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§ 187 

Samrådsyttrande angående etablering av vindpark 
Poseidon 

2021-450 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att yttra sig 

enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i tjänsteutlåtande 
daterat 2021-06-02.   

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering 
av vindpark Poseidon. 

Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark 
Poseidon till havs inom Sveriges ekonomiska zon i södra delen av 
Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 5,5 TWh el per år, 
vilket motsvarar elanvändningen för cirka 1 miljon hushåll. 
Projektområdet för vindpark Poseidon är uppdelat i två delområden, 
Nord och Syd. Det norra området är drygt 161 kvadratkilometer stort 
och det södra området är ca 35 kvadratkilometer stort. Vindparken 
planeras att bestå av 61 - 94 vindkraftverk med en totalhöjd på 260-340 
meter. 

Samhällsbyggnadsnämnden är kritisk mot den stora omfattningen på 
vindparksetableringen då påverkan på landskapsbilden blir påtaglig 
sett till att i nästintill hela Tjörns havshorisont kommer att upptas av 
vindkraftsverk och får därmed stor påverkan på kommunens karaktär, 
identitet och kulturhistoria. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
”Samprövning 
Parallellt med avgränsningssamråd för vindpark Poseidon pågår ett 
avgränsningssamråd för vindpark Mareld med Hexicon AB som 
huvudman. Etableringarna överlappar delvis varandra geografiskt och 
kommer utgöra samma störningsområde om båda blir verklighet. Det 
är Tjörns kommuns bestämda åsikt att dessa två bör betraktas som en 
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gruppstation även om de har olika huvudmän. Tjörns kommun yrkar 
därför på en samprövning för att möjliggöra en helhetsbedömning.  

Kort svarstid  
Kommunen önskar framföra att samrådstiden har varit allt för kort för 
ett projekt av denna dignitet. På grund av omfattningen av vindparken 
blir frågan av principiell karaktär och bör därför hanteras av först 
samhällsbyggnadsnämnden och därefter kommunstyrelsen. Samrådstid 
mellan 11 maj till 23 juni är allt för kort tidsperiod för att Tjörns 
kommun ska ha en rimlig chans till handläggning och beslut i politiska 
instanser. Resultatet blir ett forcerat yttrande där det finns risk att 
viktiga aspekter förbises.  

Nuläge 
Orust och Tjörns kommuner arbetar kommunövergripande med en 
gemensam fördjupad översiktsplan för havet. Planförslag har varit 
föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan och bygglagen under tiden 22 
januari – 25 mars 2020. I pågående arbete med FÖP Hav Tjörn Orust 
föreslås ett område för testanläggning av vindbruk till havs som 
ansluter vid territorialgränsen längst söderut mot område Poseidon 
nord. Det visuella intrycket från land av havet och den obrutna 
horisonten har stor betydelse för kommunens karaktär, identitet och 
kulturhistoria, varför kommunens föreslagna testområde är geografiskt 
avgränsat så att synligheten från land ska vara acceptabel, vid 
turbinhöjder upp till 120 meter. Aktuella vindparker föreslagna för 
prövning utanför territorialgränsen innehåller avsevärt fler och högre 
verk och blir visuellt mycket dominerande i havsutblickarna från hela 
kommunens västra sida, och stora delar av kusten i södra Bohuslän. 

MKB och övrigt ansökningsunderlag  

Landskapsbild och kulturmiljö 
Påverkan på landskapsbilden blir påtaglig sett till att näst intill hela 
Tjörns havshorisont kommer att upptas av vindkraftsverk. Tjörns 
kommuns identitet utgår i stor grad idag ifrån en havsnära tillvaro och 
en orörd havsmiljö. Som exempel kan nämnas att Bohuskusten har 
blivit utsedd till världens sjunde vackraste vildmark av CNN, mycket 
tack vare den orörda naturen. De planerade vindkraftparkerna innebär 
därför en grov inskränkning på kommunens möjlighet att erbjuda såväl 
boende som besökare det som tidigare har utgjort kommunens stora 
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attraktionskraft.  Utbyggnaden innebär även en negativ inverkan på 
människors möjlighet att idka friluftsliv i en orörd natur. 

