
   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     
  Sammanträdesdatum 2020-10-14 
  
 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Plats och tid  Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:30 – 15:59 
  
Utses att justera   Rikard Larsson (S)   
 
Justeringens plats och datum  Kommunhuset i Skärhamn, den 22 oktober 2020 
 
Paragrafer   261-295 
 
Underskrifter Sekreterare  _____________________________________________________________ 
  Annie Frid 
 
 Ordförande  _____________________________________________________________ 
  Lars Carlsson (M)  
 
 Justerare  _____________________________________________________________ 
    Rikard Larsson (S)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     ANSLAG/ BEVIS 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd     Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum  2020-10-14 
 
Anslaget sätts upp  2020-10-22 
 
Anslaget tas ner 2020-11-13  
  
Protokollets förvaring   Kommunhuset i Skärhamn 
  
Underskrift  ____________________________________________________________ 
  Annie Frid 
  Utdragsbestyrkande 

1



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Lars Carlsson (M) 

Mats Johansson (L) ersätter Peter Andersson (L)                     §§ 261-277 
Robert Johansson (M) ersätter Peter Andersson (L)                 §§ 278-295 
Jörgen Myrberg (KD) 
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (MP) 
Rikard Larsson (S) 
Jan Berndtsson (S) 
Stellan Samsson (-) ersätter Björn Sporrong (S) 
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Jenn Johansson (SD) 

  
 
  
Övriga närvarande Robert Johansson (M)                                                               §§ 261-277 

Olle Wängborg (MP) 

   Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
   Annie Frid, nämndsekreterare 
   Sara Granudd Vernhamn, ekonom                   § 264 
   Martin Lilja, enhetschef VA                     § 267 
   Karna Thomasdotter, livsmedelsinspektör               §§ 269-270 
   Lene Larsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör               §§ 268-270 
   Åsa Runesson, trafikplanerare                    § 263 
   Åsa Jönsson, planchef                  §§ 271-277  
   Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt                 §§ 271-274  
   Atle Heidarsson, planarkitekt                 §§ 271-274   
   Hans Blomqvist, kommunjurist                    § 267 
  Urban Nilsson, byggchef                   §§ 278-294  
   Matilda Källareholm bygglovshandläggare                 §§ 278-294 
  Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare                §§ 278-294  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§261 
 
Fastställande av dagordning 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande 
ändringar: 
 
5. Remiss: Åtgärdsvalsstudie Väg 160, Stora Höga – Skåpesund  
Ersätts av: 
5. Information om Remiss: Åtgärdsvalsstudie Väg 160, Stora Höga – Skåpesund 
 
33. , Tjörns kommun - Bygglov i efterhand för tillbyggnad av 
enbostadshus/rättelseföreläggande samt sanktionsavgift  

Ersätts av: 
33. , Tjörns kommun – Sanktionsavgift för rivning 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§262 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor i 
förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§263 
 
Information om Remiss: Åtgärdsvalsstudie Väg 160, Stora Höga – 
Skåpesund 
 
2020/143 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Trafikverket har skickat ut Remiss: Åtgärdsvalsstudie Väg 160, Stora Höga – 
Skåpesund, som inkommit till samhällsbyggnadsnämnden den 1 oktober 2020.  
Remisstiden löper fram till den 15 november 2020.  
 
Trafikplanerare Åsa Runesson beskriver remissens innehåll och ärendegången kring 
den, för samhällsbyggnadsnämnden.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inkomma med förslag till yttrande över 
remissen till kommunstyrelsen, som fattar beslut i frågan. 
 

5



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§264 
 
Ekonomisk månadsrapport per september 2020 
 
2020/63 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godtar den ekonomiska månadsrapporten per september 
månad 2020. 

Reservation 
Närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
 
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 
Den ekonomiska månadsrapporten per september 2020 avser resultatet till och med 
september månad 2020, för verksamheterna inom nämndens ansvarsområden: Plan, 
bygg, avfall, VA och miljö. 
Prognosen i månadsrapporten gäller helåret.  
 
Beslutsunderlag 
Avvikelseprognos 
Rapport per september 2020 
Tjänsteutlåtande 2020-10-06 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna den 
ekonomiska månadsrapporten per september månad 2020, med tillägg om att 
samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inkomma med åtgärder 
för en budget i balans. 
 
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna den 
ekonomiska månadsrapporten per september månad 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner Jörgen Myrbergs (KD) förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Jörgen Myrbergs (KD) förslag  
Nej- röst för Rikard Larssons (S) förslag 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Mats Johansson (L), Jenn Johansson (SD), Urban Möller (MP), Robert 
Mattsson (C), Jörgen Myrberg (KD) och Lars Carlsson (M) 

5 Nej-röster, Stellan Samsson (-), Cyril Esbjörnsson (TP), Stefan Wirtberg (S), Jan 
Berndtsson (S) och Rikard Larsson (S) 

Jörgen Myrbergs förslag väljs. 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§265 
 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott: Integrationsstrategi 
2021-2024 
 
2020/134 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen godta 
samhällsbyggnadsnämndens svar på remiss enligt nedan gällande förslag på 
Integrationsstrategi 2021-2024. 
 
Barnkonventionen 
Om integrationsstrategin antas, bedöms den få positiva effekter för barn. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit förslag på Integrationsstrategi 2021-2024 
för yttrande till kommunkansliet senast 2020-11-01.  
Integrationsstrategi 2021-2024 syftar att ligga till grund för den framtida 
organisationen kring integrationsarbetet. Strategin har arbetats fram under våren 
2020 i samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet 
från förvaltningarnas tjänstepersoner, forskning och statistik.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande: 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förslag på integrationsstrategi 2021-
2024 och har inget att erinra mot förslaget.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 191 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på integrationsstrategi 2021-2024 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande 2020-07-21, Beslut om remiss: 
Integrationsstrategi 2021-2024 
Ekonomikarta 
Tjänsteutlåtande 2020-10-06 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan bifalla förvaltningens förslag 
till beslut och finner att så är fallet.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§266 
 
Sammanträdesplanering samhällsbyggnadsnämnden 2021 
 
2020/133 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslag på sammanträdesplanering för 
samhällsbyggnadsnämnden 2021. 

Sammanfattning 
Ett förslag på sammanträdesplanering för 2021 har tagits fram. Förslaget innebär att 
sammanträdesdagarna för samhällsbyggnadsnämnden fortsätter vara på onsdagar kl. 
10:30. 
 
Följande datum föreslås:  

20 januari 
17 februari 
17 mars 
21 april 
19 maj 
9 juni 
1 september (utgör augusti-nämnden) 
29 september 
20 oktober 
17 november 
8 december 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesplanering för samhällsbyggnadsnämnden 2021 

Tjänsteutlåtande 2020-09-21 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§267 
 
Information: Pågående VA-projekt 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Enhetschef Martin Lilja redovisade projektförlopp för pågående VA-projekt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§268 
 
Svar på remiss: Kommunernas klimatlöften 
 
2020/121 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta nedanstående 
klimatlöften: 
 

1. Mål nr. 5 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 

Detta mål är i enlighet med det lokala miljömålet Begränsad klimatpåverkan 
och de globala målen 11 Hållbara städer och samhällen samt 13 Bekämpa 
klimatförändringarna. 
 

2. Mål nr. 14 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar. 

Tjörns kommun byter kontinuerligt ut gamla VA-ledningar för att minska 
läckage och stoppa ovidkommande vatten. Detta mål är i enlighet med de 
lokala miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, 
Grundvatten av god kvalitet samt Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
Målet är även i enlighet med de globala målen 6 Rent vatten och sanitet för alla, 
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11 Hållbara städer och 
samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna samt 14 Hav och marina 
resurser. 
 

