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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Tanja Siladji Dahne (MP) 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP), ej § 2 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Magnus Gullbrandsson (TP), ersätter Gert Kjellberg (TP) § 2 
Björn Möller (KD) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Rolf Persson (KD) fd (M) 
Erling Alsin (-) fd (V) 
Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
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§ 1 

Samrådsyttrande vid avgränsningssamråd angående 
etablering av vindkraftsparken Västvind 

2021/360 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Yttra sig i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till samrådsyttring samt med de tillägg som kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår i tjänsteutlåtande 2021-12-07. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Eolus Vind AB genomför avgränsningssamråd avseende etablering av 
havsbaserad vindkraft i norra Kattegatt. Tjörns kommun har fått 
samrådsunderlaget på remiss och svar på remissen ska inkomma till 
Eolus Vind AB senast den 16 januari 2022. Kommunstyrelsen svarar på 
remissen för Tjörns kommuns räkning.  

Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska 
territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon ca 20 km nordväst 
om Göteborg och ca 15 km väster om skärgården i Kungälvs och 
Öckerö kommuner, mellan Norra Kattegatt och Skagerack i den 
norra delen av Västerhavet. De fyra alternativa 
utredningskorridorerna för exportkablar löper från 
utredningsområdet för vindkraftparken och angör land vid Tjörn 
och Hisingen.  

Totalt omfattar vindkraftsparken maximalt 50 verk med en 
totalhöjd på cirka 280–320 meter och parken beräknas generera 
cirka 4–4,5 TWh förnybar el till kraftnätet. Under sommaren 2021 
deltog Tjörns kommun i ytterligare två avgränsningssamråd för 
två andra etableringar av vindkraftsparker varav den sydligaste, 
Poseidon, delvis överlappar varandra. 
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Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 362 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 310 

Samverkan 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till remissvar är framtaget i 
samverkan mellan miljö- och planavdelningarna. Det bygger 
också på erfarenheter från de tidigare avgränsningssamråden där 
näringslivets synpunkter vävts in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Eolus Vind AB:s samrådsunderlag 2021-10-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Martin Johansson (-) fd (SD), 
Magne Hallberg (KD), Björn Möller (KD) fd (M), Gert K föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska ställer sig 
positiva till havsbaserad vindkraft som ett välkommet tillskott till den 
nationella elförsörjningen och yrkar därför att vi ställer oss positiva till 
samrådsförslag kring Eolus Vind AB om Västvind vindkraftpark. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlsson (M) med 
fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) med fleras förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.  

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Magne Hallberg (KD), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn 
Möller (KD) fd (M), Martin Johansson (-) fd (SD). 

3 Nej-röster, George Strömbom (C), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S). 

Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs. 
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Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig enligt: 

”Kommunstyrelsen ställer sig positiva till havsbaserad vindkraft som 
ett välkommet tillskott till den nationella elförsörjningen och yrkar 
därför att vi ställer oss positiva till samrådsförslag kring Eolus Vind AB 
om Västvind vindkraftpark.” 

Protokollsanteckning 
Martin Johansson (-) fd (SD) anmäler protokollsanteckning enligt 
följande: 

”Mycket av kommunens identitet och kulturmiljö kommer att gå 
förlorad om vindkraftparken blir verklighet. Jag anser med 
bestämdhet att etableringen kommer att ge mycket negativa 
effekter vad gäller våra framtida generationers möjlighet att nyttja 
och njuta av en fri, orörd havsmiljö. 

De tänkta etableringarna sker inom riksintresse för yrkesfisket och 
kommer att påverka Bohusläns framtida yrkesfiske. De aktuella 
etableringarna är ett av de mest trålade områdena i Europa. 
Förutom yrkesfiske är även fisketurism stort i området. 

Ansvarsfrågor i remissen, inklusive finansiering av framtida 
marint avfall och installationer från tänkta vindkraftsetableringar 
är inte genomarbetat. Det gäller även ansvarsfrågor när det sker 
incidenter, avveckling av anläggningar med mera så att inte skräp 
blir kvar i havet. Även restaurering av den marina miljön är inte 
heller inkluderad. 

Mera kärnkraft till folket istället.” 

Gert Kjellberg (TP) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Den föreslagna vindkraftsparken är direkt skadlig för 
västkustens framtid både för fiske, turism och den framtida 
kulturella miljön som är unik och kommer att vara som bortblåst.” 

Beslutet skickas till 
Remissvar skickas till Eolus Vind 
samrad.vastvind@eolusvind.com, ämne ”Samråd Västvind” 
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 2 

Föreläggande om yttrande i mål nr 13184-21 avseende 
Godkännande av exploateringsavtal för detajlplan 
Dalbergen, del av Härön 1:4, m.fl 

2012/153 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Inge yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 13184-21 i 

enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) avstår från att delta i 
beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslut (2021-11-04, § 207) att ingå 
exploateringsavtal för genomförande av detaljplan Dalbergen del 
av fastigheten Härön 1:4 m.fl. har överklagats.  

Förvaltningsrätten i Göteborg har förelagt Tjörns kommun att 
yttra sig över klagandens inlaga. Förvaltningen har upprättat 
förslag till yttrande, se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 207 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 242 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-03 
Förslag till yttrande daterat 2022-01-13, bilaga 1 
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg, bilaga 2 
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Göteborg, bilaga 3 
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Jäv 
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Cyril Esbjörnsson (TP) och Magnus Gullbrandsson (TP) anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Jag reserverar mig mot nämndens beslut att inte berört yttrande till 
förvaltningsrätten. 
Yttrandet är felaktigt då avtalet kan innebära ett olaga stöd till enskild 
näringsidkare. 
 
Behovet av parkeringsytor för allmänheten är stort i området, att 
kommunen 
ger ett bolag rådigheten av ett markområde som motsvarar 28 
parkeringsplatser är därmed djupt orättvist behandlande av 
kommuninnevånare och besökare i området. 
 
Jag anser att förvaltningsrätten skall bifalla överklagan” 

Rosalie Sanyang (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Socialdemokraternas avslagsyrkande och reservation i KSAU 
2021.11.04 hade tillfullo politiska övervägande som grund och inte 
några juridiska, därför avstår vi i från att delta i detta beslut.” 
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