
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2019-03-13 

KALLELSE/DAGORDNING 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder den 13 mars 2019, kl. 
10:30, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn 

Inledning 

1 Val av justerare 

2 Upprop 

3 Fastställande av dagordning 

Staben 

4 Förvaltningschefen informerar 

5 Remiss: Yttrande över digital strategi för 
Tjörns kommun 

2019/28 

VA-avdelningen 

6 Information: VA-taxan – förslag till vidare 
gång 

7 Information: Omstuvning av 
investeringsplanering 2019 

8 Begäran om starttillstånd för nytt vattenverk 
i Djupvik 

2019/55 

9 Utökning av Rörevikens 
verksamhetsområde med vatten och 
spillvatten 

2011/208 

10 Uppdrag angående Allmänna bestämmelser 
VA (ABVA) 

11 Inrättande av VA-utskott 



 
 

 
 

Miljöavdelningen 

12 Kontrollplan och behovsutredning för 
livsmedel 2019-2021 

  

Trafik 

13 Information: Återkoppling gällande 
hållplatser vid Wallhamn 

  

14 Begäran om starttillstånd för 
investeringsprojekt Parkering Jannes Äng 19 

2019/54  

Planavdelningen - Planärenden 

15 Information: Ändring av detaljplan/ny 
detaljplan i Fritidshusområden 

  

16 Information: Klövedals Bö - ny bedömning 
av prioriterad ansökan och hur vi ska gå 
vidare 

  

17 Planprioritering: Ändring av detaljplan 
"Gamla salteriet” Ansökan gäller ett 
felaktigt inritat U-område 

2019/56  

Byggavdelningen – Förhandsbesked 

18 , Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för bostadshus, begäran om 
omprövning 

  

19 , Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för bostadshus 

  

20 , Tjörns kommun - Ansökan 
om förhandsbesked för bostadshus 

  

Byggavdelningen - Tillståndsfrågor 

21 , Tjörns kommun - Ansökan 
om tidsbegränsat, periodiskt bygglov för 
parkering 

  

22 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för om- och tillbyggnad av 
bostadshus 

  



 
 

 
 

23 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för bostadshus med tillhörande 
murar 

  

24 , Tjörns kommun - Ansökan 
om strandskyddsdispens för 
ersättningsbyggnad för fritidshus 

  

25 , Tjörns kommun - Ansökan 
om strandskyddsdispens för 
ersättningsbyggnad för utedass samt 
nybyggnad av förråd 

  

26 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för ersättningsbyggnad för 
utedass, nybyggnad av förråd, samt rivning 
av befintligt utedass 

  

27 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för uppförande av telemast med 
tillhörande teknikbod 

  

28 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad (garage) 

  

29 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för bostadshus 

  

30 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för plank 

  

Avslutning 

31 Val av en ledamot och en ersättare till 
folkhälsorådet för mandatperioden 2019-
2022 

2019/43  

32 Anmälan av delegeringsbeslut 2019/10  

33 Meddelanden 2019/13  

 
Välkomna! 
 
 
Lars Carlsson (M)  Torbjörn Hall 
ordförande  sekreterare 
 




