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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott fastställer dagordningen 
med följande ändringar:

Utgår:

- , Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för bostadshus

Tillägg:

- Musselodlingar i Stigfjorden
- Begäran om förnyat starttillstånd för nya serviser och lägenheter

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§194

Sektor samhällsbyggnads delårsbokslut per 31 augusti 2017

2017/451

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Utskottet har inget att erinra mot framtaget förslag till sektor samhällsbyggnads 
delårsbokslut per augusti 2017.

2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning.

Sammanfattning
Sektor samhällsbyggnad har tagit fram ett delårsbokslut per augusti 2017 som ett 
led i uppföljnings- och rapporteringsprocessen i Tjörns kommun.

Totalt sett redovisar sektor samhällsbyggnad ett resultat om + 1 045 tkr för delåret 
till och med augusti 2017. 

Beslutsunderlag
Sektor samhällsbyggnads delårsbokslut per augusti 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska besluta:

1. Utskottet har inget att erinra mot framtaget förslag till sektor samhällsbyggnads 
delårsbokslut per augusti 2017.

2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning.
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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§195

Återremitterat ärende: Svar på motion från Benny Andersson (S) 
angående anstiftan av pris för "En hållbar kommun" (Handlingar 
kompletteras)

2017/111

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande:

”Bakgrund:
Det blåser ”nya vindar” i världen…
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) 
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i 
balans.

Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare 
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av 
lokala resurser.    
                                                                                                                                           
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta 
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. 
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt 
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att 
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart.

Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors 
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara 
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det 
finns där det finns mänskliga goda tankar.

Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi 
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så 
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” 
för andra att nå dit också.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har 
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en 
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan. 
Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man 
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga 
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att 
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma. 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på:

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett 
Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år.

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även 
vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare. 

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras. 

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen.”

Ett politiskt svar har inkommit enligt:

”Benny Andersson (S) har inkommit med en motion angående anstiftan av pris för 
”En hållbar kommun”. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott är i 
grunden positiv till motionen och instämmer i behovet av att stimulera denna typ av 
satsningar. Det konstateras dock att frågan om hållbar utveckling spänner sig över 
flera verksamheter. Det är därmed nödvändigt att samordna ett sådant pris i ett 
större sammanhang. Förvaltningen arbetar i dagsläget med att fastställa ansvar och 
arbete kring Agenda 2030 som inriktar sig mot just hållbar utveckling. 
Kommunstyrelsen bör vara den instans som leder arbetet, inte miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet.

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 170 den 16 augusti 2017,
Kommunfullmäktige, § 45 den 23 februari 2017.

Beslutsunderlag
Politiskt svar på motion den 11 augusti 2017,
Motion den 31 januari 2017.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla det 
politiska svaret.
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§196

Information om aktuell provtagning

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet informeras om aktuella provtagningar som miljöavdelningen genomför.
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§197

Musselodlingar i Stigfjorden

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att uppdra 
förvaltningen att framföra till länsstyrelsen att kommunen ska bli remissinstans vid 
samtliga framtida beslut om musselodlingar i Stigfjorden.

Sammanfattning
Utskottet initierar ett ärende för att bli remissinstans vid samtliga framtida beslut 
om musselodlingar i Stigfjorden. Besluten hanteras i dagsläget av länsstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska besluta att 
uppdra förvaltningen att framföra till länsstyrelsen att kommunen ska bli 
remissinstans vid samtliga framtida beslut om musselodlingar.
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§198

Planprioritering september 2017

2017/422

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att:

1. Prioriteringsordning sker enligt bifogat underlag ”Planprioritering september 
2017”

2. Lämna planbesked till nyinkommen planansökan för Stora Dyrön 1:207 med 
prioriteringsordning 2.

Barnkonventionen
Planansökningar bedöms gå i linje med barn- och ungdomsplan 2013-2023.

Sammanfattning
Planansökan för Stora Dyrön 1:207: Ansökan inkom 2017-06-14 och är en privat 
ansökan gällande ändring av detaljplan för prövning av bostäder i form av 
enbostadshus alternativ ett parhus.

Planansökan går i linje med planprogrammet för Stora Dyrön, området är utpekat i 
programmet som lämpligt för frimärkstomt. Planavdelning anser att detaljplanen 
skulle kunna göras med standardförfarande, om inte förutsättningarna för 
planarbetet ändras 

En tidigare planansökan för bostäder i samfälligheten väster om aktuell området, 
Stora Dyrön S:1, har inkommit till planavdelning. Planavdelningens har tidigare 
begärt en komplettering av ansökan för att kunna göra en bedömning.
Det kan vara lämpligt om denna blir aktuell att samordna dessa två områden i en 
detaljplan.

Planansökan för Dyrön 1:207 ges prioriteringsordning 2. Se bilagda 
planansökningar och bedömningschecklistor. Av checklistan framgår de kriterier 
utifrån vilka bedömningar av ansökningarna gjorts.

Tidigare beslut
Beslut om planprioriteringar gjordes senast  § 143, 2017-06-07.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017,
Sammanställning ”Prioriterade planansökningar” Översikt september 2017,
Planansökan Stora Dyrön 1:207: Planansökan och checklista.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§199

Godkännande av samrådsredogörelse för detaljplan Hövik 3:23, mfl.

