


 
 

 
 

9 Remiss: Yttrande över motion från 
Socialdemokraternas ledamöter om att 
bygga en gång- och cykelväg mellan 
Kuballe och Bäckevik 

2019/35  

10 Remiss: Yttrande över motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående att 
bygga gång- och cykelvägar på östra Tjörn 

2019/34  

11 Remiss: Yttrande över motion från 
Socialdemokraternas ledamöter om att 
bygga en gång- och cykelväg utmed väg 169 
mellan rondellen i Spjärr och Aröd 

2019/33  

Avfallsavdelningen 

12 Information: återrapportering Heås återbruk   

Planavdelningen - Planärenden 

13 Remiss: Yttrande över motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående 
framtagande av en ny Översiktsplan ur ett 
hållbart perspektiv 

2019/18  

14 Beslut om godkännande av 
samrådsredogörelse för Detaljplan 
Koholmen 1_206 

2019/30  

15 Godkännande av granskningshandlingar för 
detaljplan Ävja 1:29 mfl 

2019/31  

Byggavdelningen – Förhandsbesked 

16 , Tjörns kommun - 
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus 

  

Byggavdelningen - Tillståndsfrågor 

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

  

18 , Tjörns kommun - 
Ansökan om strandskyddsdispens för 
uppförande av nytt bostadshus 
(ersättningshus) samt rivning av befintligt 
bostadshus 

  



 
 

 
 

19 , Tjörns kommun - 
Ansökan om bygglov för uppförande av nytt 
bostadshus samt rivningslov för befintligt 
fritidshus 

  

20  Tjörns kommun - 
Ansökan om bygglov för utvändig ändring 
och tillbyggnad av bostadshus m.m. 

  

Byggavdelningen - Övrigt 

21 , Tjörns kommun - 
Föreläggande daterat 2019-01-23 från Mark- 
och miljödomstolen (aktbilaga 9, mål nr P 
5157-18, R1) 

  

Miljöavdelningen 

22 Remiss: Yttrande över motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående 
anställning av kommunekolog för förbättrad 
miljöplanering 

2019/32  

23 Ansökan om lokala naturvårdsbidrag 
(LONA) - ”Revidering och implementering 
av naturvårdsprogram" 

  

24 Ansökan om lokala vattenvårdsbidrag 
(LOVA) - ”Minska utsläpp av näringsämnen 
från enskilda avlopp i Tjörns kommun" 

  

25 Ansökan om lokala vattenvårdsbidrag 
(LOVA) - "Spolplatta, Klädesholmens 
Västra hamnförening" 

  

26 Ansökan om lokala vattenvårdsbidrag 
(LOVA) - "Spolplatta, Tjörns Hamnar AB – 
WMY Hamnförening" 

  

27 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- 
och hälsoskydd 2019-2021 

  

28 Ändring av tidigare beslutat föreläggande, 
daterat 2012-04-18 

  

Avslutning 

29 Anmälan av delegeringsbeslut 2019/10  



 
 

 
 
 

 
Välkomna! 
 
 
 Lars Carlsson (M)  Torbjörn Hall 
ordförande  sekreterare 
 




