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Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:30 – 15.52 
  Mötet ajourneras för lunch mellan kl. 12:00 och 13:00 

Utses att justera Rikard Larsson (S) §§ 105-135; 137-144 ,    Stefan Wirtberg (S) § 136 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2021-04-28 
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Beslutande Lars Carlsson (M)                        §§ 105-133; 135-144
Robert Johansson (M) ersätter Lars Carlsson (M) § 134 
Peter Andersson (L) 
Jörgen Myrberg (KD)   
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (-) 
Rikard Larsson (S)                                                      §§ 105-135; 137-144
Stellan Samsson (-) ersätter Rikard Larsson (S)     § 136 
Jan Berndtsson (S)                                                      §§ 105-135; 137-144
Robert Johansson (M) ersätter Jan Berndtsson (S) § 136 
Björn Sporrong (S)    §§ 105-144
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Jeanette Lagervall ersätter Jenn Johansson (SD) 

Övriga närvarande Mats Johansson (L)      §§ 105-130; 144
Robert Johansson (M) §§ 105-133; 135; 137-144
Stellan Samsson (-)  §§ 105-135; 137-144

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef      §§ 105-130; 144 
Annie Frid, nämndsekreterare 
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare      §§ 119-144 
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare      §§ 119-144 
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare              §§ 119-144 
Urban Nilsson, chef för byggavdelningen      §§ 113-144 
Sara Granudd Vernhamn, ekonom       §§ 105-108 
Lene Larsson, miljöchef           §§ 105-116; 144 
Emma Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 105-116; 144 
Pernilla Attnäs Björk, detaljplanearkitekt     §§ 113-121; 144 
Åsa Jönsson, chef för planavdelningen      §§ 113-121; 144 
Martin Lilja, enhetschef VA-planering      §§ 105-115 
David Andersson, VA-chef      §§ 109-115 
Karin Löfgren, översiktsplanearkitekt     §§ 117-121
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§105 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med 
följande tillägg: 
 
Urban Möllers (-) fråga angående biltvätt och möjligheter att ingripa 
som får nummer 7a i dagordningen.  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-21 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 4 

§106 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om 
aktuella frågor i förvaltningen.  
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§107 

Ekonomisk månadsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden  

2021/46 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den ekonomiska 
månadsrapporten per mars månad 2021. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Förvaltningen tar löpande under året fram månadsrapporter som 
ger en bild av den ekonomiska uppföljningen mellan de 
ekonomiska delårsrapporterna. Den ekonomiska 
månadsrapporten per mars månad avser resultatet till och med 
mars månad 2021, för verksamheterna inom nämndens 
ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-08 
Ekonomisk prognos per mars 2021 
Månadsrapport per mars 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S) och Jan Berndtsson (S) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna den 
ekonomiska månadsrapporten per mars månad 2021.  

Beslutet skickas till 
Ekonom 
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§109 

Information: LOVA-projektet Kommungemensam 
avloppspolicy för Orust, Stenungsund och Tjörn 

2020-1002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Miljöchef Lene Larsson och miljö- och hälsoskyddsinspektör Emma 
Johansson informerar nämnden om det kommungemensamma LOVA-
finansierade projektet Kommungemensam avloppspolicy för Orust, 
Stenungsund och Tjörn.  
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§110 

Godkännande av riktlinjerna i Villkor för delbetalning av 
anläggningsavgift vid VA-anslutning i Tjörns kommun 

2021/25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner riktlinjerna i Villkor för 
delbetalning av anläggningsavgift vid VA-anslutning i Tjörns kommun. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster reglerar rättsförhållandet 
mellan huvudmannen för den kommunala VA-anläggningen och 
fastighetsägare som använder denna anläggning. Med VA-anläggning 
avses en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av 
vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. 

Om en fastighet finns inom VA-anläggnings verksamhetsområde och 
behovet av vattentjänster inte kan tillgodoses bättre på annat sätt, ska 
fastighetsägaren betala avgifter till kommunen. Det gäller dels 
anläggningsavgift, dels brukningsavgifter. För de fastighetsägare som 
inte har möjlighet att betala anläggningsavgiften vid ett tillfälle kan 
betalningen av denna avgift under vissa förhållanden delas upp. För att 
medge en delbetalning av anläggningsavgiften utvärderas ansökan och 
beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 

Riktlinjerna i Villkor för delbetalning av handläggningsavgift vid VA-
anslutning i Tjörns kommun är en sammanfattning av Lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) § 36 anpassad för Tjörns kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet i mars 2021, för 
ytterligare juridisk och ekonomisk avstämning.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 83 
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§111