2015/118

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen för detaljplan Hövik 3:23 m.fl.

Barnkonventionen
Fler unga kan komma att innebära att antalet barn och elever kommer att öka för 
förskola och skola.

Sammanfattning
Detaljplan för Hövik 3:23 m.fl. var på samråd under perioden 2017-05-24 – 2017-
06-21. 
Av de inkomna yttrandena ifrågasätts platsens lämplighet för byggnation i ett 
”utsatt” läge. Utsatt på grund av risk för översvämning vid högvatten då 
kommunikationer, vägar, översvämmas. Lämpligheten i val av plats ifrågasätts ur 
ett geotekniskt perspektiv samt utifrån strandskyddets syften. Samtidigt är flertalet 
positiva till att det tillkommer bostäder. Det önskas att det kommer bli helårsboende 
hellre än att det är delårsboende.

Sakägare har åsikter över höjden på nybyggnationen som i samrådsförslaget har en 
nockhöjd på 16 meter mot dagens 9,3 meter på befintlig byggnad.

Oro finns över att förhållandena för Ålgräsängen och MKN för vatten blir 
försämrad. Dels på grund av utbyggnaden av småbåtshamnen, trots att den placeras 
på djupare vatten där det inte finns Ålgräs. Men även på grund av markförhållandet 
ute på udden som enligt geoteknik utredning kräver en tryckbank till havs och då 
påverkar vattenmiljön.

Det efterfrågas förlängd gång- och cykelväg utmed Höviksnäsvägen ner till Gamla 
Höviksnäs samt att det anses positivt att se över busshållplatsläget som idag stannar 
på Höviksnäsvägen. Det ges ett par förslag på trafiksituationen utifrån att begränsa 
trafik och hastigheten.
Utifrån kulturmiljö så finns det många olika uppfattningar i yttrandena. Ur 
fornlämningsperspektiv så bör en arkeologisk utredning göras på land och i 
vattenområden. 
Parkering inom fastigheten 3:23 för befintliga fastigheter efterfrågas. 
Fastighetsägare är ifrågasättande till skapandet av en samfällighetsförening i syfte 
att förvalta planområdets allmänna platsmark.
Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen om att strandskyddet inträder över hela 
planområdet och inte återinträder. Strandskyddet bör inte upphävas där dess syfte 
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kommer att fortsätta att vara tillämpbart. Länsstyrelsen föreslår att 
lokaliseringsstudie bör göras för att se på alternativa lokaliseringar av bostäder och 
även småbåtshamn.

Tidigare beslut
2015-03-24 § 59. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger 
planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplan för Hövik 3:23 m.fl.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017,
Samrådsredogörelse – Detaljplan för Hövik 3:23 m.fl.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§200

Godkännande av samrådsredogörelse för detaljplan Stockevik 1:16, 
mfl.

2011/553

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
samrådsredogörelse för detaljplan ”Stockevik 1:16 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
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade vid sammanträde 
2016-12-14, § 252, om samråd för ovanstående detaljplan. Planförslaget har varit 
utsänt för samråd under tiden 2017-01-11 – 2017-02-08. 

Under samrådstiden inkom en stor mängd yttranden. Det fortsatta arbetets inriktning 
hänvisas till de riktlinjer och ställningstaganden samrådsredogörelsen beskriver. 

Av de inkomna yttrandena är det många som uttrycker oro för en stor exploatering 
sett över hela samhället. Samtidigt är det yttranden som visar en uppskattning på väl 
genomarbetat planförslag och positiva till utbyggnad av Stockevik. 

Många av sakägarna är emot byggnation på berg, framförallt på fastigheten 1:15. 
Samrådshandlingarna redogör inte tillräckligt hur byggnation på fastigheten blir 
utformad på ett godtagbart sätt, sett ur en landskapsbildsynpunkt. Exploateringen på 
Stockevik 1:15 ”Berget” utgår från det fortsatta planarbetet.

Byggnation på ängsmark anses inte heller tillräckligt tagits i bekantskap. Byggnation 
på ”Hea”, äng ner mot Goviken, ifrågasätts samt på norra sidan av Apeldalsvägen. 

Byggnation i form av hyreshus/flerfamiljshus anses av en del inte höra hemma i 
samhället Stockevik. Framförallt är det möjligheten att bygga i tre våningar som 
ifrågasätts, två anses bättre. Bostäder, lägenheter såväl tomter, önskas hamna i 
kommunal bostadskö.
Genomförandebeskrivningen är inte tillräckligt utförlig. Ansvarsfrågor om 
genomförande av detaljplanen är inte tillräckligt beskrivna i samrådshandlingen. En 
fastighetskonsekvensbeskrivning efterfrågas för att ge alla som berörs av detaljplanen 
möjlighet att förstå planens konsekvenser, för den egna fastigheten samt 
gemensamhetsanläggningar. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utbyggnad av VA efterfrågas och är efterlängtat. 

Ny infartsväg, likt den tillfälliga vägen som anlades och togs bort i och med VA-
utbyggnad, ses som ett positivt inslag där den mesta trafiken kan ledas in och ut ur 
Stockevik. Förslag mot eventuell rundkörning i samhället ges.
 
Trafiklösning för att angöra Björkemyra anses inte bra. Apeldalsvägen är mycket 
smal och klarar inte av att leda ytterligare trafik på denna väg. 