3. Mål nr. 20 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 

Tjörns kommun deltar kontinuerligt i aktiviteter kopplade till hållbart 
resande som VGR anordnar, tidigare projekt så som Cykeluppmuntran och 
Vintercyklist. Tjörns kommun kommer även i framtiden kontinuerligt 
anordna aktiviteter/evenemang om aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor. 
Detta mål är i enlighet med det lokala miljömålet Begränsad klimatpåverkan 
och de globala målen 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar 
konsumtion och produktion samt 13 Bekämpa klimatförändringarna. 

 
Barnkonventionen 
Beslutet bedöms leda till en minskad klimatpåverkan och ett minskat 
fossilberoende. Detta påverkar barn och unga positivt eftersom de och framtida 
generationer har rätt till ett bra klimat. Beslutet har tagits med hänsyn till barns och 
ungdomars bästa för att nå ett steg närmre generationsmålet. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland skickade ut remissen Kommunernas klimatlöften 
till kommunerna i Västra Götaland, detta som en del av Klimat 2030. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka remissen till samtliga 
kommunala bolag och nämnder för handläggning.  I remissvaren ska det framgå 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

vilket eller vilka av de 20 förslag på åtgärder som respektive nämnd och styrelse 
bedömer kunna genomföras under 2021. Detta med eller utan samverkan med andra 
delar av kommunen. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20, § 153 
 
Samverkan 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning av äendet, har 
miljöavdelningen samverkat med trafikenheten och VA-avdelningen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2020-08-13 
Bilaga 1 Inbjudan Kommunernas klimatlöften 
Bilaga 2 Kommunernas klimatlöften lista 
Bilaga 3 Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 
Tjänsteutlåtande 2020-10-06 

  
Ajournering 
Mötet ajourneras för lunch kl. 12:00 och återupptas kl. 13:00.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.   
 
Urban Möller (MP) tillstyrker Jörgen Myrbergs förslag. 

  
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§269 
 
Information: Livsmedelsärenden 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Livsmedelsinspektör Karna Thomasdotter ger nämnden en nulägesbild kring 
livsmedelsärenden i kommunen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§270 
 
Information: Föroreningssituationen i Utäng 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lene Larsson informerar nämnden om ärendet 
kring föroreningssituationen i Utäng/Kollung/Ga. Getingeområdet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§271 
 
Ansökan om planbesked, Toftenäs 1:15 m fl. (Malaga) 
 
2020/110 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar planbesked till nyinkommen planansökan för 
Toftenäs 1:15 m.fl. (Malaga) med prioriteringsordning 3 – avslag. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får några negativa konsekvenser för barn.  
 
Sammanfattning 
Ansökan inkom 2020-06-26 och är en privat ansökan gällande prövning av 
planändring för Toftenäs 1:15 m.fl.  
 
Ansökan avser planändring till bostadsändamål i detaljplan i plan från 2016 vars 
syfte är kontor, hotell och handel samt bostäder. Önskemålet är att ändra ändamålet 
med exploateringen till enbart bostäder då exploatören uppger att det saknas 
marknadsmässiga förutsättningar för kontor, hotell och handel på platsen. 
 
Planavdelningen är inte positiv till att göra en planändring främst då detaljplanens 
genomförandetid inte gått ut utan gäller i 10 år från 2016-12-08.  Planbestämmelser 
för kontor, hotell och handel samt bostäder ansågs under planläggningen som 
lämpligast. Markanvändningen grundar sig också på känd information om förorenad 
mark och buller från närliggande varv.  
 
Beslutsunderlag 
Planansökan 
Planbesked checklista 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 

  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 272 
 
Godkännande av samrådshandlingar, Detaljplan för Häggvall 3:43 
 
2019/117 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådshandlingar för detaljplan Häggvall 
3:43. 
 
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 
Planändringen prövar att göra ej planlagd mark till kvartersmark för att möjliggöra 
byggnationen av nya bostäder. Totalt beräknas 30 bostäder kunna byggas i både 
flerfamiljshus och enfamiljshus. På kvartersmarken anläggs kvartersgator för att 
förse både enfamiljshusen samt handikapplatser inom området. Utanför 
kvartersmarken anläggs lokalgata inom allmän plats som sträcker sig ner till den 
statliga vägen i söder. Lokalgatan föreslås asfalteras, vilket bekostas av exploatören. 
Ett E-område för avfallshantering föreslås anläggas längs med lokalgatan, och 
utnyttjar en vändplats som finns på plats idag. Diken och fördröjning av dagvatten 
löses inom kvartersmark. 
 
Kommunalt VA föreslås dras in i området och bli en del av kommunens 
verksamhetsområde. 
 
Befintliga och nya fastigheter inom planområdet kommer att anslutas till nybildade 
gemensamhetsanläggningar och/eller ombildad gemensamhetsanläggning och 
därigenom svara för framtida drift och underhåll av allmän plats och andra 
gemensamma ytor inom området. 
 
Planen fick planbesked 2018 och starthandlingar godkändes 2019.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-25, § 271 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-12, § 74 

  
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-01 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Situationsplan 
Genomförandebeskrivning 
Naturinventering 
Trafikutredning 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VA-utredning 
Behovsbedömning 

  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§273 
 
Godkännande av granskningsutlåtande, Detaljplan Ishallen, del av 
Rönnäng 1:539 
 
2019/125 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtande för Detaljplan Ishallen, 
del av Rönnäng 1:539. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
Planändringen syftar till att göra ca 25 kvm allmän platsmark till kvartersmark, samt 
ta bort prickmarken som den allmänna platsmarken idag omfattas av. Syftet är att 
möjliggöra byggnationen av en ny och större entré på Ishallen. 
 
Planen har getts planprioritering 2019, och beslut om planstart fattades i mars 2020. 
Därefter har planen varit på samråd under perioden 2020-05-27 till 2020-06-17. 
Samrådsredogörelsen har godkänts och därefter har planen varit på granskning. 
Granskningsutlåtandet är nu aktuellt för beslut. 

 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-18, § 246  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11, § 74  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 134  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26, § 213  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26, § 214  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-01 
Granskningsutlåtande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

  
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§274 
 
Antagande av Detaljplan Ishallen, del av Rönnäng 1:539 
 
2019/125 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner antagandehandlingen för Detaljplan Ishallen, 
del av Rönnäng 1:539. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
Planändringen syftar till att göra ca 25 kvm allmän platsmark till kvartersmark, 
samt ta bort prickmarken som den allmänna platsmarken idag omfattas av. Syftet är 
att möjliggöra byggnationen av en ny och större entré på Ishallen. 
 
Planen har getts planprioritering 2019, och beslut om planstart fattades i mars 2020. 
Därefter har planen varit på samråd under perioden 2020-05-27 till 2020-06-17. 
Samrådsredogörelsen har godkänts och därefter har planen varit på granskning 
under perioden 2020-09-09 till 2020-09-23. Granskningsutlåtandet har godkänts. 
Inga av de inkomna yttrandena hade något att erinra. 
Planen är nu aktuell för beslut om antagande. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-18, § 246  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11, § 74  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 134  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26, § 213  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26, § 214  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14, föregående paragraf i protokollet 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Antagandehandling 
Byggnadsplan Stansvik industriområde, norra delen – okt 1982 

  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) och Urban Möller (MP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 

                              Planavdelningen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Beslutsinstans. 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 275 
 
Godkännande av granskningsutlåtande för detaljplan för Ävja 1:29 
mfl 
 
2019/31 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet för detaljplan Ävja 
1:29 m.fl.  
 
Barnkonventionen 
Trafiksystemet, utan separata gång- och cykelvägar och trottoarer, gör det svårt för 
barn att ta sig fram på egen hand. Barn i förskole- och skolålder är beroende av 
skolskjuts. 
 