Det är angeläget att miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn) innehåller 
en uttömmande utredning angående konsekvenser för landskapsbild 
och kulturmiljö. Utredningen bör presentera ett så kallat ”worst case 
scenario” som visar etableringen utifrån den synvinkel som ger störst 
påverkan på omgivningen. Tjörns kommun efterfrågar montage av hur 
ljusföroreningar från etableringen kommer att gestalta sig dag- och 
nattetid i vilka det går att uttyda omfattningen av ”blink”-påverkan. 
Tjörns kommun efterfrågar även montage för de olika höjderna på 
verken och en redogörelse för om det finns åtgärder som kan sättas in 
för att minska den visuella upplevelsen från dem. 

Sammantaget anser Tjörns kommun att påverkan på landskapsbilden 
och kulturmiljön blir allt för stor enligt det utformningsförslag som 
Poseidon innebär.  

Påverkan på luftburna organismer 
Vindkraftverk innebär alltid en viss risk för kollisioner och störning av 
förflyttelsemönster hos luftburna organismer. Enligt internationella 
avtal och konventioner har Sverige beslutat att skydda hotade arter där 
bland annat många fåglar ingår. Många kust- och skärgårdsområden 
utgör ledlinjer för sträckande sjöfåglar och utsjöbankar utgör ofta 
häckplatser. Det finns även migrerande fladdermöss och insekter som 
kan påverkas. 

Tjörns kommun önskar framföra att tillståndsunderlaget ska innehålla 
fördjupade inventeringar och studier angående påverkan på luftburna 
organismer tillsammans med en kartläggning av fåglars och andra 
organismers rörelser, födosöksområden övervintringsplatser och hur 
etableringen kan komma att påverka häckningsplatser.  

Marina organismer 
Påverkan på marina däggdjur som exempelvis tumlare och säl behöver 
utredas långtgående. Tjörns kommun har uppgifter om att platsen är 
viktig för kräftdjur och även påverkan på dessa bör belysas. 
Sammantaget krävs en noggrann analys med avseende på påverkan på 
marina organismer.  
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MKBn bör utreda vilka effekterna blir av att införa hårda ytor i ett 
område där detta annars saknas och vilka effekter som uppstår vid 
förändrade strömnings-, omblandnings- och vågmönster. Vilka arter 
kommer att gynnas respektive missgynnas och vilka blir effekterna av 
detta?  
 
Tjörn kommun vill redan i detta yttrande framföra sin avstyrkan mot 
att använda så kallade piling som förankringsmetod. Kommunen anser 
att ljudföroreningar ska minimeras i det längsta. 
 
Vilka blir effekterna på botten och för bottenlevande organismer av 
fundamentens förankringar, interkabelnät och tillfört grus?  
 
Utredning bör utföras om huruvida det förekommer föroreningar i 
botten. Om föroreningar påträffas ska dessa hanteras på ett sätt som 
minskar risk för spridning. 
 
Fiskar kan gynnas av vindkraftsetablering då fisketrycket minskar och 
det skapas en fristad tillsammans med eventuella reveffekter. 
Tillsammans med ett marint skyddat område på den Danska sidan kan 
det bli en större sammanhängande fiskefritt område för fiskbestånd 
som annars fiskas hårt.  

MKBn bör innehålla en redogörelse för effekterna av de samlade 
störningarna inklusive den barriäreffekt som uppstår. Denna ska 
innehålla även indirekta och kumulativa störningar.  

Riksintressen och skyddade områden 
Som utgångspunkt vid bedömning mot riksintressen ska man beakta 
om åtgärden påtagligt påverkar riksintresset. Etableringen hamnar 
relativt nära riksintresse för kulturmiljö vid Pater Noster och Måseskär 
och kommer att vara synliga från dessa.  
 