Tidigare beslut
2000-12-18. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att detaljplanearbetet skulle 
prioriteras och påbörjas under 2001.

2008-09-29 § 176. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna programmet. 

2011-05-27. Samhällsbyggnadsnämnden ger planavdelningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med detaljplan Stockevik och Duvedalen, samt att detaljplanen ska 
samordnas med planarbetet för Goviken som startas upp samtidigt. 

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade vid sammanträde 
2016-12-14, § 252, om samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 september 2017,
Samrådsredogörelse Stockevik 1:16 m.fl.

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Göbel (S) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13
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§201

, Tjörns kommun
Omprövning av ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/0409

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Ärendet ska prövas vidare.
2. Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen.
3. Möjlighet att förse bostadshuset med vatten av tillräcklig mängd och kvalitet ska 

redovisas/utredas.
4. Ärendet ska remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, länsmuseet och andra 

berörda instanser.
5. Följande information lämnas i ärendet:

 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas.
 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas 

eller om ansökan ska avslås.
 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen 

inom plan- och byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.

Sammanfattning
Aktuellt ärende är en fortsatt prövning efter länsstyrelsens upphävande av tidigare 
beslut om avslag på ansökan om förhandsbesked

Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare. Ansökan föreslås prövas vidare. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gjorde enligt
§ 116/2017-05-10 följande bedömning att det inte finns skäl att medge undantag 
från kravet på detaljplan enligt 4 kap PBL.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 
116/2017-05-10 följande: ansökan om förhandsbesked för bostadshus avslås.

Överklagat beslut om förhandsbesked upphäver länsstyrelsen i beslut 2017-06-21.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 augusti 2017,
Ansökningshandlingar samt länsstyrelsens beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
Bygglov har tidigare beviljats för uppförande av fritidshus i beslut§§ 42/1978-01-23 
och 57/1980-01-21.Byggloven har inte utnyttjats 
Förhandsbesked för fritidshus beslutades prövas vidare enligt § 288/1999 -10-25.
Nu aktuell ansökan avser förhandsbesked för nytt bostadshus.
Sökanden har i ansökan daterad 2017-03-20 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt ansökan skall fastigheten säljas

Länsstyrelsen upphäver avslaget förhandsbesked i beslut 2017-06-21.

Länsstyrelsens motivering är att fråga om så kallad lucktomt behöver utredas och 
motiveras i beslutet.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Efter ytterligare utredning bedöms det vara fråga om en lucktomt mellan befintliga 
tomter och i anslutning till befintlig väg.

Föreslagen lokalisering bedöms kunna prövas vidare utifrån 4 Kap 2 § PBL.

Ansökan föreslås prövas vidare med utredning och remisser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§202

 (A), Tjörns kommun
Begäran om omprövning av ansökan om förhandsbesked för 
bostadshus

2016/1622

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Tidigare ställningstagande om avslag kvarstår.
2. Begäran om omprövning avslås.
3. Kraven i 4 kap PBL uppfylls inte.
4. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.
5. Överklagan överlämnas till Länsstyrelsen för prövning.

Sammanfattning
Ärendet avser begäran om omprövning av förhandsbesked för uppförande av 
bostadshus utanför detaljplan. Prövningen avser ett första steg, där ansökan 
antingen kan avslås eller prövas vidare. Ansökan föreslås avslås.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt 
§ 54/2017-03-15 följande:

1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Ärendebeskrivning
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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
Det noteras, att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits enligt 
§ 54/2017-03-15.

Sökanden har i ansökan daterad 2016-10-17 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset som visningshus.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sökanden har i begäran om omprövning och överklagan daterad 2017-04-13 
förtydligat sina skäl till ansökan. Som skäl anges att genom avstyckning av två 
tomter skapa ekonomiskt tillskott, som möjliggör att utveckla olika verksamheter på 
gården och att söka bygglov för att bygga miljövänliga och kostnadseffektiva hus 
som visningshus. Nu aktuell ansökan avser husläge A. Husläge B prövas som separat 
ärende.

I första hand prövas begäran om omprövning. I det fall begäran om omprövning 
avslås, ska överklagan överlämnas till Länsstyrelsen för prövning, förutsatt att den 
inkommit i rätt tid.

Avslagsbeslut § 54/2017-03-15 delgavs via rekommenderat brev med 
mottagningsbevis. Försändelsen har lösts ut 2017-03-29. Överklagan har därmed 
inkommit i rätt tid.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
I begäran om omprövning bedöms det inte ha tillförts något nytt, som föranleder 
ändrat ställningstagande i ärendet.

Sökandens skäl att bygga bostadshus på aktuell plats bedöms inte uppfylla kriterierna 
i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan.

Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess 
närmaste omgivning.

Inom området bedöms råda stor efterfrågan på mark för bebyggande. Inom sådant 
område ska prövning ske med detaljplan. Det bedöms i detta fall inte finnas skäl att 
medge undantag från kravet på detaljplan.

Kraven i 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt 
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.  

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslås kvarstå vid tidigare 
ställningstagande och avslå begäran om omprövning.