Sammanfattning 
I kommunens översiktsplan anges att utvecklingen av befintliga tätorter handlar om 
att stärka den samhällsservice och handel som finns. I Tjörns kommuns 
översiktsplan, ÖP 13, anges att Myggenäs tätort ska växa genom att oexploaterad 
mark tas i anspråk. ÖP 13 anger även att bostadsbebyggelse ska ske i anslutning till 
kommunens huvudstråk, ny bebyggelse ska vara tillgänglighetsanpassad och ska 
lokaliseras inom gångavstånd till service och kollektivtrafikknutpunkter och i första 
hand till befintlig bebyggelse. 
 
Planförslaget har prövat förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i 
anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund. Planen möjliggör för 3 nya bostäder i 
form av friliggande villor, norr om Almösundsvägen, utmed ny lokalgata.  
 
Detaljplan för Ävja 1:29 och Mällby 1:29 m.fl. var på samråd under perioden 2016-
11-02 – 2016-11-30. Under samrådet hade Länsstyrelsen synpunkter gällande 
strandskydd. På grund av ny praxis gällande strandskyddet, var kravet från 
Länsstyrelsen att ta fram en lokaliseringsutredning för att visa om föreslagna 
byggrätter för bostäder på strandskydd i samrådsförslaget, inte kunde placeras på 
annan plats inom Myggenäs där strandskydd inte finns. Planavdelningen såg inte 
möjlighet att i dagsläget kunna gå vidare med samrådsförslaget utan valde att 
minska området till att enbart hantera de delar som inte nämnvärt påverkar 
strandskyddet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2019-02-13 att sända 
rubricerad detaljplan på granskning. Då planområdet för Ävja 1:29 m.fl. kraftigt har 
minskat i storlek sedan samrådsförslaget är flera av anmärkningarna som kom in 
under samrådet inte längre aktuella. Totalt inkom 12 yttranden under granskningen 
och resultatet av granskningsyttrandena visade på ett behov av en kompletterande 
utredning gällande geoteknik samt viss revidering av plankartan inför antagandet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Beslutsinstans. 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Efter granskningen har en kompletterande geotekniks utredning gjorts för Ävja 
1:29. Utredningen har stämts av och godkänts av SGI, Statens geotekniska institut. 
Plankartan har justerats gällande förtydligande av planbestämmelser.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2008-06-16, § 114 
Samhällsbyggnadsnämnden 2009-01-26, § 9 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04, § 141.  
Samhällsbyggnadsnämndens presidieutskott 2011-05-04, § 6.  
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-10-19, § 204  
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-04-12, § 90  
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13, § 47 

 
Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut- 
 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 276 
 
Antagande av Detaljplan Ävja 1:29 mfl 
 
2016/167-214 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Ävja 1:29 m.fl. 

 
Barnkonventionen 
Trafiksystemet, utan separata gång- och cykelvägar och trottoarer, gör det svårt för 
barn att ta sig fram på egen hand. Barn i förskole- och skolålder är beroende av 
skolskjuts.  
 
Sammanfattning 
I kommunens översiktsplan anges att utvecklingen av befintliga tätorter handlar om 
att stärka den samhällsservice och handel som finns. I Tjörns kommuns 
översiktsplan, ÖP 13, anges att Myggenäs tätort ska växa genom att oexploaterad 
mark tas i anspråk. ÖP 13 anger även att bostadsbebyggelse ska ske i anslutning till 
kommunens huvudstråk, ny bebyggelse ska vara tillgänglighetsanpassad och ska 
lokaliseras inom gångavstånd till service och kollektivtrafikknutpunkter och i första 
hand till befintlig bebyggelse. 
 
Planförslaget har prövat förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i 
anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund. Planen möjliggör för 3 nya bostäder i 
form av friliggande villor, norr om Almösundsvägen, utmed ny lokalgata.  
 
En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har gjorts 
och planens genomförande har bedömts att inte kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig i att detaljplanen överensstämmer med 
bakomliggande program, tätortsstudie och med intentionerna i kommunens 
översiktsplan.  Detaljplanen grundas i antaget program 2009-01-26. 
 
Detaljplan för Ävja 1:29 och Mällby 1:29 m.fl. var på samråd under perioden 2016-
11-02 – 2016-11-30. Under samrådet hade Länsstyrelsen synpunkter gällande 
strandskydd. På grund av ny praxis gällande strandskyddet, var kravet från 
Länsstyrelsen att ta fram en lokaliseringsutredning för att visa om föreslagna 
byggrätter för bostäder på strandskydd i samrådsförslaget, inte kunde placeras på 
annan plats inom Myggenäs där strandskydd inte finns. Planavdelningen såg inte 
möjlighet att i dagsläget kunna gå vidare med samrådsförslaget utan valde att 
minska området till att enbart hantera de delar som inte nämnvärt påverkar 
strandskyddet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2019-02-13 att sända 
rubricerad detaljplan på granskning. Då planområdet för Ävja 1:29 m.fl. kraftigt har 
minskat i storlek sedan samrådsförslaget är flera av anmärkningarna som kom in 
under samrådet inte längre aktuella. Totalt inkom 12 yttranden under granskningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

och resultatet av granskningsyttrandena visade på ett behov av en kompletterande 
utredning gällande geoteknik samt viss revidering av plankartan inför antagandet.  
 
Efter granskningen har en kompletterande geotekniks utredning gjorts för Ävja 
1:29. Utredningen har stämts av och godkänts av SGI, Statens geotekniska institut. 
Plankartan har justerats gällande förtydligande av planbestämmelser.  
Granskningsutlåtandet godkändes 2020-10-14. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2008-06-16, § 114 
Samhällsbyggnadsnämnden 2009-01-26, § 9 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04, § 141.  
Samhällsbyggnadsnämndens presidieutskott 2011-05-04, § 6.  
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-10-19, § 204  
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-04-12, § 90  
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13, § 47 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14 § 275  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Behovsbedömning  
Fastighetsförteckning  
Grundkarta  
Illustrationsritning i skala 1:1000 
Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000 
Planbeskrivning  
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR)  
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Program för Ävja 1:29 och Mällby 1:29, 2009-01-26 
Programsamrådsredogörelse 2009-05-04 
Geoteknisk undersökning, 2010-10-06, 
BohusGeo, geoteknisk undersökning 2019-11-02 
Trafikutredning, Norconsult, 2015-12-10, kompl. Bilaga 1 
Bullerutredning vägtrafik (tätortstudie) ÅF, 2010-09-13 
Naturinventering (tätortstudie) 2010-06-14 
Naturinventering (detaljplan) 2018-09-24 
Systemförslag dagvatten Ävja1:29 Tjörn, 2018-09-21 

  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Urban Möller (MP), Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 

23



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§277 
 
Information: Pågående planer 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Planchef Åsa Jönsson informerar samhällsbyggnadsnämnden om förvaltningens 
pågående detaljplaner.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§278 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 
 
2020-000613 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus.  

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. Ansökan föreslås avslås. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut 2019-07-15, § 540 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-06 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med 
endast generella bestämmelser). 
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt 
ur kulturmiljösynpunkt. 
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård. 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014. 
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov. 
 
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom 
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god 
tillgång till kollektivtrafik. 
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland 
annat följande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och 
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade. 
  
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns 
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett 
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock 
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från 
kravet på detaljplan kan medges för: 
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående 

verksamhet på fastigheten. 
 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på 

fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning, 

landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till 
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det 
innebär bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som 
naturligt kompletterar befintlig bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av 
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt 
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt 
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och 
bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn 
till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning 
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning 
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska 
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny 
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§279 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
2020-000643 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus.  