Det bör tydligt framgå av tillståndsunderlaget hur påverkan på 
riksintresset blir. För dessa riksintressen är horisontlinje och det större 
landskapsrummet centrala värden. Fyrarna är dessutom höga objekt i 
sig, från vilka siktanalyser kan vara av betydelse för bedömningen. 
Tillståndsunderlagen behöver i hög utsträckning redovisa påverkan på 
dessa riksintressen. 
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Delar av etableringen hamnar inom område som utpekats som 
riksintresse för yrkesfiske. Av samrådsunderlaget framgår att delar av 
dessa ytor kommer att bli otillgängliga för fiske. Det bör tydligt framgå 
av tillståndsunderlaget hur påverkan på riksintresset blir. Tjörn 
kommun efterfrågar en analys av de samhällsekonomiska 
konsekvenserna.  
 
I det förslag till havsplan som arbetats fram på uppdrag av regeringen, 
och som också beskrivs i underlaget för samrådet, pekas delar av 
områdena ut som särskilt viktiga för yrkesfisket. Tjörn kommun 
föreslår därför att även Fiskekommunerna bör vara en samrådande part 
om projektet fortlöper. Underlag för fisket bör också ses över en längre 
tidsperiod då kvottilldelningar, väderförhållanden och internationella 
avtal kan få betydande påverkan på hur fisket genomförs från år till år. 
 
Både Poseidon Nord och Syd gränsar till riksintressen för farled. De 
båda områdena delas dessutom av detsamma. Det är därför av allra 
största vikt att påverkan på dessa farleder utreds och redovisas. Särskilt 
bör även beskrivningen hur de båda områdenas hopkoppling och 
påverkan på sjöfarten belysas. 
 
Pater Noster är även utpekat som Natura 2000-område. Det utgör 
reproduktions- och fiskeområde för krabba och hummer och 
reproduktionsområde för sjöfågel så som tärnor. Området är även av 
vikt för säl. Höga krav bör ställas på utredning av vindparkens 
påverkan på de värden som områdesskyddet värnar. 
 
Lokaliseringsalternativ 
Tjörns kommun efterfrågar redogörelse för fler alternativ än aktuell 
lokalisering och nollalternativet. Tjörns kommun efterfrågar även en 
beskrivning som visar hur vindparken kan begränsas i yta och höjd och 
placeras på ett sätt som medför att vindparken inte upptar så stort 
utrymme i nord-sydlig riktning. 
 
Tjörns kommun bedömer att etableringen av vindparker bör utredas på 
nationell nivå ur ett strategiskt perspektiv för att identifiera de mest 
lämpliga platserna där påverkan från vindparkerna är acceptabel. På så 
vis möjliggörs även bedömning av kumulativa effekter i de fall 
ytterligare vindparker planeras. 
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Avveckling och haveririsk 
Tjörns kommun yrkar på att ett eventuellt framtida tillstånd förenas 
med ett villkor om bankgaranti som säkerställer att det finns 
ekonomiska medel i det fall bolaget går i konkurs och vindparken 
behöver rivas eller för täcka kostnader i samband med haveri.  
 
Vidare bör tillståndsunderlaget innehålla en analys om vad i 
anläggande och drift som innebär risk för olyckor, exempelvis orsakade 
av slita verk, och vilka åtgärder som krävs för att hantera de riskerna. 
Konsekvenser och ansvarsfrågan bör utredas vidare. 

Det bör upprättas en redogörelse av den beredskap, som kommunen 
anser är rimlig att förvänta sig, gällande om det vid anläggandet kan 
konstateras att akut miljöfarliga vrak alternativt dumpad ammunition 
påverkas.”  
 
Samverkan 
Förvaltningens miljö- och planavdelningar samt näringslivsstrateg har 
samverkat i handläggningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-02 
Samrådshandlingar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Lagervall (V), Cyril Esbjörnsson (TP), Peter Andersson (L) 
och Robert Berntsson (TP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska föreslå kommunstyrelsen att yttra sig enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i tjänsteutlåtande daterat 
2021-06-02. 