Överklagan föreslås överlämnas till Länsstyrelsen för prövning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) och Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§203

 (B), Tjörns kommun
Begäran om omprövning av ansökan om förhandsbesked för 
bostadshus

2016/1623

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Tidigare ställningstagande om avslag kvarstår.
2. Begäran om omprövning avslås.
3. Kraven i 4 kap PBL uppfylls inte.
4. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.
5. Överklagan överlämnas till Länsstyrelsen för prövning.

Sammanfattning
Ärendet avser begäran om omprövning och i andra hand överklagan av avslagen 
ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Begäran om omprövning föreslås avslås. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt 
§ 55/2017-03-15 följande:

1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Ärendebeskrivning
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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
Det noteras, att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits enligt 
§ 55/2017-03-15.

Sökanden har i ansökan daterad 2016-10-17 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset som visningshus.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sökanden har i begäran om omprövning och överklagan daterad 2017-04-13 
förtydligat sina skäl till ansökan. Som skäl anges att genom avstyckning av två 
tomter skapa ekonomiskt tillskott, som möjliggör att utveckla olika verksamheter på 
gården och att söka bygglov för att bygga miljövänliga och kostnadseffektiva hus 
som visningshus. Nu aktuell ansökan avser husläge B. Husläge A prövas som separat 
ärende.

I första hand prövas begäran om omprövning. I det fall begäran om omprövning 
avslås, ska överklagan överlämnas till Länsstyrelsen för prövning, förutsatt att den 
inkommit i rätt tid.

Avslagsbeslut § 55/2017-03-15 delgavs via rekommenderat brev med 
mottagningsbevis. Försändelsen har lösts ut 2017-04-11. Överklagan har därmed 
inkommit i rätt tid.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
I begäran om omprövning bedöms det inte ha tillförts något nytt, som föranleder 
ändrat ställningstagande i ärendet.

Sökandens skäl att bygga bostadshus på aktuell plats bedöms inte uppfylla kriterierna 
i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan.

Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess 
närmaste omgivning.

Inom området bedöms råda stor efterfrågan på mark för bebyggande. Inom sådant 
område ska prövning ske med detaljplan. Det bedöms i detta fall inte finnas skäl att 
medge undantag från kravet på detaljplan.

Kraven i 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt 
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.  

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslås kvarstå vid tidigare 
ställningstagande och avslå begäran om omprövning.

Överklagan föreslås överlämnas till Länsstyrelsen för prövning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) och Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§204

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/1210

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Ärendet ska prövas vidare.
2. Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen.
3. Ärendet ska remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, länsmuseet och andra 

berörda instanser.
4. Följande information lämnas i ärendet:

 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas.
 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas 

eller om ansökan ska avslås.
 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen 

inom plan- och byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats. Prövningen avser ett första steg, där 
ansökan antingen kan avslås eller prövas vidare. Ansökan föreslås prövas vidare. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

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
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

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

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
Det noteras, att positivt förhandsbesked tidigare meddelats enligt
§344/2005-12-12, BD §41/2008-02-08, AU §76/2010-02-22, SBN §86/2013-04-17 
samt KMSU §136/2015-06-16.

Det noteras, att fastighetsbildning för bostadsändamål genomförts av Lantmäteriet 
2006-10-27.
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Sökanden har i ansökan inkommen 2017-08-29 redovisat skälen till ansökan.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering bedöms uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan.

De redovisade skälen till ansökan är inte i linje med de skäl som anges i 
översiktsplanen för undantag från kravet på detaljplan. Plan- och byggavdelningen 
gör trots detta bedömningen att, på grund av tidigare meddelade förhandsbesked samt 
genomförd fastighetsbildning, det finns anledning att pröva ärendet vidare.

Ansökan föreslås prövas vidare med utredning och remisser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) och Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§205

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/1142

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Ärendet ska prövas vidare.
2. Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen.
3. Möjlighet att förse bostadshuset med vatten av tillräcklig mängd och kvalitet ska 

utredas.
4. Ärendet ska remitteras till berörda grannar och andra berörda instanser.
5. Följande information lämnas i ärendet:

 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas.
 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas 

eller om ansökan ska avslås.
 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen 

inom plan- och byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare. Ansökan föreslås prövas vidare. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

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 utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Ärendebeskrivning
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov.
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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
Sökanden har i ansökan daterad 2017-08-14 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Nedan, i kursiv stil, följer sökandens motivering i sin helhet, till 
avstyckning av tomten.
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Bakgrund
Vi är ett par som vill skapa en gemensam framtid i Kihls by där vi båda har 
anknytning på olika sätt. Vår dröm är sedan länga att bygga ett lagom stort hus där. 
Nu har vi hittat en lämplig plats där vi varit i kontakt med markägaren som är med 
på våra planer.

Bättre att en ny barnfamilj kan köpa  nuvarande relativt stora 
fastighet i Myggenäs som ligger nära skolan och därmed kunna flytta in till Tjörn.

Jag,  har vuxit upp med livet i Kihls by sedan jag var liten och känner 
till bygdens historia och människor, samt har stark känslomässig förankring där. 
Min pappa och morfar har år 1961 byggt ursprungliga fastigheten  på andra 
sidan dalen där familjen bott fram till år 2000. De har även varit med och startat 
bryggföreningen och arbetat med vägföreningen samt andra sociala evenemang i 
byn där också jag varit med sedan barnsben.