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. Ansökan föreslås avslås. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-06 
 

Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 – område 
med stora naturvärden. 
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Ansökan blev komplett 2020-09-07. 
 
Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014. 
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov. 
 
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom 
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god 
tillgång till kollektivtrafik. 
 
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland 
annat följande. 
 
Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och 
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns 
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett 
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock 
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från 
kravet på detaljplan kan medges för: 
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående 

verksamhet på fastigheten. 
 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på 

fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning, 

landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till 
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det 
innebär bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som 
naturligt kompletterar befintlig bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av 
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt 
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt 
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och 
bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn 
till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning 
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning 
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska 
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny 
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-09-07. 
 
Sökanden har i ansökan daterad 2020-09-05 i huvudsak framfört följande: bor i 
nuläget i ett planlagt sommarstugeområde. Då jag bedriver en byggnadsfirma på 
Tjörn önskar jag kunna bygga både ett större hus med tillhörande förråd för min  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§281 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
2020-00527 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

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. Ansökan 
föreslås avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-06-15, § 122 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med 
endast generella bestämmelser). 

 
Ärendebeskrivning 
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott (KMSU) den 
1 januari 2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN).  
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus genom klyvning av 
befintlig fastighet. 
 
Ansökan blev komplett 2020-09-17. 
 
Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov. 

Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom 
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god 
tillgång till kollektivtrafik. 
 
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland 
annat följande. 
 
Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och 
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade. 
  
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns 
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett 
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock 
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från 
kravet på detaljplan kan medges för: 
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående 

verksamhet på fastigheten. 
 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på 

fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning, 

landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till 
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det 
innebär bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som 
naturligt kompletterar befintlig bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av 
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt 
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt 
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska 
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny 
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 

 
Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-07-09. 
 
Det noteras, att ansökan om förhandsbesked tidigare återremitterats för vidare 
utredning enligt § 122/2016-06-15. Ärendet avskrevs 2019-07-31 på grund av 
ägarbyte. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§282 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
2020-000600 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 
enbostadshus.  

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. Ansökan 
föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 
– område med stora naturvärden. 
Aktuellt område är i tätortsstudie för Skärhamn betecknat med område 
för bostäder. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Ansökan blev komplett 2020-10-05. 
 
Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014. 
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning 
av bland annat förhandsbesked och bygglov. 
 
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska 
uppföras inom eller i anslutning till befintliga tätorter inom 
detaljplanelagda områden med god tillgång till kollektivtrafik. 
 
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt 
översiktsplanen bland annat följande. 
 

34



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- 
och kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är 
begränsade. 
  
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det 
finns särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur gäller ett generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse 
inom kommunen. Kommunen är dock positiv till viss bebyggelse på 
landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från kravet på detaljplan 
kan medges för: 
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan 

pågående verksamhet på fastigheten. 
 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet 

på fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där 

djurhållning, landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska 
anpassas till omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Det innebär bland annat att nya bostadshus på 
landsbygden ges traditionella lägen som naturligt kompletterar befintlig 
bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade 
utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild 
ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora 
bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid 
bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på 
omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-08-24. 

 
Sökanden har i ansökan date. rad 2020-08-24 samt 2020-09-14 närmare 
redovisat skälen bakom ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för 
bo nära åldrande föräldrar. 
 
R6 – Område med stora naturvärden: Områdena har stora naturvärden. Områdena 
har på olika sätt värderats nationellt och lokalt:  

 Riksintresse för naturvård.  
 Områden med naturvärdesklass 1 enligt kommunens naturvårdsprogram.  

35





 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§283 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
2020-000610 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 
enbostadshus. 

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. Ansökan föreslås avslås. 
 
Tidigare beslut 
Förhandsbesked för ett enbostadshus har tidigare beviljats enligt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut  § 155/2014-05-20 på  (numera 

) [dnr 2013/0246]. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-06 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med 
endast generella bestämmelser). 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Ansökan blev komplett 2020-10-04. 
 
Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014. 
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov. 
 
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom 
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god 
tillgång till kollektivtrafik. 
 
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland 
annat följande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och 
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade. 
  
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns 
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett 
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock 
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från 
kravet på detaljplan kan medges för: 
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående 

verksamhet på fastigheten. 
 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på 

fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning, 

landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till 
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det 
innebär bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som 
naturligt kompletterar befintlig bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av 
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt 
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt 
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och 
bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn 
till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning 
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning 
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen). 

 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska 
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny 
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§284 
 

, Tjörns kommun - Bygglov i efterhand samt 
rättelseföreläggande 
 
2020-000585 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Bygglov i efterhand beviljas. 
2. Bygglov beviljas (för enhetlig takläggning). 
3. Kontrollansvarig krävs inte. 
4. Tekniskt samråd krävs inte. 
5. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
6. Fastställd kontrollplan ska följas. 
3. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 10 § första  
stycket 1 plan- och byggförordningen påförs ägarna till , och 

, en byggsanktionsavgift om 6 742kr som ska bekostas solidariskt av 
ägarna. Avgiften ska betalas till Tjörns kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. 
 
Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i 

Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta 
ärende finns att hämta på poit.bolagsverket.se. Post- och inrikes tidningar. 

 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 

 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas. 
 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas. 

 
Sammanfattning 
Ärendet aktualiserades genom en anmälan om att det på fastigheten bytts takkulör. 
Ärendet avser bygglov för väsentlig ändring av enbostadshus samt 
rättelseföreläggande. Ansökan stämmer med detaljplanen. Enligt förvaltningens 
bedömning anses ansökan inte uppfylla gällande krav på utformning. Ansökan 
föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälningshandlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-10-06 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Rönnängs fiskeläge (440). I gällande detaljplan 
är aktuell fastighet betecknad med B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen 
får användas för bostadsändamål. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning 
Ärendet aktualiserades 2020-08-20 genom en anmälan om olovlig väsentlig ändring 
av enbostadshus vilket innebar att bostadshuset ena takfall har bytt takkulör från rött 
till svart med en area om totalt 40 m2. Sökande har 2020-09-01 ansökt om bygglov i 
efterhand för väsentlig ändring av enbostadshus.  
 
Ansökan blev komplett 2020-09-01. 
 
Föreslagen utvändig ändring överensstämmer med gällande detaljplan. Detaljplanen 
har däremot inga bestämmelser beträffande bebyggelsens utformning (kulör och 
material på ex. fasader och tak).  
 
Aktuell handläggare har i skrivelse daterad 2020-08-20 informerat fastighetsägarna 
om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning. 
Sökande har i skrivelse daterad 2020-09-01 besvarat byggavdelningens  
skrivelse och framfört att en vattenläcka uppdagades i september 2019. Anledningen 
till varför byggnationen utförts utan erforderliga tillstånd beror på att allt skedde 
mycket akut och att frågan om bygglov därmed glömdes bort och ursäktar sig att 
överträdelse har gjorts.  
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen). 
 
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § plan- 
och bygglagen). 
 
Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Första stycket 3 c gäller 
bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan (9 kap 2 § 
första stycket 3c plan- och bygglagen). 
 
En åtgärd som kräver lov enligt föreskrifter, som har meddelats med stöd av 9 kap 10 
§ plan- och bygglagen, får inte påbörjas innan startbesked getts (10 kap 3 § plan- och 
bygglagen).  
 
Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om påföljd så snart det finns anledning att någon inte följt en bestämmelse i  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

PBL m.m. (11 kap 5 § plan- och bygglagen).   
 
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid 
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta 
rättelse inom viss tid, rättelseföreläggande (11 kap 20 § plan- och bygglagen). 
 
