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KALLELSE/DAGORDNING 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 
 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 
sammanträder den 6 december 2017, kl. 13:30, Stora Tjörnsalen, 
Kommunhuset 
 
 

 
Inledning 

1 Val av justeringsperson   

2 Upprop   

3 Fastställande av dagordning   

Staben 

4 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning   

Trafikenheten 

5 Information: Svar på remiss, förslag till ny 
zonstruktur för Västtrafik 

2017/603  

Plan- och byggavdelningen - Planärenden 

6 Planprioritering december 2017 2017/697  

Miljöavdelningen 

7 Svar på remiss: Statskontorets rapport 
"Stärkt livsmedelskontroll genom ökad 
kommunal samverkan (2017:9)" 

2017/593  

8 , Tjörns kommun - 
Föreläggande om försiktighetsmått 

  

9 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- 
och hälsoskydd 2018-2020 

  



 
 

 
 

10 , Tjörns kommun - 
Överklagan av mark- och miljödomstolens 
dom 2017-11-23 avseende 
strandskyddsdispens för förrådsbyggnad 
(Handlingar kompletteras) 

  

VA-avdelningen 

11 Investeringsuppföljning 2017/7  

12 Begäran om starttillstånd för utbyggnad 
stamstråk VA, etapp A 

2017/716  

13 Begäran om starttillstånd för ny 
drickvattenledning till Tjörnbro Park 

2017/705  

14 Begäran om starttillstånd för VA-utbyggnad 
i Tolleby-Aröd 

2017/706  

15 Begäran om förnyat starttillstånd för 
instrumentering och upprustning av samtliga 
VA-anläggningar 

2017/704  

16 Begäran om förnyat starttillstånd för 
projektering Ällingseröd (Handlingar 
kompletteras) 

  

Plan- och byggavdelningen - Förhandsbesked 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  



 
 

 
 

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

  

Plan- och byggavdelningen - Tillståndsfrågor 

24 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för bostadshus 

  

25 , Tjörns kommun - Ansökan om 
bygglov för bostadshus 

  

26 , Tjörns kommun - 
Ansökan om strandskyddsdispens för 2 alt 3 
bostadshus 

  

27 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för bostadshus 

  

28 , Tjörns kommun - Ansökan om 
bygglov för flerbostadshus 

  

29 , Tjörns kommun - Ansökan om 
bygglov för flerbostadshus 

  

30 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för 8 parhus, sophus, p-platser 

  

31 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för bostadshus 

  

32 , Tjörns kommun - Ansökan om 
bygglov för gäststuga 

  

33 Återremitterat ärende: , 
Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
bostadshus och garage 

  

Avslutning 

34 Anmälan av delegeringsbeslut 2017/21  

35 Meddelanden 2017/20  

 
 
Välkomna! 
 
Lars Carlsson (M)  Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 