Jag,  har släkten Ekberg i Kihls by, som också har stark anknytning 
till bygdens historia. 
Vår nya bostad är tänkt att byggas i samklang med den lokala bygdemiljön där vi vill 
återskapa den blomsterfauna som fanns på denna plats när  var liten, t ex 
Hästfibbla och Gullviva. Vi har även för avsikt att bruka jorden för att odla 
ekologiska rotfrukter och grönsaker, helst arter som finns lokalt på Tjörn, 
t ex potatis, morötter, gurka, ärtor och jordgubbar. En inspirationskälla är Mölnebo 
odlingar i Rönnäng. Några fruktträd som ett komplement till blomsterängen gör gott 
för bin och fjärilars återhämtning till naturen. Vi odlar redan idag ekologiskt för 
eget bruk och ser en framtida möjlighet att utöka för eventuell gårdsförsäljning 
eftersom vi är väldigt intresserade av hälsa och att bevara det genuina i naturen. 
Eftersom tomten är lämplig för detta har vi även planer på att skaffa en eller två 
getter för landskapsvård samt Orusthönor för att få ägg till eget bruk och eventuell 
gårdsförsäljning. 

Aktuell plats håller på att växa igen och vi vill ”dra vårt strå till stacken” där vi 
rensar upp och återskapar gammal genuin Tjörnmiljö. Exempel är gärdsgårdarna 
som vi vill restaurera, de omgärdar i dag tomten på ena långsidan och ner mot 
åkern. Där växer även ekträd som vi vill bevara.

Vald plats för av styckningen
Platsen för avstyckningen har i många år varit känd som lämplig att bygga på, 
framför för att en ny fastighet hänger ihop med befintlig bebyggelse och smälter in 
bra i miljön där. Den fyller en naturlig lucka mellan befintliga tomter och vägen.

Det blir en minimal påverkan på miljön då det redan finns tillfartsväg Ekbergs väg 
och en relativt platt yta där huset är inritat. Tomten får även en naturlig inramning 
av befintliga gärdsgårdar. Tänkt Tomtmark är obrukbar impediment till fastighet 
Kihl 4:1.
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Fastighet
Vi har för avsikt att bygga ett lagom stort enplanshus med stående träpanel i ljus 
färg och tegeltak som är anpassat till plats och tomt.

Slutsats
Vi anser med skäl enligt ovan att denna nybyggnad gagnar Kihls by med en väl 
anpassad plats som smälter in i nuvarande miljö. Dessutom Tjörns kommun då vi 
återskapar en del av den gamla lokala bygdemiljön samt lämnar ett åretrunthus för 
en eventuell ny familj i Myggenäs för att etablera oss i Kihl.
Vi känner det som att ”komma hem igen”.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering bedöms uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan.

Områden som är av riksintresse för naturvård eller friluftsliv ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön (3 kap. 6 § miljöbalken).

Vår bedömning är att riksintresse för naturvård eller friluftsliv inte påverkas av 
föreslaget bostadshus, eftersom tänkt byggnation utgör en komplettering av den 
redan befintliga bebyggelsen.

Ansökan föreslås prövas vidare med utredning och remisser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§206

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/0455

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2. Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita) träfasader och 

tak beläggas med matt röda takpannor.
3. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig 

mängd och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska ske 
innan slutbesked kan skrivas ut.

4. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott inom två år räknat från det att förhandsbeskedet vunnit 
laga kraft.

5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Ärendet har efter delbeslut utretts vidare. Det föreslås nu meddelas positivt 
förhandsbesked.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt 
§ 150/2017-06-07 följande: att ansökan skulle prövas vidare med utredning och 
remisser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017,
Ansökningshandlingar.

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 positivt förhandsbesked tidigare meddelats enligt 
§ 302/2014-11-12.
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Det noteras, att fastighetsbildning för bostadsändamål genomförts av Lantmäteriet 
2015-10-08 med stöd av positivt förhandsbesked 
§ 302/2014-11-12.

Fastighetsbildningen räknas som aktuell och utgör argument för meddelande av 
positivt förhandsbesked.

I enlighet med Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts delbeslut har 
ansökan prövats vidare med utredning och remisser. I delbeslutet har föreslagen 
lokalisering bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan 
krav på detaljplan.

Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2017-06-27 inget att erinra.

Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2013-12-12 och 2017-07-
05.

Miljöavdelningen har tidigare tillstyrkt enskild avloppsanläggning och har ingen 
annan uppfattning nu. 

I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller kraven på 
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen 
för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan 
exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation 
av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och 
kvalitet har redan utretts på intilliggande fastighet.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har inte 
inkommit.

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).
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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).

Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

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

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbild och omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslaget bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till befintlig 
bebyggelse.

Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Föreslagen lokalisering bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens 
riktlinjer.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms 
uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för meddelande av positivt 
förhandsbesked bedöms uppfyllas. 

Positivt förhandsbesked föreslås meddelas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§207

Nötsäter 1:256, Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- och 
kontorshus

2017/0651

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Som kontrollansvarig godkänns Mats Strandberg.
4. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 

plan- och byggavdelningen.
5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
6. Innan startbesked meddelas ska avtal om ytterligare parkeringsplatser i området 

finnas.
7. Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- och kontorshus inom 
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig 
med detaljplanens syfte. Erinringar har inkommit. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017,
Ansökningshandlingar,
Synpunkter från ägare till fastigheten Nötsäter 1:255.