Ett föreläggande enligt bland annat 20 § får förenas med vite (11 kap 37 § plan- och 
bygglagen). 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Omkringliggande bebyggelse i omedelbar närhet till aktuell fastighet har röd 
taktäckning. Föreslagen utvändig ändring bedöms därmed vare sig vara anpassad till 
det egna huset eller omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
 
Föreslagen utvändig ändring bedöms inte uppfylla kravet på god  
form-, färg- och materialverkan. 
 
Kraven i 2 kap 6 § samt 8 kap 1 och 17 §§ plan- och bygglagen bedöms inte 
uppfyllas. 
 
Förutsättningarna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom 
detaljplan bedöms inte uppfyllas. 
 
Det föreslås att redan utförd utvändig ändring ska rättas genom att takmaterialet 
återgår till röda takpannor.  
 
Föreläggandet föreslås vara fullgjort inom fyra veckor från det att beslutet vunnit 
laga kraft. 
 
Löpande vite föreslås sättas till 30 000 kr per kvartal från och med kalendermånaden 
efter det att föreläggandet ska vara fullgjort.  

 
Ansökan föreslås avslås. 
 
Nämndens bedömning  
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till ansökan, under förutsättningen att 
takläggningen görs enhetlig.  

 
Föreslagen åtgärd bedöms vara anpassad till det egna huset och omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.  

 
Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.  
 
Föreslagen åtgärd bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.  
 
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Redan utförd ändring bedöms med stöd av 9 kap 2 § plan- och bygglagen vara 
lovpliktig ändring.   
 
Förutsättningarna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom 
detaljplan bedöms uppfyllas.  
 
Bygglov i efterhand beviljas liksom bygglov för ändring av hela byggnadens tak.  
 
Eftersom bygglov beviljas i efterhand för redan utförd ändring ska 
byggsanktionsavgift tas ut med stöd av bland annat 11 kap 51 § plan- och bygglagen 
och 9 kap 10 § första stycket 1 plan- och byggförordningen.  
 
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 9 kap 10 § första stycket 1 plan- och 
byggförordningen med utgångspunkt från bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § plan- 
och bygglagen.  
 
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för beräkning av 
sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2019, det vill säga det år 
byggnadsarbetena utförts. Beräkningen biläggas samhällsbyggnadsnämndens beslut i 
ärendet. 
 
Följande fakta har matats in i guiden:  

 Påbörjat utan startbesked  
 Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad  
 Fasadändring 
 En- eller tvåbostadshus 
 Nej (ej tidigare ansökt åtgärd) 
 40 m2  

 
Byggsanktionsavgiften för redan utförd ändring uppgår enligt guiden till 6 742 kr.  
 
Byggsanktionsavgift för redan utförd ändring tas ut med beloppet 6 742 kr. Det 
bedöms inte ha framkommit något som gör att byggsanktionsavgiften ska nedsättas 
eller inte tas ut. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att 
 
1. Bygglov i efterhand beviljas. 
2. Bygglov beviljas (för enhetlig takläggning). 
3. Kontrollansvarig krävs inte. 
4. Tekniskt samråd krävs inte. 
5. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
6. Fastställd kontrollplan ska följas. 
3. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 10 § första  
stycket 1 plan- och byggförordningen påförs ägarna till ,  och 

, en byggsanktionsavgift om 6 742kr som ska bekostas solidariskt av 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§285 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, garage samt mur 
 
2020-000332 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan.  
 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage inom detaljplan. 
Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan föreslås på grund av den stora 
planavvikelsen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Marklov har beviljats enligt beslut § 845/2018-2018-12-03. Marklovet saknar 
slutbesked. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-06 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Rönnäng 1:553 m.fl. (1419/P86). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad med B. Det innebär att fastigheten enligt 
detaljplanen får användas för bostadsändamål. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med en 
byggnadsarea på 134 samt 40 m2. I bygglovet prövas även nybyggnad av stödmurar. 
 
Föreslagen nybyggnad av enbostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande 
bestämmelsen om att suterrängvåning ska anordnas utöver angivet högsta antal 
våningar. 
 
Föreslagna murar avviker från gällande detaljplan beträffande placering på mark som 
inte får bebyggas. 
  
Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det beror på att 
byggavdelningen bedömt avvikelsen från gällande detaljplan vara för stor. 
 
 
Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan. Omarbetat förslag har inte 
inkommit. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen). 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Som nämnts ovan har marklov beviljats enligt beslut § 845/2018-2018-12-03 på 
fasigheten. Marklovet har ännu inte fått ett slutbesked. Nu aktuellt bygglov avviker 
från tidigare givet marklov beträffande exempelvis huvudbyggnaden och garagets 
placering samt att man sprängt bort mer massa än vad marklovet medgav. 
 
Varken lagtexten eller dess förarbeten definierar begreppet suterrängvåning och inte 
heller innehåller gällande detaljplan någon precisering som anger vad som avses med 
en sådan våning. I rättsfallet RÅ 1995 ref. 2 behandlas frågan om vad som avses med 
suterrängvåning. I målet avgav Boverket ett yttrande till Regeringsrätten där bl.a. 
följande anfördes: 
 
Vedertagen uppfattning är att begreppen souterrängvåning, suterrängvåning, 
sluttningsvåning och undervåning används när det är fråga om kuperad mark och 
syftet är att få byggnaden anpassad och utformad med hänsyn till de topografiska 
förhållandena. Ursprunget till begreppen är det franska ordet souterrain som 
betyder underjordisk gång, underjordiskt valv eller källare. Med begreppet avses i 
Sverige således en våning där rumsgolvet i våningen utefter minst en fönstervägg 
ligger i nivå med eller över omgivande mark. Våningen skall också ha karaktären av 
källarvåning. Det saknar, enligt Boverkets mening, betydelse om utrymmena i 
våningen är avsedda att användas exempelvis för boende, kontorsverksamhet eller 
något annat. Begreppet souterrängvåning anger således hur en våning är belägen i 
förhållande till markytan. 
  
I det ovan nämnda rättsfallet har Boverket bl.a. uttalat sig om att utfyllnad av tomten 
inte kan tillgripas för att förändra effekten av planbestämmelser. I ett rättsfall från 
Kammarrätten 2005-7726 är detta enligt rättens mening att man inte genom att fylla  
upp delar av en tomt kan skapa ett souterränghus där topografiska förutsättningar 
för ett sådant annars inte skulle finnas. Att under sådana förutsättningar tillgripa 
uppfyllnad för att få en ur teknisk synvinkel lämplig placering av byggnaden på 
tomten innebär inte att byggnaden förlorar karaktären av souterränghus. I 
Boverkets yttrande anges att en suterrängvåning skall ha karaktären av en 
källarvåning men att det är möjligt att inreda den bl.a. för boende. Kammarrätten 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

finner att den prägel av källarvåning som åsyftas främst avser dess placering delvis 
under mark.  
  
Viss vägledning kan hämtas från Boverkets yttrande i RÅ 1995 ref. 2. Därvid måste 
dock beaktas att två fall normalt inte är identiska utan en bedömning måste göras 
utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.  
  
Byggavdelningen har till sökande framfört att vår tolkning av suterrängvåning ofta 
utgår från att nedervåningen ska vara motfylld till 50 %, men att dessa 50 % kan vara 
fördelade på lite olika sätt. Vår bedömning grundar sig på Boverkets yttrande från 
1995 där de säger att rumsgolvet i våningen utefter minst en fönstervägg ligger i nivå 
med eller över omgivande mark, d.v.s. en fasadsida är helt exponerad, samtidigt som 
det behöver finnas motfyllda sidor för att uppfylla kravet på att våningen ska ha 
karaktären av en källare. De detaljplaner som tillåter suterrängvåning är utförda i 
mycket kuperade områden. Höjdnivåerna är så pass stora att om en sida av 
byggnaden ska vara helt motfylld och en annan ska vara helt exponerad så krävs det 
slänter utmed, vanligtvis, kortsidorna av huset. 
 