Rikard Larsson (S) och övriga ledamöter för Socialdemokraterna 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig till 
kommunstyrelsen enligt följande: 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till havsbaserad 
vindkraft som ett välkommet tillskott till den nationella 
elförsörjningen och yrkar därför att vi ställer oss positiva till 
samrådsförslag kring vindpark Poseidon. Vi tror att detta kan få 
mycket gynnsamma effekter för natur, djurliv och klimat. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Jeanette Lagervalls (V) 
med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Jeanette Lagervalls (V) med fleras förslag 

Nej- röst för Rikard Larssons (S) med fleras förslag 

Omröstningsresultat 
7 Ja-röster: Jeanette Lagervall (V), Robert Berntsson (TP), Robert 
Johansson (M), Cyril Esbjörnsson (TP), Robert Mattsson (C), Peter 
Andersson (L), Lars Carlsson (M) 

4 Nej-röster: Stefan Wirtberg (S), Jan Berndtsson (S), Rikard Larsson (S), 
Urban Möller (-)  

Jeanette Lagervalls (V) med fleras förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 188 

Samrådsyttrande angående etablering av vindpark 
Mareld 

2021-475 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att yttra sig 

enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i tjänsteutlåtande 
daterat 2021-06-02.   

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering 
av vindpark Mareld. 

Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga 
vindkraftsparken Mareld i Västerhavet, i Sveriges ekonomiska zon, 
mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark. Parkens avstånd till 
svenska fastlandet är cirka 30 km. Vindkraftsparken Mareld planeras 
att ha ett hundratal verk på förankrade flytande fundament och 
producera cirka 12 TWh/år. 

Samhällsbyggnadsnämnden är kritisk mot den stora omfattningen på 
vindparksetableringen då påverkan på landskapsbilden blir påtaglig 
sett till att i nästintill hela Tjörns havshorisont kommer att upptas av 
vindkraftsverk och får därmed stor påverkan på kommunens karaktär, 
identitet och kulturhistoria. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
Samprövning 
Parallellt med avgränsningssamråd för vindpark Mareld pågår ett 
avgränsningssamråd för vindpark Poseidon med Zephyr Vind AB som 
huvudman. Etableringarna överlappar delvis varandra geografiskt och 
kommer utgöra samma störningsområde om båda blir verklighet. Det 
är Tjörns kommuns bestämda åsikt att dessa två bör betraktas som en 
gruppstation även om de har olika huvudmän. Tjörns kommun yrkar 
därför på en samprövning för att möjliggöra en helhetsbedömning.  
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Kort svarstid  
Kommunen önskar framföra att samrådstiden har varit allt för kort för 
ett projekt av denna dignitet. På grund av omfattningen av vindparken 
blir frågan av principiell karaktär och bör därför hanteras av först 
samhällsbyggnadsnämnden och därefter kommunstyrelsen. Samrådstid 
mellan 22 maj till 9 juli är allt för kort tidsperiod för att Tjörns kommun 
ska ha en rimlig chans till handläggning och beslut i politiska instanser. 
Resultatet blir ett forcerat yttrande där det finns risk att viktiga aspekter 
förbises.  

Nuläge 
Orust och Tjörns kommuner arbetar kommunövergripande med en 
gemensam fördjupad översiktsplan för havet, ”FÖP Hav Tjörn 
Orust”.  Planförslag har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan 
och bygglagen under tiden 22 januari – 25 mars 2020. I pågående arbete 
med FÖP Hav Tjörn Orust föreslås ett område för testanläggning av 
vindbruk till havs som ansluter vid territorialgränsen en bit söder om 
Marelds föreslagna lokalisering. Det visuella intrycket från land av 
havet och den obrutna horisonten har stor betydelse för kommunens 
karaktär, identitet och kulturhistoria, varför kommunens föreslagna 
testområde är geografiskt avgränsat så att synligheten från land ska 
vara acceptabel, vid turbinhöjder upp till 120 meter. Aktuell vindpark 
föreslagen för prövning utanför territorialgränsen innehåller avsevärt 
fler och högre verk och befaras därmed kunna bli visuellt mycket 
dominerande i havsutblickarna från kusten i hela södra Bohuslän. 