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Södra Hamnen (P94/5). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad Jm. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för småindustri.

För aktuellt område pågår ett planarbete.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser om- och tillbyggnad av befintligt affärshus. Ombyggnaden avser 
befintliga handelsytor samt lager och personalutrymmen. Tillbyggnaden avser en 
ytterligare våning för lager och kontor.

Befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt, 
användningssätt samt avstånd till gräns.
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Föreslagen om- och tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge på 
tomt, användningssätt samt avstånd till gräns.

Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägare till fastigheten Nötsäter  har inkommit med erinran daterad 2017-06-10. I 
yttrandet framför ägarna att de inte har något emot en utbyggnad av den befintliga 
fastigheten under förutsättning att antalet parkeringsplatser utökas.

Mark- och exploateringsavdelningen har inkommit med yttrande daterat 2017-06-07. 
I yttrandet framför Mark- och exploateringsavdelningen att fastighetsägaren 8till 
Nötsäter 1:256) kan köpa till ca 90 kvm med gällande detaljplan och när det gäller 
övrig mark som tas i anspråk ska markupplåtelse föreligga med mark- och 
exploateringsavdelningen före byggstart.

Sökande har beretts tillfälle att kommentera inkomna yttranden men något svar har 
inte inkommit.

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).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att inkomna synpunkter angående 
utökat antal parkeringsplatser i området tillgodoses genom avtal med mark- och 
exploateringsavdelningen om de ytterligare 10 parkeringsplatserna, på fastigheten 
Nötsäter 1:311 som tillhör Tjörns kommun, som föreslås i ansökan. 

Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen om- och tillbyggnad är 
godtagbar trots pågående planarbete för området. Framtida detaljplan kommer att ge 
utrymme för den nu tänkta åtgärden.

Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse 
med detaljplanens syfte. Avvikelsen bedöms som liten utifrån redan befintliga 
avvikelser godtagna i tidigare beviljade bygglov.
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Föreslagen om- och tillbyggnad bedöms vara anpassad till det egna huset och 
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagen om- och tillbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.

Föreslagen om- och 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 §, 31 b § och 31 c § 2 st plan- och bygglagen för 
beviljande av bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§208

Toftenäs 1:15 (1:31) (Brygghusen), Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för flerbostadshus och parkeringsgarage

2016/1918

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns Jan Ulfstad.
3. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas 

hos plan- och byggavdelningen.
4. Slutrapport från marksanering ska vara godkänd av miljöavdelningen innan 

startbesked kan meddelas.
5. En lagakraftvunnen vattendom ska föreligga innan startbesked kan meddelas.
6. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
7. Byggnaderna får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för sex flerbostadshus samt parkeringsgarage inom 
detaljplan. Ansökan stämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 september 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, 1:31 samt del av 1:32 och 
Tubberöd 1:488, Malaga-området (nr P109). I gällande detaljplan är aktuell fastighet 
betecknad B. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostads-
, handels och kontorsändamål.

Åtgärderna kräver, enligt 11 kap. Miljöbalken, tillstånd för vattenverksamhet från 
Mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken hanteras som 
separat ärende.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser sex flerbostadshus (Hus A, B, C, D, E och F) samt parkeringsgarage 
under mark.

Hus A är tre våningar och innehåller 10 lägenheter.

Hus B är fyra våningar och innehåller 14 lägenheter.
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Hus C är fyra våningar och innehåller 14 lägenheter.

Hus D är tre våningar och innehåller 10 lägenheter.

Hus E är fyra våningar och innehåller 14 lägenheter.

Hus F är fyra våningar och innehåller 14 lägenheter.

Parkeringsgaraget är beläget under Hus A, B och C samt körbana.

Föreslagna flerbostadshus och parkeringsgarage överensstämmer med gällande 
detaljplan.

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).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagna flerbostadshus och parhus bedöms vara anpassade till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagna flerbostadshus och parhus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.

Föreslagna flerbostadshus och parhus 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 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom 
detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägg att en lagakraftvunnen vattendom ska 
föreligga innan startbesked kan meddelas.
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§209

Toftenäs 1:15 (Klipphuset), Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för flerbostadshus

2016/1974

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns Jan Ulfstad.
3. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas 

hos plan- och byggavdelningen.
4. Slutrapport från marksanering ska vara godkänd av miljöavdelningen innan 

startbesked kan meddelas.
5. En lagakraftvunnen vattendom ska föreligga innan startbesked kan meddelas.
6. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
7. Byggnaderna får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för flerbostadshus inom detaljplan. Ansökan stämmer med 
detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 september 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, 1:31 samt del av 1:32 och 
Tubberöd 1:488, Malaga-området (nr P109). I gällande detaljplan är aktuell fastighet 
betecknad B och BHK. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas 
för bostads-, handels och kontorsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser ett flerbostadshus på totalt 1517 m2 bruttoarea, varav 290 m2 utgörs 
av plan 4.

Föreslaget flerbostadshus överensstämmer med gällande detaljplan.

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).
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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).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget flerbostadshus bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på 
ett godtagbart sätt.

Föreslaget flerbostadshus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.