I kvarteret för fastigheten  framgår av detaljplanens bestämmelser att 
suterrängvåning ska anordnas utöver angivet våningsantal. Frågan om tomtens 
lämplighet för suterränghus bör därmed anses vara utredd i detaljplanearbetet och att 
det är först i bygglovsskedet som man därmed får se till att kraven för 
suterrängvåning uppfylls enligt den definition som redovisats ovan.  
 
Då byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen nybyggnad avviker från 
gällande detaljplan beträffande bestämmelsen om att suterrängvåning ska anordnas 
utöver angivet högsta antal våningar innebär det således att inlämnat förslag avviker 
från gällande detaljplan beträffande våningsantal. I flera domar har mark- och 
miljööverdomstolen konstaterat att det inte är en liten avvikelse att bygga fler 
våningar än vad detaljplanen tillåter.  
 
Inlämnad ansökan om bygglov avviker också från gällande detaljplan beträffande 
murars placering på mark som inte får bebyggas.  
 
Om en åtgärd medför flera små avvikelser från en detaljplan kan det innebära att de 
sammantaget inte kan accepteras som en liten avvikelse även om varje avvikelse för 
sig skulle kunna godtas som en liten avvikelse. 
 
Avvikelserna från gällande detaljplan bedöms sammantaget varken vara små eller i 
överensstämmelse med detaljplanens syfte. Det har på grund av den stora 
planavvikelsen inte bedömts motiverat att bereda grannar tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Förutsättningarna i 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen för 
beviljande av bygglov inom detaljplan bedöms på grund av 
planavvikelsen inte uppfyllas. 

 
Ansökan föreslås avslås. 
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§286 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
2020-000323 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare 
handläggning.  

Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplan. 
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan. Ansökan föreslås avslås 
 
Tidigare beslut 
Förhandsbesked för ett enbostadshus beviljades enligt beslut § 89/2006-03-27 på 

 (numera ), se dnr 2005/1445. 
 
Förhandsbesked för två enbostadshus beviljades enligt beslut § 195/2009-06-08 på 

 (senare avstyckade till  och ), se dnr 2008/0094. 
 
Förhandsbesked för ett enbostadshus avslogs enligt beslut § 17/2012-05-02 på 

, se dnr 2012/0390. 
 
Förhandsbesked för ett enbostadshus avslogs enligt beslut § 18/2012-05-02 på 

, se dnr 2012/0393. 
 
Förhandsbesked för ett enbostadshus beviljades enligt beslut § 270/ 2016-05-03 på 

 (numera ), se dnr 2015/1381. 
 
Förhandsbesked för ett enbostadshus beviljades enligt beslut § 273/ 2016-05-03 på 

 (numera ), se dnr 2015/1370. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-06 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet 
till förvaltningen för fortsatt handläggning.   

 
 Beslutet skickas till 

 Byggavdelningen 
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§287 
 
Norra Röd 3:3, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av mast 
samt teknikbyggnad 
 
2020-000586 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Bygglov beviljas 
2. Som kontrollansvarig godkänns Ante Larsson. 
 
Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i 

Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta 
ärende finns att hämta på poit.bolagsverket.se. Post- och inrikes tidningar. 

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 
byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 / 0304-60 11 42). 

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 

samhällsbyggnadsnämnden.  
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 Tillstånd från länsstyrelsen söks separat.  
 Tillstånd från Luftfartsverket söks separat. 

 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod utanför 
detaljplan. Bygglov föreslås beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-05 
 

Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Aktuellt område ligger inom Stigfjorden naturreservat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av mast (fackverkstorn) med en höjd på 42 m 
tillhörande teknikbod med en byggnadsarea på 8 m2. 
 
Ansökan blev komplett 2020-09-30. 
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Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Annonsering har skett i 
Göteborgs-Posten och ST-tidningen som kungörelse. Någon erinran har inte 
inkommit.  
 
Försvarsmakten har enligt skrivelse daterad 2020-09-30 inget att erinra enligt 
angivna system och teknisk data.  
 
Miljöavdelningen har enligt skrivelse daterad 2020-09-30 inget att erinra.  
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska 
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny 
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen). 
 
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut 
Föreslagen bebyggelse bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på 
detaljplan. 
 
Föreslagen bebyggelse bedöms vara anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt. 
 
Föreslagen bebyggelse bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan. 
 
Föreslagen bebyggelse bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Föreslagen bebyggelse bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den 
översiktliga planeringen. 
 
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen 
bedöms uppfyllas. 
 
Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen för beviljande av  
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bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas. 
 
Bygglov föreslås beviljas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) och Robert Mattsson (C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Hi3G Access AB 
c/o Tammp AB 
Löparevägen 1 
294 39 Sölvesborg 
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§288 
 

 Tjörns kommun - Bygglov för tillbyggnad av 
samlingslokal 
 
2020-000612 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Bygglov beviljas 
2. Avvikelse från gällande detaljplan medges 
3. Som kontrollansvarig godkänns Kenneth Larsson. 
 
Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i 

Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta 
ärende finns att hämta på poit.bolagsverket.se. Post- och inrikes tidningar. 

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 
byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 / 0304-60 11 42). 

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 

samhällsbyggnadsnämnden.  
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Sammanfattning 
Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen tillgodoser ett allmänt 
gemensamt behov och allmänt intresse samt är förenlig med detaljplanens syfte. 
Bygglov föreslås beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-13 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Södra hamnen (P3). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad V1.  Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för hamnanknuten verksamhet, sjöbodar. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av samlingslokal med en byggnadsarea på 8,4 
m2. Tillbyggnaden innebär att befintlig samlingslokal blir tillgänglig genom 
hissanordning.  
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Ansökan blev komplett 2020-10-06. 
 
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge (prickad 
mark). 
 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Skärhamns vägförening har inkommit med erinran daterad 2020-09-10. Erinran 
omfattas av att utbyggnad är tänkt på mark som ägs av Tjörns kommun men förvaltas 
av Skärhamns vägförening. Skärhamns vägförening vill inte att marken nyttjas för 
tillbyggnad.  
 
Ägare till fastigheten  har inkommit med synpunkt daterad 2020-09-
23. Synpunkten omfattas i huvudsak att Tjörns kommun bör vara försiktiga med att 
ge permanent bygglov då platsen har stor potential för framtida byggnationer. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen har i skrivelse daterad 2020-09-25 framfört 
följande: ”Då området förvaltas av Skärhamns vägförening bör deras svar ges stor 
vikt avseende trafiksituationen. Vi ser annars att byggnationen bättre skulle passa på 
norrsidan där det redan finns en balkong utbyggd, men motsätter oss inte 
byggnationen om TBAB ser att detta är den bästa lösningen utan avser att, efter att 
inhämtat kommunfullmäktiges godkännande, försälja eller arrendera ut området till 
sökande.”  

 
Sökande har i skrivelse daterad 2020-10-09 kommenterat inkomna erinringar. 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen). 
 
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är 
förening med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller 
ett allmänt intresse (9 kap 31 c § 1 pt.) 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara godtagbar då tillbyggnaden behövs  
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för ett gemensamt behov och ett allmänt intresse samt vara i överensstämmelse med 
detaljplanens syfte. Detta då tillbyggnaden endast avser en hiss för att tillgängliggöra 
möteslokalen för alla.   
 
Föreslagen tillbyggnad bedöms vara anpassad till det egna huset och omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
 
Föreslagen tillbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan. 
 
Föreslagen tillbyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas. 
 
Förutsättningarna i 9 kap 30 och 31 c §§ plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas. 
 