MKB och övrigt ansökningsunderlag  

Landskapsbild och kulturmiljö 
Påverkan på landskapsbilden blir påtaglig sett till att näst intill hela 
Tjörns havshorisont kommer att upptas av vindkraftsverk. Tjörns 
kommuns identitet utgår i stor grad idag ifrån en havsnära tillvaro och 
en orörd havsmiljö. Som exempel kan nämnas att Bohuskusten har 
blivit utsedd till världens sjunde vackraste vildmark av CNN, mycket 
tack vare den orörda naturen. De planerade vindkraftparkerna innebär 
därför en grov inskränkning på kommunens möjlighet att erbjuda såväl 
boende som besökare det som tidigare har utgjort kommunens stora 
attraktionskraft.  Utbyggnaden innebär även en negativ inverkan på 
människors möjlighet att idka friluftsliv i en orörd natur. 
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Det är angeläget att miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn) innehåller 
en uttömmande utredning angående konsekvenser för landskapsbild 
och kulturmiljö. Utredningen bör presentera ett så kallat ”worst case 
scenario” som visar etableringen utifrån den synvinkel som ger störst 
påverkan på omgivningen. Tjörns kommun efterfrågar montage av hur 
ljusföroreningar från etableringen kommer att gestalta sig dag- och 
nattetid i vilka det går att uttyda omfattningen av ”blink”-påverkan. 
Tjörns kommun efterfrågar även montage för de olika höjderna på 
verken och en redogörelse för om det finns åtgärder som kan sättas in 
för att minska den visuella upplevelsen från dem. 

Sammantaget anser Tjörns kommun att påverkan på landskapsbilden 
och kulturmiljön blir allt för stor enligt det utformningsförslag som 
Poseidon innebär.  

Påverkan på luftburna organismer 
Vindkraftverk innebär alltid en viss risk för kollisioner och störning av 
förflyttelsemönster hos luftburna organismer. Enligt internationella 
avtal och konventioner har Sverige beslutat att skydda hotade arter där 
bland annat många fåglar ingår. Många kust- och skärgårdsområden 
utgör ledlinjer för sträckande sjöfåglar och utsjöbankar utgör ofta 
häckplatser. Det finns även migrerande fladdermöss och insekter som 
kan påverkas. 

Tjörns kommun önskar framföra att tillståndsunderlaget ska innehålla 
fördjupade inventeringar och studier angående påverkan på luftburna 
organismer tillsammans med en kartläggning av fåglars och andra 
organismers rörelser, födosöksområden övervintringsplatser och hur 
etableringen kan komma att påverka häckningsplatser.  

Marina organismer 
Påverkan på marina däggdjur som exempelvis tumlare och säl behöver 
utredas långtgående. Tjörns kommun har uppgifter om att platsen är 
viktig för kräftdjur och även påverkan på dessa bör belysas. 
Sammantaget krävs en noggrann analys med avseende på påverkan på 
marina organismer.  

MKBn bör utreda vilka effekterna blir av att införa hårda ytor i ett 
område där detta annars saknas och vilka effekter som uppstår vid 
förändrade strömnings-, omblandnings- och vågmönster. Vilka arter 

12



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommer att gynnas respektive missgynnas och vilka blir effekterna av 
detta?  
 
Tjörn kommun vill redan i detta yttrande framföra sin avstyrkan mot 
att använda så kallade piling som förankringsmetod. Kommunen anser 
att ljudföroreningar ska minimeras i det längsta. 
 
Vilka blir effekterna på botten och för bottenlevande organismer av 
fundamentens förankringar, interkabelnät och tillfört grus?  
 
Fiskar kan gynnas av vindkraftsetablering då fisketrycket minskar och 
det skapas en fristad tillsammans med eventuella reveffekter. 
Tillsammans med ett marint skyddat område på den Danska sidan kan 
det bli en större sammanhängande fiskefritt område för fiskbestånd 
som annars fiskas hårt.  

