TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-07

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 – 19:38

Utses att justera

Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn
Paragrafer

57

Underskrifter Sekreterare

_____________________________________________________________
Johan Nilsson

Ordförande

_____________________________________________________________
Martin Johansen (L)

Justerare

_____________________________________________________________
Rosalie Sanyang (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Anslaget sätts upp

2019-03-08

Anslaget tas ner

2019-04-01

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

2019-03-07

Beslutande

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Bo Bertelsen (M)
Rolf Persson (KD)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Benny Andersson (S)
Rosalie Sanyang (S)
Gert Kjellberg (TP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Björn Möller (-) fd (M)
Martin Johansson (SD)

Övriga närvarande

Benny Halldin (S)
Rikard Larsson (S)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
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2019-03-07
§57

Överklagan av länsstyrelsens beslut 2019-02-11, Beslut om bildande
av naturreservat Björshuvudet, Tjörns kommun
2016/615
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunen överklagar Länsstyrelsens beslut av 2019-02-11 att bilda
naturreservatet Björshuvudet enligt upprättat förslag 2019-02-28.
2. Överklagan undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Tanja Siladji Dahne (MP) och Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet. Reservationerna redovisas sist i paragrafen.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 11 februari 2019 om att bilda
naturreservatet Björshuvudet, Tjörns kommun, bilaga 1.
En överklagan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre veckor efter kungörelse i
dagstidningar, dvs senast den 9 mars 2019.
Kommunen har svarat på remisser i ärendet om bildande av naturreservat och starkt
emotsatt sig bildandet av Björshuvudets naturreservat.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till överklagan, bilaga 2, där det framgår att
kommunen i första hand yrkar att beslutet upphävs i sin helhet, i andra hand att det
ändras så att det får en mindre geografisk omfattning, begränsat till själva
Björshuvudet.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överklagar beslutet till regeringen
(miljö- och energidepartementet) enligt upprättat förslag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 39 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 februari 2019,
Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet Björshuvudet 2019-02-11.
Förslag till överklagan 2019-02-28.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Martin Johansson (SD), Rolf Persson (KD), Björn Möller (-) fd
(M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förvaltningens
förslag till beslut och ställer sig positiv till länsstyrelsens beslut om reservatsbildning.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:
1. Kommunstyrelsen låter meddela regeringen att kommunen överklagar
länstyrelsens beslut om reservatsbildning vid Björshuvdet samt att kommunen
kommer vid senare tillfälle komplettera överklagan med talan, grunder och bevis.
2. Kommunstyrelsen beslutar låta jurister som har specialkompetens inom området
författa en överklagan och tillställa denna kommunstyrelsen skyndsamt.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med fleras förslag
väljs.
Skriftlig reservation
Tanja Siladji Dahne (MP) reserverar sig enligt:
”Miljöpartiet anser att länsstyrelsen beslut om bildandet av naturreservat av
Björshuvudet följer Tjörns kommuns vision 2035, Havet, det öppna landskapet och
kulturen är våra unika värden. Bildandet av naturreservatet är även ett steg i rätt
riktning mot att uppfylla ett av de nationella miljökvalitetsmål med att skydda 17%
av vår natur.”
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Jag anser kommunens överklagan är undermålig och inte tar fastslå de alla brister
som Länsstyrelsen beslut innehåller. Flera felaktigheter ifråga bl.a. om äganderätten
och enskildas rättsskydd enligt EU-lagstiftningen, Miljöbalken tillåter inte de
restriktioner som framkommer i Länsstyrelsens beslut har ej utretts överhuvudtaget
av Länsstyrelsen vilket måste utredas av regeringen.
Länsstyrelsen har inte heller gjort en saklig utredning om avvägningar mellan
enskilda och allmänna intressen. Det har inte tagits hänsyn till att allmänna intressen
i denna även inbegriper kommunens intressen som företrädare för
kommuninnevånarna, Länsstyrelsen har därför gjort en felaktig avvägning.
Mot bakgrund mot de alla brister som inte tillräckligt belyses i överklagan så
reserverar jag mig mot överklagans innehåll.
Min åsikt och vilja är att kommunen skall överklaga beslutet till regeringen
Gert Kjellberg”
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