Bygglov föreslås beviljas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Johansson (M) och Robert Mattsson (C) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Tjörns Bostads AB 
Tjörns Kommun 
471 80 SKÄRHAMN 

 
Det här beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. 
 
Delges:  
Skärhamns vägförening 
Att. Bengt-Arne Andersson 
Hamngatan 17 
471 31 Skärhamn 
                
Villa Gråskär AB 
Postvägen 28 
471 32 Skärhamn
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§289 
 

, Tjörns kommun – Sanktionsavgift för rivning 
 
2016-000497 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

1. Byggsanktionsavgift på 53 400 kr tas ut av fastighetsägarna ,  
och  med stöd av 9 kap 16 § plan- och byggförordningen 

för olovligt utförd rivning utan startbesked.  
2. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen.  
 
Upplysningar 
Byggnadssanktionsavgiften ska inbetalas till Tjörns kommun senast två månader 
efter att fastighetsägarna ,  eller  delgetts 
beslutet.  
 
Sammanfattning 
Ärendet avser rivning av del av byggnad utan rivningslov inom detaljplan. 
Byggnaden ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område och är i sig 
kulturhistoriskt värdefull. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag för beräkning av byggsanktionsavgift 
Besiktningsprotokoll 2020-04-27 
 
Tjänsteutlåtande 2020-10-08 

 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Åstols fiskeläge (nr 530). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad med BF. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen 
får användas för bostadsändamål. 
 
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt 
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till byggavdelningens kännedom att det inom fastigheten  
har rivits del av byggnad. Åtgärden kräver enligt 9 kap 10 § plan- och bygglagen 
rivningslov samt startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Något sådant lov 
har varken sökts eller beviljas. Det har även utförts en tillbyggnad på delvis samma 
plats som tidigare veranda var placerad, vilket prövas i ett separat ärende.  
 
Det har i skrivelse daterad 2016-03-29 informerats om gällande lagstiftning och om  

56



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ärendets fortsatta handläggning.  
 
Fastighetsägarna har i skrivelse till Tjörns kommun 2016-04-14 inkommit med en 
upplysning och förklaring.  
 
Riven del omfattas av en för byggnaden tidstypisk veranda med en byggnadsarea på 
7 m2. 
 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland annat 
bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen). 
 
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § plan- 
och bygglagen). 
 
Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett 
område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen (9 kap 
10 § plan- och bygglagen). 
 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om 
åtgärden kräver rivningslov (10 kap. 3 § plan- och bygglagen).  
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan rivning av en del av byggnad som kräver lov enligt 9 
kap. 10 § plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är när 
det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 0,4 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 
prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea. Om en 
rivning avser en del av en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2 plan- och 
bygglagen bör bevaras, ska byggnadssanktionsavgiften räknas upp med 300 procent 
(9 kap 16 § plan- och byggförordningen). 
 
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid 
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta 
rättelse inom en viss tid (11 kap 20 § plan och bygglagen). 
 
Om två eller flera är betalningsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt 
ansvariga för betalningen (11 kap 60 § plan- och bygglagen). 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Utförd rivning bedöms med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1 punkten plan- och 
bygglagen vara en rivningslovspliktig rivning.  
 
Befintligt enbostadshus med riven veranda och omgivande bebyggelsemiljö bedöms 
ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt. 
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§290 
 

 , Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
2020-000469 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 
1. Bygglov beviljas. 
2. Som kontrollansvarig godkänns Markus Hansson. 
 
Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i 

Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta ärende 
finns att hämta på poit.bolagsverket.se. Post- och inrikes tidningar. 

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 
byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 / 0304-60 11 42). 

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 

samhällsbyggnadsnämnden.  
 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats. 
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser rivning av fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus 
utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt 2020-09-016 § 238 att återremittera 
ärendet till byggavdelningen, med uppdraget att utreda och kommunicera till 
sökande följande punkter: 
 
a) Vad den befintliga fastighetsförrättningen innebär i fråga om rätt till väg. 
b) Hur eventuella rättigheter till väg står i relation till beviljad dispens från 
strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens 
naturreservat. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 238 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
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Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Vid platsen råder strandskydd intill 300 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– 
och växtlivet (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken (MB)). 
 
Platsen utgör dessutom riksintresse för naturvård och för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 
MB och omfattas av särskilda geografiska bestämmelser enligt 4 kap. MB. 
Bestämmelserna innebär att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas 
vid ingrepp i miljön. 
 
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt 
ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser rivning av fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus med 
en byggnadsarea på 76 m2. Byggnaden föreslås ersätta befintligt fritidshus.  
 
Ansökan blev komplett 2020-07-29. Byggavdelningen förlängde handläggningstiden 
med 10 veckor räknat från och med 2020-09-07 på grund av ärendets komplexitet i 
beslut daterat 2020-08-18.  
 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte 
inkommit. 
 
Miljöavdelningen tillstyrker bygglov i sitt yttrande daterat 2020-08-19. 
 
Sökande har enligt Länsstyrelsens beslut daterat 2020-02-24 erhållit dispens från 
strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens 
naturreservat för ersättningsbyggnad på den aktuella fastigheten. Länsstyrelsen har 
även beviljat tillstånd enligt föreskrifterna för schaktning, tippning och fyllning i 
samband med förläggning av VA-ledning utmed stigen på fastigheterna  

 och . 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
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Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas 
genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka 
byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen). 
 
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut 
Fastigheten ligger inom område med översvämningsrisk zon 4. Byggavdelningen har 
vid rådgivning samt under handläggningstiden informerat sökande om 
översvämningsrisken samt uppmanat sökande att föreslagen byggnad bör ha en färdig 
golvnivå på minst +3,4 m över havet (RH2000). Vid planläggning är +3,4 m som 
färdig golvhöjd ett minimikrav för nya bostäder. Sökande har trotts detta valt att få 
prövat en nybyggnation av fritidshus med en färdig golvhöjd på +2,0 m, vilket är 
lägre än byggavdelningens rekommendation.   
 
Föreslagen nybyggnad av fritidshus bedöms inte få någon betydande inverkan på 
omgivningen då den aktuella platsen redan är bebyggd. Fritidshuset föreslås uppföras 
med samma placering som befintlig byggnad. Den sökta åtgärden bedöms därför inte 
vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan (4 kap 2 § plan- 
och bygglagen). 
 
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Föreslagen nybyggnad av fritidshus bedöms vara anpassad till det egna huset på ett 
godtagbart sätt. 
 
Föreslagen nybyggnad av fritidshus bedöms vara anpassad till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
 
Föreslagen nybyggnad av fritidshus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan. 
 
Föreslagen nybyggnad av fritidshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen. 
 
Föreslagen nybyggnad av fritidshus bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna 
i den översiktliga planeringen. 
 
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms 
uppfyllas. 
 
Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas. 
 
Bygglov föreslås beviljas. 
 

62





 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§291 
 

, Tjörns kommun - Beslut om sanktionsavgift för 
tillbyggnad av enbostadshus 
 
2020-000554 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51 § plan- och 
bygglagen samt 9 kap 7 § första stycket 1 plan- och byggförordningen påförs ägaren 
till  solidariskt,  och , en 
byggsanktionsavgift om 5813 kr. Avgiften ska betalas till Tjörns kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. 
 
Upplysningar 
 En faktura för sanktionsavgiften kommer att skickas separat.  
 Anmälan om startbesked i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus hanteras i 

separat ärende. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser sanktionsavgift för tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan utan 
startbesked. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag för beräkning av sanktionsavgift  
Handlingar rörande byggnaden 

Tjänsteutlåtande 2020-10-05 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Valsäng (P26). För aktuell fastighet gäller ändrad 
lovplikt vilket innebär att de åtgärder som enligt planbestämmelserna får utföras utan 
bygglov/rivningslov kräver bygganmälan/rivningsanmälan. För att 
byggnadsåtgärderna ska få uppföras utan bygglov måste detaljplanens bestämmelser 
följas.  
 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till samhällsbyggnadsnämndens kännedom att det inom rubricerad 
fastighet att tillbyggnad av enbostadshus har genomförts utan anmälan samt 
startbesked.  
 