Utökat verksamhetsområde Klädesholmen och 
Koholmen 

2021/28 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta utökat verksamhetsområde på 
Klädesholmen och Koholmen enligt karta över verksamhetsområde 
(bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) och förteckning av omfattade fastigheter 
(bilaga 2 till tjänsteutlåtandet).  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
Ärendet avser utökning av verksamhetsområde på Klädesholmen 
och Koholmen med 8 fastigheter, enligt bilaga 2. Dagens befintliga 
verksamhetsområde tillkom efter beslut i kommunfullmäktige § 
2010/92. Förslaget på utökat verksamhetsområde innebär att de 
fastigheter som idag gränsar till befintligt verksamhetsområde och 
har sina förbindelsepunkter vid tomtgräns kommer att ingå i ett 
utökat verksamhetsområde, enligt bilaga 1 (Grönt markerade 
fastigheter). 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 84 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-13 
Bilaga 1 – Förslag på nytt verksamhetsområde (Grön markering) 
Bilaga 2 – Fastigheter som ingår i utökat verksamhetsområde  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Peter Andersson (L) och Jörgen Myrberg (KD) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta utökat verksamhetsområde på 
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§112 

Begäran om starttillstånd för ledningsförnyelse 
sjöledning Bö tjärn, IV6407 

2021/47 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner starttillstånd för 
ledningsförnyelse sjöledning Bö tjärn, IV6407. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller förnyelse av dricksvattenledningen som går genom 
Bö Tjärn mot Skärhamn. Arbetet planeras att starta i slutet av 
april, 2021. Endast den del av ledningen som ligger i vattnet 
förnyas i detta skede då förvaltningen anser att förnyelse av denna 
är av hög prioritet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-09 
Starttillstånd för ledningsförnyelse sjöledning Bö tjärn, IV6407 
Projektbeställning  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Peter Andersson (L), Jeanette Lagervall (V) och 
Jan Berndtsson (S) föreslår samhällsbyggnadsnämnden ska 
godkänna starttillstånd för ledningsförnyelse sjöledning Bö tjärn, 
IV6407.   

Beslutet skickas till 
VA-avdelningen 
Ekonom 
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§113 

Information: Pågående investeringsprojekt 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Enhetschef för VA-planering Martin Lilja informerar nämnden om 
nulägesstatus för VA-avdelningens pågående investeringsprojekt.  
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§114 

Information: Östra Huvudvattenledningen 

2019/105 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Enhetschef för VA-planering Martin Lilja informerar nämnden om 
projektet ledningsförnyelse, Östra huvudvattenledningen.  

Informationen gäller prognos för färdignedgrävd ledning, samt de 
fortsatta stegen av projektet. 
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§115 

Svar på Motion från Gert Kjellberg (TP) om laddstolpar 
vid boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng 

2021/14 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 
utarbetning av tydligare svar på motionen.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
Tjörnpartiet genom Gert Kjellberg inkom till kommunfullmäktigemötet 
den 2020-12-09 med en motion som yrkar på att kommunfullmäktige 
ska tillse att det skapas laddningsmöjligheter vid kommunens 
boendeparkering i anslutning till Jannes Äng och Rönnängs Brygga. 
Motionen poängterar vikten av möjlighet till laddning av elfordon för 
boende på de bilfria öarna.  

Planavdelningens trafikenhet har handlagt ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-13 
Motion daterad 2020-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Peter Andersson (L) och Cyril Esbjörnsson 
(TP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera 
ärendet till förvaltningen för utarbetning av tydligare svar på 
motionen.   

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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§116 

Information: Pågående planer 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Avdelningschef för planavdelningen Åsa Jönsson informerar nämnden 
om samtliga pågående planprojekt och var dessa befinner sig i 
planprocessen.  
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§117 

Information: Granskning av översiktsplan Göteborg 

2019/14 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Översiktsplanearkitekt Karin Löfgren informerar nämnden om 
planprocessen för ny översiktsplan för Göteborg och Fördjupad 
översiktsplan för centrum. Dessa är nu på granskning inför antagande. 
Utställningsexemplaret är digitalt och finns tillgängligt på hemsidan 
oversiktsplan.goteborg.se. 
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§118

Godkännande av samrådshandling för ändring av 
detaljplan för "Gamla salteriet" Rönnäng 1:139, 1:153 
m.fl.

2019/56 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen för 
ändring av detaljplan för "Gamla salteriet" Rönnäng 1:139, 1:153 
m.fl.

