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Beslutande Bengt-Arne Andersson (M), ordförande 
Thord Jansson (SD) ersätter Jenn Johansson (SD) 
Urban Möller (L) 
Jeanette Lagervall (-) f.d. V ersätter Christer Olsson (SD) 
Robert Windelstrand (M) 
Peter Gustavsson (TP) 
Leif Runesson (L) ersätter Marie Rössberger (TP) 
Stellan Samsson (KD) 
Lena Palmén (S) 
Jan Berndtsson (S) 

 
Övriga närvarande Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 

Josefin Wetterberg, utvecklingsledare 
Annie Frid, nämndsekreterare 
Lene Larsson, miljöchef 
Emma Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt 
Urban Nilsson, avdelningschef bygg, plan och trafik 
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§ 47 

Samrådsyttrande till kompletterat avgränsningssamråd 
gällande Västvind vindkraftpark 

2021/107 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

att yttra sig enligt följande: Tjörns kommun noterar den 
kompletterande informationen och hänvisar till tidigare lämnat 
yttrande, daterat 2023-03-22. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Eolus Vind AB genomförde avgränsningssamråd avseende etablering av 
havsbaserad vindkraft i norra Kattegatt under vintern 2021/2022. 
Kommunstyrelsen yttrade sig i samrådet, efter beredning av 
samhällsbyggnadsnämnden. Bolaget har nu kompletterat sitt 
samrådsunderlag på fyra områden: 1. vindmätning, 2. förberedande 
undersökningar och arbeten, 3. muddring och hantering av 
muddermassor samt 4. driftperiod. 

Samrådet syftar till att vägleda Eolus till lämplig omfattning och djup av 
miljöbedömning och innehåll i projektets MKB, inför upprättande av 
ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, lagen om 
kontinentalsockeln, miljöbalken samt ellagen för att uppföra och driva en 
vindkraftpark med tillhörande nedläggning av kablar fram till 
landtagningspunkt.  

Förvaltningen har handlagt ärendet och anser inte att kompletteringar 
som presenterats föranleder att Tjörns kommun ändrar sitt tidigare 
lämnade samrådsyttrande. Därför föreslår förvaltningen att kommunen 
yttrar sig enligt följande: Tjörns kommun noterar den kompletterande 
informationen och hänvisar till tidigare lämnat yttrande, daterat 2023-03-
22. 

Samhällsbyggnadsnämnden är samstämmig med förvaltningens förslag 
till beslut med poängterar vidare att kommunens invånare inte ska 
missgynnas av landningen av kabeln mot land vid en eventuell framtida 
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etablering. Nämnden ser fram emot att fortsatt delta i kommande 
remissrundor i ärendet för att då fördjupa nämndens synpunkter.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 362 
Kommunstyrelsen 2023-03-22, § 1 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-20 
Tidigare samrådshandlingar 
Komplettering 
Tidigare beslut 
Tidigare tjänsteutlåtande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Lagervall (-) f.d. V, föreslår att nämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 

Godkännande av utställningsutlåtande för fördjupad 
översiktsplan för havet (FÖP) för Tjörn och Orusts 
kommuner 

2020/6 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

godkänna utställningsutlåtande för Fördjupad översiktsplan för 
havet i Tjörns och Orusts kommuner. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
I maj 2017 och juni 2018 tilldelades Tjörns och Orust kommuner statligt 
bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för att bedriva 
kommungemensam kust- och havsplanering enligt plan- och 
bygglagen. Ett förslag till fördjupad översiktsplan för havet, FÖP Hav 
Tjörn Orust, togs fram, vilket var på samråd 22 januari – 25 mars 2020. 
Utifrån samrådet reviderades planförslaget. Utställning av reviderat 
förslag genomfördes 18 augusti – 21 oktober 2022. Under utställningen 
inkom 25 yttranden vilka redovisas och besvaras i det 
utställningsutlåtande som nu är aktuellt för godkännande. Efter 
godkänt utställningsutlåtande kommer justeringar utifrån utlåtandet 
göras. Därefter ska bearbetat planförslag antas. Även Orust kommun 
ska anta planen för sin del.  

De inkomna yttrandena under utställningen föranleder ingen 
omfattande omarbetning av planförslaget. De viktigaste förändringarna 
som föreslås är: 

• Förtydligande av kommunernas syn på utveckling och förändring 
för de ytor som inte innehåller någon rekommendation.  

• Vindbruksområdet tas bort från handlingen.  
• Området för algodling justeras så att det inte ligger på något område 

som omfattas av riksintresse för yrkesfiske. 
• Handlingen kompletteras med ett resonemang om vilka områden 

som är olämpliga för kabeldragning utifrån kommunernas 
perspektiv. 
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• Planhandlingen kompletteras med resonemang kring hur 
kommunerna ser på fritidsbåtstrafikens och vattenbrukets behov 
och intressen och möjlighet till samexistens med riksintresset för 
friluftsliv.  

• Planhandlingen kompletteras med information om att föreslagen 
färjeförbindelse mellan Tjörn och Kungälv i huvudsak följer 
befintliga farleder. 

• Planhandlingen kompletteras med rätt information kring farleder 
som har varit felaktig. 

• Området för vattenbruk vid Härmanö tas bort. 
• Planhandlingen kompletteras med aktuell information kring de 

beslutade havsplanerna. 
• Den webbaserade planhandlingen kompletteras med en möjlighet 

att själv välja kartlager. 
• Planhandlingen kompletteras med information om särskilt 

skyddsvärda lokala bestånd av torsk, kolja och bleka i samma 
område som område R9a och att det behöver beaktas vid en 
lämplighetsprövning. 

• Planhandlingen kompletteras med ett resonemang kring förslagets 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.  

• Planförslaget uppdateras med att EU beslutat om en ny strategi för 
biologisk mångfald 2030.   

• R2-området utanför Hälleviksstrands hamn utökas söderut mot 
Bråtö. 

• Planhandlingen kompletteras med de aktuella tillstånden för 
vattenbruk. 

Beslutet om godkänt utställningsutlåtande justeras omedelbart för att 
hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-03-23.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-18, § 138 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 77 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14, § 256 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-13, § 134 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-21, § 121 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17, § 97 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-17, § 117 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-24, § 139 
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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, 2017-06-07, § 
145 

Samverkan 
FÖP Hav har genomgått lagstadgat samråd och utställning, vilket 
innebär omfattande intern och extern samverkan. De instanser som har 
deltagit i utställningen genom att lämna yttrande framgår av bilagt 
utställningsutlåtande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-08 
Utställningsutlåtande 
Utställningshandling 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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