Tjörns kommun har i skrivelse (daterad 2020-08-21) till fastighetsägarna informerat 
om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning. 
 
Sökande har i skrivelse daterad 2020-09-02 besvarat byggavdelningens skrivelse och 
framfört att byggnationen påbörjades under år 2019 och anledningen till varför 
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byggnationen utförts utan erforderliga tillstånd beror på att fastighetsägaren tagit 
miste på att byggnationen inte får påbörjas utan anmälan samt beviljat startbesked. 
Fastighetsägaren har tolkat den information han fått av Tjörns kommuns 
byggavdelning som att det var möjligt att påbörja byggnationen och sedan anmäla 
åtgärden i efterhand utan påföljder.    
 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked (10 kap 3 § 
plan- och bygglagen). 
 
Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om påföljd så snart det finns anledning att någon inte följt en bestämmelse i 
PBL m.m. (11 kap 5 § plan- och bygglagen).  
 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap ska byggnadsnämnden ta ut en 
särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 § (11 kap 51 § plan- och bygglagen). 
 
Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig (11 kap 58 § plan- och bygglagen). 
 
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften 
eller en fjärdedel (11 kap. 53a § plan- och bygglagen) 
Om två eller flera är betalningsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt 
ansvariga för betalningen (11 kap 60 § plan- och bygglagen).  
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Tillbyggnad av enbostadshus har genomförts utan anmälan samt utan beviljat 
startbesked.  
 
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 7 § första stycket 1 plan- och 
byggförordningen med utgångspunkt från anmälningsplikt med stöd av 6 kap 5 § 
plan- och byggförordningen. 
 
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för beräkning av 
sanktionsavgifter.  

 Följande fakta har matats in i guiden: 
 Påbörjat utan startbesked 
 Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad 
 Tillbyggnad  
 En- eller tvåbostadshus 
 Anmälan har ej inkommit innan åtgärden påbörjades 
 Area 9,5 m2 

 
Byggsanktionsavgiften för redan utförda tillbyggnaden uppgår enligt guiden till 23 
250 kr. 
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§292 
 
Svar på initiativärende från Jenn Johansson (SD) om införande av 
scorecard för byggavdelningen 
 
2019/164 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse initiativärendet om införande av 
scorecard för byggavdelningen besvarat i och med förvaltningens svar i frågan. 

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 
Jenn Johansson (SD) har inkommit med ett initiativärende om införande av 
”scorecard” för byggavdelningen daterat 3 december 2019.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-22 att överlämna ärendet till 
förvaltningen för handläggning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens byggavdelning har handlagt ärendet. 
Byggavdelningens svar innebär att avdelningen i sak är positiv till löpande översikt  
av avdelningens ärenden men att införandet av ett utvärderingssystem likt det som 
beskrivs i initiativärendet ta mycket tid i anspråk från bygglovshandläggarna, vilket 
bedöms riskera att ge lägre kvalitet i deras arbete med att just handlägga aktuella 
bygglovsärenden. Den typ av projektredovisning som Jenn Johansson (SD) framför 
i initiativärendet, passar inte heller byggavdelningens ärendeprocess, eftersom 
denna inte sker i projektform. Varje månad redovisas en delegationslista över 
byggavdelningens samtliga beslut. 
 
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att bedöma att initiativet är 
besvarat i och med förvaltningens svar i frågan.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22, § 32 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende, 3 december 2019 

 Tjänsteutlåtande 2020-09-21 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan bifalla förvaltningens förslag 
till beslut. 
Jenn Johansson (SD) tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till 
beslut.
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§293 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 
2020/4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. 
 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden 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 delegeringsbeslut: 
 
Beslut enligt miljöavdelningens delegationer (MD): §§ 338-377 
 
Beslut enligt byggavdelningens delegationer (BD): §§ 681-686, 689-794  
 
Beslut enligt förvaltningschefs delegationer: 
Besked om beslut gällande upphandling av konferens 2020-09-17-18, Marie Louise 
Bergqvist § 7/2020 

68



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§294 
 
Inkommet initiativärende från Jenn Johansson (SD) om begäran om 
tillsynsbeslut på  mm 
 
2020/139 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 
1. Initiativärende från Jenn Johansson (SD) om begäran om tillsynsbeslut på 

 mm, inkommit 
2. Ärendet skickas vidare till förvaltningen för handläggning. 
 
Sammanfattning 
Jenn Johansson (SD) har inkommet med ett initiativärende enligt följande: 

Bakgrunden till initiativärendet utgörs av ett mejl till nämndens ledamöter och 
byggchef daterat 2020-05-25. Mejlet hänvisar till en begäran om tillsyn på 
fastigheten , Dnr 2019/0173, daterad 2019-01-25, och innebär en 
begäran om att Tjörns kommun fattar beslut i frågan.  
 
Jenn Johansson hänvisar i initiativärendet till de delegationslistor som redovisats 
från byggavdelningen vid respektive nämndsammanträde. Ärendet har inte 
återfunnits i listorna.   
 
Initiativärendet innehåller följande frågor:  

 Varför har ärendet inte redovisats som ett ärende bland alla andra på 
delegationslistan från byggavdelningen? 

 Varför har ärendet blivit liggande i över 1,5 år på byggavdelningen? 
 Varför har begäran om beslut i frågan ännu idag 2020-09-27, inte meddelats 

 
 
Initiativärendet innehåller följande begäran om åtgärder: 

 Byggavdelningen redovisar den bygglovsansökan som ligger till grund för 
den byggnation som gjordes före nyåret 2019 på ifrågavarande fastighet. 

 Byggavdelningen redovisar förslag till åtgärd med anledning av den 
tillsynsbegäran som gjordes 2019-01-25, så att samhällsbyggnadsnämnden 
kan fatta beslut i frågan och sökande kan få ta del av detta. 

  
 Beslutsunderlag 

Initiativärende daterat 2020-09-27  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan notera inkommet 
initiativärende samt skicka det för beredning till samhällsbyggnadsförvaltningen och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

3. Initiativärende från Jenn Johansson (SD) om begäran om tillsynsbeslut på 
 mm, inkommit 

4. Ärendet skickas vidare till förvaltningen för handläggning. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Byggavdelningen 
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§295 
 

 
Meddelanden 
 
2020/3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att anmälan av meddelande lämnats för perioden 
2020-10-06. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har meddelats beslut och domar inom nämndens 
ansvarsområde: 
 
Länsstyrelsen gav 2020-09-14 tillstånd enligt reservatsföreskrifterna för Stigfjordens 
naturreservat för förläggning av fiberledning på fastigheten Klövedals-Bö 3:3 m fl. i 
Tjörns kommun. Tillståndet förenas med villkor som anges i beslutet. 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg avvisade 2020-09-21 överklagandet av skrivelse 
utfärdad av Tjörns kommun med uppmaning om flytt av fordon, enligt lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. 
 
Länsstyrelsen upphävde 2020-10-01 samhällsbyggnadsnämndens överklagade beslut  
om nekat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten  

 i Tjörns kommun. Länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt 
handläggning.
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§280

, Tjörns kommun - Två st. förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 

2020-000665 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
vidare utredning. 

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. Ansökan föreslås avslås. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen för vidare utredning.  

 Jörgen Myrberg (KD) och Cyril Esbjörnsson (TP) ställer sig bakom Jan Berndtssons 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Byggavdelningen 
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