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Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande 
 Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande 
 Martin Högstedt (UP)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Mats Frisell (S)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Linda Åshamre (S)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Marcus Adiels (M)  

 
Ersättare Erik Martinsson (MP)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Monica Haraldsson (M)  

 
Sekreterare 
  Paragraf  337, 351 
 Oskar Ivarsson Omedelbar justering 
   

Ordförande 
  

 Miguel Odhner (S)  
   
Justerande   
 Elisabeth Mattsson (L)  

 
Ej närvarande Rolf Carlsson (SD)  
 Fredrik Daun (KD)  
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Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör §§ 337, 351 
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 § 337/2021 

Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande 
ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln (Dnr 
KS2021/1697) 

Sammanfattning 

Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att 
utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten i norra 
Kattegatt inför vidare projektering av en havsbaserad vindkraftpark. 
 
Regeringen har beslutat att ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att bereda 
ansökan genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett förslag till beslut till 
regeringen. 
 
Underlaget och SGU:s förslag till beslut ska vara regeringen tillhanda senast den 15 april 2021. 
SGU önskar senast den 3 november 2021 remissinstansernas synpunkter på bifogade 
ansökningshandlingar. Prövningen omfattar endast allmänt vattenområde.  
 
Förvaltningen har i detta skede av processen inga synpunkter och föreslår i förslaget till beslut 
att kommunen tagit del av remissen utan att lämna några synpunkter. Kommunen har begärt 
anstånd till och med den 19 november 2021 för att utskottet för samhälle och utveckling ska 
kunna bereda ärendet och kommunstyrelsen ska hinna behandla remissen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan 
om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln 
Bilaga Remiss avseende ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln.msg 
Bilaga Missiv.docx 
Bilaga 989635-v0.3-Bilaga 1 - Karta och koordinater.pdf 
Bilaga 989679-v0.2-Bilaga 3 - Eolus Vind ABs årsre.pdf 
Bilaga 990599-v0.1-Eolus Vind AB - Ansökan.pdf 
Bilaga 990620-v0.2-Bilaga 2 - Teknisk Beskrivning.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande 
ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 

Beslut 

1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

__________ 
Expedieras till: sgu@sgu.se (SGU:s dnr 324-2045/2021) 
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 § 351/2021 

Beslut - Yttrande till Mark- och miljödomstolen (Dnr KS2019/1087) 

Sammanfattning 

Detaljplanen har överklagats av en granne till detaljplanen. Mark- och miljödomstolen 
genomförde syn på plats med deltagande av grannen och hans representanter samt företrädare 
för kommunen. Därefter har kompletterande yttrande från grannen inkommit. Kommunen 
har fått möjlighet att yttra sig över detta senast den 27 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut - Yttrande till Mark- och miljödomstolen 
Bilaga Handling från MMD 21-10-06 
Bilaga DP Marstrand 6-7 yttrande 21-11-11 till MMD 

Beslut 

Yttrandet ”Detaljplan för Marstrand 1:7 – yttrande över inkomna synpunkter 
vid överklagande”, daterat 2021-11-11, skickas till mark- och miljödomstolen. 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) avstår från att delta i beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till: Mark- och miljödomstolen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