MKBn bör innehålla en redogörelse för effekterna av de samlade 
störningarna inklusive den barriäreffekt som uppstår. Denna ska 
innehålla även indirekta och kumulativa störningar.  

Riksintressen och skyddade områden 
Som utgångspunkt vid bedömning mot riksintressen ska man beakta 
om åtgärden påtagligt påverkar riksintresset. Pater Noster är utpekat 
som riksintresse för kulturmiljö. Det bör tydligt framgå av 
tillståndsunderlaget hur påverkan på riksintresset blir. För dessa 
riksintressen är horisontlinje och det större landskapsrummet centrala 
värden. Fyren är dessutom ett högt objekt i sig, från vilka siktanalyser 
kan vara av betydelse för bedömningen.  
Största delen av etableringen hamnar inom område som utpekats som 
riksintresse för yrkesfiske. Av samrådsunderlaget framgår att delar av 
dessa ytor kommer att bli otillgängliga för fiske. Det bör tydligt framgå 
av tillståndsunderlaget hur påverkan på riksintresset blir. Tjörn 
kommun efterfrågar en analys av de samhällsekonomiska 
konsekvenserna.  
 
I det förslag till havsplan som arbetats fram på uppdrag av regeringen, 
och som också beskrivs i underlaget för samrådet, pekas delar av 
områdena ut som särskilt viktiga för yrkesfisket. Tjörn kommun 
föreslår därför att även Fiskekommunerna bör vara en samrådande part 
om projektet fortlöper. Underlag för fisket bör också ses över en längre 
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tidsperiod då kvottilldelningar, väderförhållanden och internationella 
avtal kan få betydande påverkan på hur fisket genomförs från år till år. 
 
Vindparken kommer läggas genom ett riksintressen för farled. Det är 
därför av allra största vikt att påverkan på dessa farleder utreds och 
redovisas. 
 
Pater Noster är även utpekat som Natura 2000-område. Det utgör 
reproduktions- och fiskeområde för krabba och hummer och 
reproduktionsområde för sjöfågel så som tärnor. Området är även av 
vikt för säl. Höga krav bör ställas på utredning av vindparkens 
påverkan på de värden som områdesskyddet värnar. 
 
Lokaliseringsalternativ 
Tjörns kommun efterfrågar redogörelse för fler alternativ än aktuell 
lokalisering och nollalternativet. Tjörns kommun efterfrågar även en 
beskrivning som visar hur vindparken kan begränsas i yta och höjd och 
placeras på ett sätt som medför att vindparken inte upptar så stort 
utrymme i nord-sydlig riktning. 
 
Tjörns kommun bedömer att etableringen av vindparker bör utredas på 
nationell nivå ur ett strategiskt perspektiv för att identifiera de mest 
lämpliga platserna där påverkan från vindparkerna är acceptabel. På så 
vis möjliggörs även bedömning av kumulativa effekter i de fall 
ytterligare vindparker planeras. 
 
Avveckling och haveririsk 
Tjörns kommun yrkar på att ett eventuellt framtida tillstånd förenas 
med ett villkor om bankgaranti som säkerställer att det finns 
ekonomiska medel i det fall bolaget går i konkurs och vindparken 
behöver rivas eller för att täcka kostnader i samband med haveri.  
 
Vidare bör tillståndsunderlaget innehålla en analys om vad i 
anläggande och drift som innebär risk för olyckor, exempelvis orsakade 
av slitna verk, och vilka åtgärder som krävs för att hantera de riskerna. 
Konsekvenser och ansvarsfrågan bör utredas vidare. 

Det bör upprättas en redogörelse av den beredskap, som kommunen 
anser är rimlig att förvänta sig, gällande om det vid anläggandet kan 

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

konstateras att akut miljöfarliga vrak eller dumpad ammunition 
påverkas. 