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
Ansökan för ändring av detaljplan för ”Gamla Salteriet” Rönnäng 1:139, 
1:153 m.fl. inkom 2018-12-20. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade 
planbesked 2019-03-13, § 82.  

Ändringen av detaljplanen enligt ansökan syftar till att förändra 
plankartans utformning gällande placering av en del av planområdet 
som planlagts för allmänna underjordiska ledningar. Denna del har 
planlagts med bestämmelse ”u” och ligger inom kvartersmark med 
markanvändning bostäder. I dagsläget finns avloppsledningar inom 
planområdet, dock några meter bort från gällande u-området. 
Ändringen innebär att justera placering av u-området på plankartan så 
att det stämmer med verkliga placering av avloppsledningarna. U-
område ligger inom fastigheterna Rönnäng 1:707 och 1:708. 

Detaljplanen bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse. Planändringen strider inte mot 
översiktsplanen och kan inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Ändring i detaljplanen föreslås därmed att handläggas 
med ett begränsat standardförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen 5 kap. 7 §. 
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§119

Godkännande av samrådshandlingar för detaljplan Hövik 
3:33 

2019/152 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådshandlingar för 
detaljplan Hövik 3:33. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att det saknas säker gång- och cykelväg vilket påverkar möjligheten 
för barn att själva ta sig till skola/aktiviteter. 

Sammanfattning 
Detaljplanen prövar att göra ej planlagd mark till kvartersmark för att 
möjliggöra byggnation av nya bostäder. Totalt beräknas 9 bostäder 
kunna byggas som enfamiljshus. Inom allmän plats anläggs ny gata. 
Gatan inom området sträcker sig mellan Hövikstrandsvägen och Ägge 
Pers väg. Naturområde med lek föreslås inom allmän plats. Ett E-
område för dagvattendamm föreslås anläggas i sydöstra delen av 
området längs med lokalgatan. Fördröjning av dagvatten löses inom 
kvartersmark. 

Befintliga och blivande bostadsfastigheter inom planområdet kommer 
att anslutas till gemensamhetsanläggningar och därigenom svara för 
framtida drift och underhåll av allmän plats och andra gemensamma 
ytor inom området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planstart 2019-11-06, § 300. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06, § 300 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
Planhandlingar: 
Plankarta med illustrationskarta 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
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§120 

Ansökan om planbesked för detaljplan Aröd 1:241 och 
Rönnäng 1:510 

2020/186 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar planbesked till nyinkommen 
planansökan för Aröd 1:241 och Rönnäng 1:510 med prioriterings-
ordning 1. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte får några negativa konsekvenser för barn. 

Sammanfattning 
Ansökan inkom 2020-12-17 och är en privat ansökan för Aröd 1:241 och 
Rönnäng 1:510. Ansökan avser ändring av befintlig detaljplan som 
ändras från nuvarande bestämmelse gällande markanvändningen i 
syfte att inrymma de verksamheter som är på platsen idag (ett 
surdegsbageri och Mekonomen). Ändringen innebär inte en utökad 
byggrätt utan ett förtydligande av nuvarande markanvändning.  

Planavdelningen anser att detaljplanen kan göras med standard-
förfarande/förenklat förfarande. Planansökan Aröd 1:241 och Rönnäng 
1:510 ges prioriteringsordning 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
Planansökan 
Planbesked checklista 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:22-14:26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Lagervall (V) och Jan Berndtsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.   
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§121 

, Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

2021-000096 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 
att syn ska utföras på platsen. 
  
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför 
detaljplan. Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i 
översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked för 
bostadshus på annan del av den aktuella fastigheten 2009. 2008 avslog 
samhällsbyggnadsnämnden ansökan om uppförande av 4 st bostadshus 
på fastigheten. Ansökan om förhandsbesked föreslås avslås. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2009-05-18, § 89 
Samhällsbyggnadsnämnden 2008-12-08, § 234 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Ansökningshandlingar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
återremittera ärendet till förvaltningen för att syn ska utföras på 
platsen. 

Rikard Larsson (S) och Urban Möller (-) bifaller Peter Anderssons 
(L) förslag.  
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§123 

, Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

2021-000139 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 
att höra grannar. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför 
detaljplan. Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i 
översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan. 2008 
beslutade samhällsbyggnadsnämnden genom delegeringsbeslut om 
positivt förhandsbesked för lokalisering av bostadshus och dåvarande 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade 2017 
att bevilja bygglov på fastigheten. Aktuell ansökan föreslås avslås.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden genom delegeringsbeslut 2008-05-20, § 174 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-12-06, § 
296 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-09 
Ansökningshandlingar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar.  

