
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
  2022-01-19 

KALLELSE/DAGORDNING 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder den 19 januari 
2022, kl. 10:30, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn 

 
Inledning 

1 Val av justerare   

2 Upprop   

3 Fastställande av dagordning   

Staben 

4 Förvaltningschefen informerar   

5 Svar på motion från Martin Johansson (-
) fd (SD) om att tillgängliggöra 
friluftsmålen 

2021/95  

6 Jeanette Lagervalls (V) fråga avseende 
sophantering på Dyrön och 
likabehandling av öarna 

  

Planavdelningen - Trafikärenden 

7 Svar på remiss: Trafikverkets förslag till 
nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Paragrafen justeras omedelbart 

2021/131  

Planavdelningen - Planärenden 

8 Information om pågående planer   



 

VA-avdelningen 

9 Godkännande av avtal med 
Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2021/119  

10 Slutredovisning av årliga 
investeringsprojekt 

  

11 Information om pågående 
investeringsprojekt 

  

Miljöavdelningen 

12 Antagande av Taxa för Tjörns kommuns 
prövning och offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet 

  

13 Information om invasiva arter med 
betoning på parkslide 

  

Byggavdelningen – Förhandsbesked 

14 , Tjörns kommun - 
Återremitterat ärende: Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

  

15 , Tjörns kommun - 
Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

  

16 , Tjörns kommun - 
Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

  

17 , Tjörns kommun - 
Återremitterat ärende: Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

  

18 , Tjörns kommun - 
Återremitterat ärende: Ansökan om 

  



 

förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Byggavdelningen - Tillståndsfrågor 

19 , Tjörns kommun - 
Återförvisat ärende: Ansökan om 
bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus 

  

20 , Tjörns kommun - 
Återremitterat ärende: Ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt ny balkong 

  

21 , Tjörns kommun - Ansökan 
om bygglov för nybyggnad av 
butik/försäljningslokal 

  

22 , Tjörns kommun - 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 

  

Byggavdelningen - Övrigt 

23 , , Tjörns kommun - 
Ändring av beslut gällande bygglov för 
ersättningsbyggnad för del av 
förrådsbyggnad som avses att rivas och 
återuppföras 

  

24 , Tjörns kommun - 
Omprövning av beslut om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

  

Anmälningsärenden 

25 Protokoll från VA-utskottet   

26 Initiativärende från Jan Berndtsson (S) 
angående beräknande av VA-intäkter 
och -kostnader vid antagande av ny 
detaljplan 

2021/137  



 

27 Anmälan av delegationsbeslut 2022/3  

28 Meddelanden 2022/2  

För kännedom 

29 Rapport: Kommunens rapportering av 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
för vatten 2020 

2020/182  

30 THAB: s beslut gällande inställning till 
ägande av färjor samt drift av färjor 

2021/99  

 

Välkomna! 

Lars Carlsson (M) 
ordförande

Annie Frid 
nämndsekreterare 

 