Föreslaget flerbostadshus 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 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom 
detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägg att en lagakraftvunnen vattendom ska 
föreligga innan startbesked kan meddelas.
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§210

Toftenäs 1:15 (Kajhusen), Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för parhus och flerbostadshus

2016/1978

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns Jan Ulfstad.
3. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas 

hos plan- och byggavdelningen.
4. Slutrapport från marksanering ska vara godkänd av miljöavdelningen innan 

startbesked kan meddelas.
5. En lagakraftvunnen vattendom ska föreligga innan startbesked kan meddelas.
6. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
7. Byggnaderna får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för två flerbostadshus och fem parhus inom detaljplan. 
Ansökan stämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 september 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, 1:31 samt del av 1:32 och 
Tubberöd 1:488, Malaga-området (nr P109). I gällande detaljplan är aktuell fastighet 
betecknad B och BHK.  Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas 
för bostads-, handels och kontorsändamål.

Åtgärderna kräver, enligt 11 kap. Miljöbalken, tillstånd för vattenverksamhet från 
Mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken hanteras som 
separat ärende.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser två flerbostadshus (Hus A och D) samt fem parhus (Hus B, C, E, F 
och G).

Hus A ligger inom område betecknat med BHK, innehåller 5 lägenheter och har en 
total bruttoarea på 538,8 m2.
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Hus B, E och G ligger inom område betecknat med B, är identiska och utgörs av 
parhus i form av två sammanbyggda tvåbostadshus på totalt 371,6 m2 bruttoarea per 
hus.

Hus D ligger inom område betecknat med B, innehåller 12 lägenheter och har en total 
bruttoarea på 748,2 m2.

Hus C och F ligger inom område betecknat med B, är identiska och utgörs av parhus 
i form av två sammanbyggda tvåbostadshus på totalt 513,2 m2 bruttoarea per hus.

Föreslagna flerbostadshus och parhus överensstämmer med gällande detaljplan.

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).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagna flerbostadshus och parhus bedöms vara anpassade till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagna flerbostadshus och parhus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.

Föreslagna flerbostadshus och parhus 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 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom 
detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägg att en lagakraftvunnen detaljplan ska 
föreligga innan startbesked kan meddelas.
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§211

, Tjörns kommun
Föreläggande daterat 2017-08-17 från Mark- och miljödomstolen 
(aktbilaga 6, mål nr M 2790-17, R8)

2016/0214

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Bifall till besvären tillstyrks.
2. Det vidhålls att de särskilda skälen i 7 kap 18 c § punkt 6 uppfylls. Men om så 

inte skulle vara fallet är det ändå angeläget att strandskyddsdispens kan 
meddelas.

Sammanfattning
Strandskyddsdispens meddelades av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
enligt § 123/2017-05-10. Länsstyrelsen upphävde 2017-06-20 meddelad dispens. 
Ärendet är nu föremål för prövning i Mark- och miljödomstolen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R 6 (område 
med stora naturvärden).

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård.
För platsen gäller strandskydd.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller uppförande av bostadshus inom fastigheten Brok 1:35.

Positivt förhandsbesked har meddelats 2007-07-03 och 2009-12-01. 

Fastighetsbildning skedde 2012-06-18. Bygglov beviljades 2012-11-23 och 2015-12-
09. Platsen har därmed bedömts lämplig att ta i anspråk för bebyggelse. När dessa 
beslut fattades, berördes platsen/fastigheten inte av gällande strandskydd.
Slutligt beslut om utvidgat strandskydd fattades av Länsstyrelsen 2016-09-09. Först 
nu berördes fastigheten av gällande strandskydd.
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Strandskyddsdispens har enligt § 123/2017-05-10 meddelats av Kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskott. Miljöavdelningen och plan- och 
byggavdelningen avstyrkte strandskyddsdispens, då de särskilda skälen i miljöbalken 
formellt inte bedömdes uppfyllas. Kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott bedömde däremot, att hänsyn borde tas till att fastigheten 
påförts strandskydd efter att förhandsbesked meddelats, bygglov beviljats och 
fastighetsbildning skett.

Länsstyrelsen upphävde 2017-06-20 meddelad dispens.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen har 2017-08-17 förelagt Miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet, att yttra sig i ärendet. Tidsfristen har förlängts till 2017-
09-22.

För detaljerad bakgrund hänvisas till tidigare beslut i ärendet. 

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen har tidigare avstyrkt att strandskyddsdispens meddelas. 
Avstyrkan grundades på, att de särskilda skälen angivna i miljöbalken inte bedömdes 
formellt uppfyllas.

Frågan om det utvidgade strandskyddet berördes inte av plan- och byggavdelningen.

Det utvidgade strandskyddet har medfört ett antal problem. Länsstyrelsen borde 
generellt ha undantagit från utvidgat strandskydd sådana platser, som i beslut om 
förhandsbesked eller bygglov av kommunen bedömts lämpliga att bebyggas. Alldeles 
särskilt bör detta gälla, där fastighet nyligen bildats för uppförande av bostadshus.

Nu aktuell plats borde inte ingått i det utvidgade strandskyddet. När så ändå skett, 
bör det rimligen göras en så positiv bedömning i ärendet, som möjligt.