Jan Berndtsson (S) tillstyrker Peter Anderssons (L) förslag.  
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 40 

§125 

, Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

2021-000184 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att grannar ska höras och syn hållas på platsen.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför 
detaljplan. Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i 
översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan. Berörda 
remissinstanser har blivit hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. 
Ansökan föreslås avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Ansökningshandlingar 
Inkomna yttranden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet till 
förvaltningen för att grannar ska höras och syn hållas på platsen.  
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§138 

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av parkeringsplats 

2020-000836 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att utreda ansvaret för den oförrättade delen av 
vägen på platsen (gång- och cykelväg utmed den grönt streckade 
vägen i beslutsunderlaget). 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (8 
stycken) utanför detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2021-02-17 att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt 
handläggning och för att närmare utreda trafikförhållandena på 
platsen. Erinran har inkommit. Bygglov föreslås beviljas. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17, § 49  
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-04-18, § 126 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-09 
Ansökningshandlingar 
Inkomna yttranden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda ansvaret för den 
oförrättade delen av vägen på platsen (gång- och cykelväg utmed den 
grönt streckade vägen i beslutsunderlaget).  
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§140 

Jan Berndtssons (S) fråga gällande ärendegången för 
bygglovsansökan för  

2020-000645 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godtar förvaltningens svar och noterar 
informationen.  
 
Sammanfattning 
Jan Berndtsson (S) har inkommit med en fråga gällande ärendegången 
för bygglovsansökan för . 

Byggavdelningens chef Urban Nilsson besvara frågan genom att 
redogöra för ärendet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet är 
överklagat och ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen för avgörande.  
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§141 

Jan Berndtssons (S) fråga gällande hur en privatperson 
fått beviljat bygglov på kommunens mark inom 
strandskyddsområde 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godtar förvaltningens svar och noterar 
informationen.  
 
Sammanfattning 
Jan Berndtsson (S) har inkommit till förvaltningen med en fråga 
gällande hur en privatperson fått beviljat bygglov på kommunens mark 
inom strandskyddsområde. Fastigheten frågan gäller är Klädesholmen 
1:1.  

Byggavdelningens chef Urban Nilsson besvarar frågan genom att 
redogöra för ärendet ifråga: Den aktuella platsen omfattas inte av 
strandskydd utan har beteckningen allmän platsmark. Byggnaden 
som uppförts på fastigheten i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens beslut BD § 670 är en öppen 
byggnad som är öppen för allmänheten.  
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§142 

Anmälan av delegationsbeslut 

2021/3 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av anmälda 
delegeringsbeslut.  
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen 
innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det Samhällsbyggnadsnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
Beslut enligt miljöavdelningens delegationer (MD) §§ 76-122 
Beslut enligt byggavdelningens delegationer (BD) §§ 237-318; 320-350; 
352-395 

Delegeringsbeslut inom övriga förvaltningen: 
Ove Hasselberg §2/2021 Äta rapport nr 1 Lilldals pumpstation  
Ove Hasselberg §2/2021 Äta rapport nr 2 Lilldals pumpstation 
Ove Hasselberg §3/2021 Äta rapport nr 3 Lilldals pumpstation  
Ove Hasselberg §4/2021 Äta rapport nr 4 Lilldals pumpstation 
Ove Hasselberg §5/2021 Äta nr 5 5 Lilldals pumpstation  
Ove Hasselberg §6/2021 Äta nr 6 Lilldals pumpstation 
Ove Hasselberg §7/2021 Äta nr 7 Lilldals pumpstation  
Ove Hasselberg §8/2021 Äta nr 8 Lilldals pumpstation  
Ove Hasselberg §9/2021 Äta nr 9 Lilldals pumpstation  
Ove Hasselberg §10/2021 Entreprenadreglering Äta nr 1,2,3,4,5,6  
Marie Louise Bergqvist §1/2021 Avtal om förlikning med Trygg Hansa  
Marie Louise Bergqvist §2/2021 Beslut om att inte lämna ut allmän 
handling  
Lars Carlsson §1/2021 Ordförandebeslut - Yttrande till 
Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 4346-21 
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§144 

Urban Möllers (-) fråga angående biltvätt och möjligheter 
att ingripa 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar inkommen fråga och ger i uppdrag 
åt miljöavdelningen att besvara den vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Urban Möller (-) väcker frågan om möjligheten att ingripa vid biltvätt.  

Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen 

 




