 15:36 - kl. 15:44, 
kl. 15:46 – kl. 15:56 samt kl. 16:04 – kl. 16:11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att 
specifikt utreda hur följande parametrar kan påverka intäkter om dessa tas med i 
taxan: 

 
i. Dimensioner på anslutning  

ii. Processvatten 
iii. Avtalskunder – potential för omreglering för eventuell höjning 
iv. Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – inventering av mängd VA-

anslutningar 
v. Båtföreningen/marinor/båthallar – vilka avtal finns med kommunen 

vi. Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med debitering två ggr/år  
vii. Avgift brandposthuvud 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden går på Rikard Larssons (S) förslag 
till beslut samt att beslut ska fattas på ett extrainsatt sammanträde den 30 september 
2020.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
VA-avdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§247 
 
Antagande av avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet - 
avfallsplan för 13 kommuner till 2030 
 
2019/76 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att anta avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030, med följande notering: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att planen innehåller ett fel gällande placering av 
Heås återvinningscentral i Tjörns kommun (s.97). Tjörns kommun har inte för avsikt 
att utreda ändring i placering av återvinningscentralen, utan står fast vid tidigare 
beslut i frågan. 

 
Barnkonventionen 
Antagandet av avfallsplan förväntas ha positiv påverkan för barn eftersom det 
medför att avfall tas om hand på ett bra sätt i kommunen. 
 
Sammanfattning 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig 
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.  
 
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en 
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030, antagen av Göteborgsregionens kommunalförbund 3 april 2020, som 
respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. 
 
Avfallsplanen har tagits fram av arbetsgrupper med representation från alla 
Göteborgsregionens medlemskommuner. Från Tjörns kommun har tjänstepersoner 
från samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10, § 107 
 
Samverkan 
Regiongemensamt remisseminarium anordnades av Göteborgsregionen i juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 

Tjänsteutlåtande 2020-09-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut med följande notering: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att planen innehåller ett fel gällande placering av 
Heås återvinningscentral i Tjörns kommun (s.97). Tjörns kommun har inte för avsikt 
att utreda ändring i placering av återvinningscentralen, utan står fast vid tidigare 
beslut i frågan. 
 
Robert Matsson (C) tillstyrker Urban Möllers (MP) förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
Ordförande finner att Urban Möllers (MP) förslag väljs. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljöavdelningen 
Avfallsavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§248 
 
Yttrande över vägplan gällande gång- och cykelväg, väg 721, delen 
cirkulation väg 721/723 - Kollungsvägen, Utäng 
 
2019/61 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig till Trafikverket enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Barnkonventionen 
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet bedöms ha positiv betydelse för barn och 
unga och deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av gång- och 
cykelväg längs med väg 721 på sträckan förbi Utäng, från Industrivägen i väst till 
cirkulationsplatsen vid väg 723, Krossekärr, i öst. Vägplanen finns nu tillgänglig för 
granskning under perioden 2020-08-17 till 2020-09-18. 
Tjörns kommun har tidigare lämnat yttrande på vägplanens samrådshandling till 
Trafikverket vid två tillfällen enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15 
och 2020-06-10. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2016-02-25, § 44 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2019-03-13, § 99 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2020-04-15, § 95 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2020-06-10, § 184 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Brev från Trafikverket, Kungörelse och granskning av vägplan 
Bilaga 2 – Granskningshandling dat 2020-07-03 
Tjänsteutlåtande 2020-08-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Trafikverket 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§249 
 
Information: Gång- och cykelstråk genom Röreviken 
 
2011/208 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Trafikplanerare Åsa Runesson informerar nämnden om ärendet Gång- och 
cykelstråk genom Röreviken. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§250 
 
Information angående Återremiss: Antagande av parkeringstaxa, 
ishallen Rönnäng 
 
2020/29 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Trafikingenjör Anders Juhlin informerar nämnden om ärendet Återremiss: 
Antagande av parkeringstaxa, ishallen Rönnäng. 
 
Kommunfullmäktige har återremitterat förslag på parkeringstaxa till 
samhällsbyggnadsnämnden. Trafikenheten har nu att arbeta fram en 
kommunövergripande parkeringspolicy. 
 
Informationen på dagens sammanträde gäller en beskrivning av de olika parkeringar 
som finns i kommunen samt vilka av dessa platser som är avgiftsbelagda i nuläget 
och som förvaltningen planerar att avgiftsbelägga samt vilka förvaltningen planerar 
att inte avgiftsbelägga.   
 
Informationen gäller också kommunens möjligheter till avgiftsbeläggning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§251 
 
Planprioritering september 2020 avseende Hövik  
 
2020/91 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Lämna planbesked till nyinkommen planansökan för Hövik  med 
prioriteringsordning 3 – avslag.  
 
2. Uppmana förvaltningen att kommunicera till sökande att 
samhällsbyggnadsnämnden är positivt inställd till en samlad ansökan som omfattar 
flera fastigheter i en sammanhängande del av det nuvarande fritidshusområdet. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får några negativa konsekvenser för barn.  
 
Sammanfattning 
Ansökan inkom 2020-04-02 och kompletterades 2020-08-11. Det är en privat 
ansökan gällande prövning av planändring för Hövik 4:11.  
 
