


 
 

 
 

Plan- och byggavdelningen - Tillståndsfrågor 

8 , Tjörns kommun - 
Ansökan om bygglov för bostadshus 

  

9 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för bostadshus och 
komplementbyggnad 

  

10 , Tjörns kommun - 
Ansökan om strandskyddsdispens för garage 

  

11 , Tjörns kommun - 
Strandskyddsdispens för attefallshus 

  

12 , Tjörns kommun - Ansökan 
om strandskyddsdispens för bostadshus 

  

Plan- och byggavdelningen - Förhandsbesked 

13 , Tjörns kommun - Ansökan 
om förhandsbesked för bostadshus, steg II 

  

14  (A), Tjörns kommun - Ansökan 
om förhandsbesked för bostadshus, steg I 

  

15  (B), Tjörns kommun - Ansökan 
om förhandsbesked för bostadshus, steg I 

  

16 , Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för bostadshus, steg II 

  

17  (A), Tjörns kommun - 
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus, 
steg I 

  

18  (B), Tjörns kommun - 
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus, 
steg I 

  

19 , Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för bostadshus, steg I 

  

20 , Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för bostadshus, steg I 

  

21 , Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för bostadshus, steg I 

  



 
 

 
 

22 , Tjörns kommun - Ansökan 
om strandskyddsdispens för bostadshus, steg 
II 

  

Plan- och byggavdelningen - Övrigt 

23 , Tjörns kommun - Beslut om att 
inte ingripa 

  

24 , Tjörns kommun - Beslut om 
att inte ingripa 

2016/101  

Tekniska avdelningen 

25 Utvärdering av VA-flytt 2017/178  

26 Begäran om utredningsuppdrag gällande 
insamling av förpackningar och tidningar 

2017/198  

27 Begäran om utökat starttillstånd för ny 
råvattenledning Tolleby 

2017/10  

28 Begäran om utökat starttillstånd för Sunna 
avloppsreningsverk omkoppling 

2014/497  

29 Begäran om utökat starttillstånd för 
Skärhamn avloppsreningsverk omkoppling 

2017/189  

30 Begäran om förnyat starttillstånd för 
övergripande styr och övervakning 

2017/191  

31 Begäran om förnyat starttillstånd för byte av 
Lilldals avloppspumpstation 

2017/187  

32 Begäran om förnyat starttillstånd för mindre 
upprustningar av avloppspump- och 
tryckstegringsstationer 

2017/196  

33 Begäran om förnyat starttillstånd för nya 
serviser 

2017/195  

34 Begäran om förnyat starttillstånd för mindre 
ledningsarbeten 

2017/194  

35 Begäran om starttillstånd för 
ledningsomläggning Lönneberget 

2017/188  



 
 

 
 

36 Begäran om starttillstånd för 
ledningsomläggning Kållekärr 

2017/185  

37 Begäran om starttillstånd för 
ledningsförnyelse Vassdalen 

2017/186  

Information/För kännedom 

38 Cultural planning   

39 Övertagande av VA-föreningar på 
nordvästra Tjörn 

  

40 Tidsplan gällande upphandling av insamling 
av hushållsavfall 

  

41 Utfall gällande genomförd 
kundnöjdhetsenkät avfall 

  

42 Införandet av ”Samlare” insamling av 
Farligt Avfall 

  

43 Sunna avloppsreningsverk   

44 Svanvik 3:63, vatten och avlopp   

45 Återremitterat ärende, fördelning av 
investeringsbudget 2017 

2017/132  

46 Beslut från Länsstyrelsen: Tillstånd till Heås 
återvinningscentral 

2013/7466  

47 Beslut från Myndighetsnämnden: Klagomål 
avseende dagvattenhantering vid 
Nordviksgärde 

2013/7468  

Avslutning 

48 Anmälan av delegeringsbeslut 2017/21  

49 Meddelanden 2017/20  

 
Välkomna! 
 
 
Lars Carlsson (M)  Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 