Samverkan 
Förvaltningens miljö- och planavdelningar samt näringslivsstrateg har 
samverkat i handläggningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-02 
Samrådshandlingar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och övriga närvarande ledamöter för 
socialdemokraterna föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar 
sig till kommunstyrelsen enligt följande:  

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till havsbaserad 
vindkraft som ett välkommet tillskott till den nationella 
elförsörjningen och yrkar därför att vi ställer oss positiva till 
samrådsförslag kring vindpark Mareld. Vi tror att detta kan få 
mycket gynnsamma effekter för natur, djurliv och klimat. 

Jeanette Lagervall (V), Robert Johansson (M), Peter Andersson (L), 
Cyril Esbjörnsson (TP) och Robert Berntsson (TP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Jeanette Lagervall (V) 
med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Jeanette Lagervall (V) med fleras förslag  

Nej- röst för Rikard Larsson (S) med fleras förslag 

Omröstningsresultat 
7 Ja-röster: Jeanette Lagervall (V), Robert Berntsson (TP), Robert 
Johansson (M), Cyril Esbjörnsson (TP), Robert Mattsson (C), Peter 
Andersson (L), Lars Carlsson (M) 
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3 Nej-röster: Stefan Wirtberg (S), Rikard Larsson (S), Urban Möller 
(-)  

Jeanette Lagervalls (V) med fleras förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 189 

Godkännande av Tilläggsavtal 3 – avseende ”Avtal om 
medfinansiering och samverkan – Gång- och cykelväg 
utmed väg 721, statligt vägnät Tjörns kommun” 

2019/61 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna tilläggsavtalet 

(Tilläggsavtal 3) gällande medfinansiering och samverkan – Gång- 
och cykelväg utmed väg 721, statligt vägnät Tjörns kommun.  

2. Ordföranden undertecknar tilläggsavtalet.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun och Trafikverket tecknade 2016-03-24 ett 
samverkansavtal avseende utbyggnad av ny gång- och cykelväg utmed 
väg 721 förbi Utäng, från Industrivägen i väst till cirkulationsplatsen 
vid väg 723 i öst. Trafikverket har nu meddelat att projektets kostnader 
förväntas öka jämfört med tidigare kostnadsbedömning. Ett nytt 
tilläggsavtal för gång- och cykelväg Utäng behöver därmed tecknas.  

Den totala kostnaden för åtgärden beräknas uppgå till cirka 13 mkr mot 
tidigare tecknat tilläggsavtal om 11, 25 mkr. Kostnadsbedömningen 
bygger på en reviderad prognos och underlagskalkyl som är 
preliminär. Den faktiska kostnaden kan därför komma att förändras. 
Kommunen finansierar gång- och cykelvägen till 100 %. 
Kostnadsökningen ryms inom starttillståndet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2016-02-25, § 44 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2019-03-13, § 99 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2020-04-15, § 95 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2020-06-10, § 184 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 248 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-28 
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Tillägg till Avtal om medfinansiering och samverkan – Gång- och 
cykelväg utmed väg 721, statligt vägnät Tjörns kommun - Utkast på 
slutgiltig handling.   

Tilläggsavtal 2 till Avtal om medfinansiering och samverkan – Gång- 
och cykelväg utmed väg 721, statligt vägnät Tjörns kommun, tecknat 
2020-05-13. 

Tilläggsavtal 1 till Avtal om medfinansiering och samverkan – Gång- 
och cykelväg utmed väg 721, statligt vägnät Tjörns kommun, tecknat 
2017-07-10.   

Avtal – Gång- och cykelväg utmed väg 721, statligt vägnät Tjörns 
kommun, TRV 2015/106791, tecknat 2016-03-24   

Utökat starttillstånd Gång- och cykelväg Utäng 2019-03-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jeanette Lagervall (V) och Robert Mattsson (C) föreslår följande:  

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna tilläggsavtalet 
(Tilläggsavtal 3) gällande medfinansiering och samverkan – Gång- 
och cykelväg utmed väg 721, statligt vägnät Tjörns kommun.  

2. Ordföranden undertecknar tilläggsavtalet.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutet skickas till 
Trafikverket 
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