Ansökan avser planändring för ett enskilt fritidshus, som ligger i ett område som 
enligt plan har syfte ”Fritidshusområden”. Önskemålet i ansökan är att öka 
byggnadsytan för att bättre passa för helårsboende.  
 
Planavdelningen är i dagsläget inte positiv till att göra ”frimärkstomter” där det 
hade varit lämpligare med en ny detaljplan som kan ersätta tidigare byggnadsplan. 
En permanentning av kommunens fritidshusområden ses som positiv och har stöd i 
Översiktsplan 2013. Området ligger också i anslutning till tätorten Höviksnäs och 
följer målet för omvandling från fritidsbebyggelse till helårsboende. Från 
kommunens håll bör dock dessa områden göras om med ett helhetsgrepp där alla 
fastigheter inom fritidshusplanen ändras så att ett helårsboende blir möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Planansökan 
Checklista för planbesked 
Tjänsteutlåtande 2020-09-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:  
 
Förvaltningen uppmanas att kommunicera till sökande att samhällsbyggnadsnämnden 
är positivt inställd till en samlad ansökan som omfattar flera fastigheter i en 
sammanhängande del av det nuvarande fritidshusområdet. 
 

 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
Sökande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§252 
 
Information: Nordvik  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

 
Sammanfattning 
Planarkitekt Pernilla Attnäs Björk informerar nämnden om det prioriterade 
planärendet Nordvik .  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§253 
 
Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell 
 
2020/124 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att skicka Motion från Martin 
Johansson (SD) om insektshotell till följande förvaltningar och bolag: 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Barn- och utbildningsförvaltningen och  
Tjörns Bostads AB. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har inkommit med en motion om insektshotell på bland 
annat skolgårdar. Motionen yrkar ”att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
tillsammans med övriga berörda nämnder inrätta insektshotell på förskolor, skolor 
och på andra platser i kommunen där det kan vara möjligt.” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får väckas och uppdragit åt 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta om handläggning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell, daterad 2020-07-26 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 131 

 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde täcker in motionens yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
skicka Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell till följande 
förvaltningar och bolag:  
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Barn- och utbildningsförvaltningen och  
Tjörns Bostads AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§254 
 
 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
2020/4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. 
 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen delegeringsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden  
 
Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Samhällsbyggnadsnämnden fritt att 
återkalla lämnad delegation. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av följande: 
 
Delegationsbeslut enligt miljöavdelningens delegationer: MD §§ 316-337 
 
Delegationsbeslut enligt byggavdelningens delegationer (BD) för perioden 2020-08-
18 – 2020-09-08 
 
Övriga delegeringsbeslut: 
Serviceavtal Guard, Ove Hasselberg § 4/2020 
Tillförordnad byggchef 7-11 september 2020, Urban Nilsson § 4/2020  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§255 
 
Meddelanden 
 
2020/3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelas delgivningar om domar och beslut som 
inkommit till förvaltningen för perioden 2020-08-19 – 2020-09-09. 
 
Inkomna delgivningar 
Mark- och miljödomstolen avslog 2020-08-25 överklagande av bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  i Tjörns kommun. 
 
Länsstyrelsen avslog 2020-08-27 överklagande av beslut om avslag på ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av lokal för servering, utställning och försäljning 
samt parkering på fastigheterna  och  i Tjörns kommun. 
 
Länsstyrelsen avslog 2020-09-07 överklagande av beslut om bygglov för plank på 
fastigheten  i Tjörns kommun.  
 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gav 2020-08-31 NCC Industry AB tillstånd 
till bergtäkt på fastigheterna Vallhamn 3:6 och Tönsäng 1:28 i Tjörns kommun.  
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 10.20 (B), 10.50 
(C), 90.110 (C). Sevesoanläggning på den lägre kravnivån. Tillståndet gäller t.o.m. 
den 31 december 2036. 
Miljöprövningsdelegationen avslog samtidigt Wallhamn AB:s yrkande om 
sammanträde och syn på platsen. Miljökonsekvensbedömningen godkänns. 
 
Kammarrätten avslog 2020-08-31 Länsstyrelsens yrkande om syn gällande undantag 
från förbud mot terrängkörning; fråga om återförvisning. 
Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom i den del förvaltningsrätten 
upphävt Länsstyrelsens beslut och visar målet åter till Förvaltningsrätten för ny 
prövning i enlighet med det som anges i skälen för avgörandet. 
Länsstyrelsen har avslagit ansökan om undantag från förbudet mot terrängkörning 
inom Härön i Tjörns kommun, 21 november 2016. 
Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som den 13 september 2017 (mål nr 
13546-16) medgav undantag från förbudet, och överlämnade till Länsstyrelsen att ta 
fram villkor för undantaget.  
Detta har gjorts i två vändor som båda villkorsbesluten från Länsstyrelsen 
överklagats och ärendet har återgått till förvaltningsrätten. 
Den 29 januari 2019 beslutade länsstyrelsen åter om villkor för dispens.   
Efter att beslutet överklagats av Tjörns Naturskyddsförening har förvaltningsrätten, 
genom den nu överklagade domen, upphävt länsstyrelsens beslut. 
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