Oavsett om kraven i 7 kap 18 c § punkt 6 miljöbalken formellt uppfylls eller inte, 
bedöms det angeläget i nu aktuellt ärende, att dispens kan meddelas. Situationen 
bedöms i vart fall synnerligen ovanlig och bör kunna lösas, så att sökande inte i 
onödan drabbas av Länsstyrelsens avgränsning av det utvidgade strandskyddet.

Det bedöms inte finnas naturvärden, som motiverar ett avslag. Livsvillkoren för djur- 
och växtarter bedöms inte förändras väsentligt. Allmänhetens tillträde till 
strandområdet försämras inte. Syftet med strandskyddet bedöms inte påverkas.

Plan- och byggavdelningen instämmer i Kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskotts helhetsbedömning i ärendet (§ 123/2017-05-10).
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Plan- och byggavdelningen bedömer vidare, att sökandes invändningar mot 
Länsstyrelsens beslut är relevanta.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslås tillstyrka bifall till 
besvären.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§212

, Tjörns kommun
Föreläggande daterat 2017-08-23 från Mark- och miljödomstolen 
(aktbilaga 9, mål nr M 1885-17, R3)

2015/1963

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Bifall till besvären tillstyrks.
2. Det vidhålls att de särskilda skälen i 7 kap 18 c § 5 punkten miljöbalken 

uppfylls.

Sammanfattning
Strandskyddsdispens meddelades av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
enligt § 260/2016-12-14. 

Strandskyddarna överklagande Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 
§ 260/2016-12-14. Länsstyrelsen upphävde 2017-04-27 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts beslut. 

Ärendet är nu föremål för prövning i Mark- och miljödomstolen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R 1 (område för 
tätortsstudie Skärhamn).

I tätortsstudien för Skärhamn har aktuellt område redovisats som badplats.

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.

För platsen gäller strandskydd.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller allaktivitetshus med bastu och tillhörande stig/väg. 

Bygglov beviljades enligt § 261/2016-12-14.
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Länsstyrelsen beslutade 2017-03-22 att avvisa överklagande av beviljat bygglov.

Strandskyddsdispens meddelades av Kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott enligt § 260/2016-12-14. Dispensen är förenad med ett 
antal villkor.

Länsstyrelsen beslutade 2017-04-27 att upphäva meddelad strandskyddsdispens.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen har 2017-08-23 förelagt Tjörns kommun, att yttra sig över 
överklagande av Länsstyrelsens upphävande. Tidsfristen för inkommande med 
yttrande har förlängts till 2017-09-22.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen vidhåller, att de särskilda skälen i 7 kap 18 c § 1 stycket 5 
punken miljöbalken uppfylls.

Allaktivitetshuset med bastu och tillhörande stig förstärker allmänhetens möjligheter 
att nyttja badplatsen. Byggnaden kommer utgöra ett positivt komplement till 
badplatsen. Detta förutsätter, att byggnaden placeras i direkt anslutning till 
badplatsen. Placering av byggnaden utanför strandskyddat område skulle inte 
förstärka badplatsen.

Byggnaden och dess användningssätt medför inte att området kring byggnaden 
privatiseras eller att passage förbi byggnaden försvåras. Detta säkerställs genom ett 
antal villkor i beslutet om strandskyddsdispens samt genom att platsen arrenderas av 
Tjörns kommun. Den yta byggnaden tar i anspråk på marken bedöms marginell och 
bedöms sakna betydelse för allmänhetens nyttjande av området.

Det förutsätts, att villkoren i meddelad strandskyddsdispens kommer att följas. Det 
finns inte skäl att misstänka annat. Men om villkoren inte skulle följas, kommer 
kommunen ingripa både som myndighet och markägare. Eventuellt kommande 
överträdelser kan inte prövas inom ramen för strandskyddsdispensen, utan får prövas 
i särskild ordning, om det skulle bli aktuellt.

Plan- och byggavdelningen bedömer, att sökandes invändningar mot Länsstyrelsens 
beslut är relevanta.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslås tillstyrka bifall till 
besvären.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§213

 Tjörns kommun
Anmälan om olovligt uppförd byggnad

2017/0258

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att anmälan lämnas 
utan åtgärd och avskrivs.

Sammanfattning
Anmälan avser mindre byggnad som uppförts utan bygglov. Plan- och 
byggavdelningen bedömer att byggnaden är en ekonomibyggnad som inte kräver 
bygglov. Anmälan föreslås lämnas utan åtgärd och avskrivas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2017,
Anmälan inkommen 2017-02-22,
Skrivelser från sökanden daterad 2017-01-01 och 2017-03-29,
Skrivelser från plan- och byggavdelningen daterade 2016-12-14 och 2017-01-04.

Ärendebeskrivning
Plan- och byggavdelningen har genom skrivelse inkommen 2017-02-22 mottagit en 
anmälan om olovlig byggnation på fastigheten .

Ägare till fastigheten  framför att det på fastigheten  uppförts en 
byggnad utan bygglov eller anmälan, att det rör sig om ett svartbygge samt att det 
inte är en ekonomibyggnad då det inte bedrivs någon verksamhet på gården.

Ägare till fastigheten  framför följande anledningar till varför den 
verksamheten som bedrivs på fastigheten  inte utgör sådan verksamhet som 
att undantag på bygglov är tillämpbart:
 Markerna ligger i gammal vall
 Gräset slogs och balades av grannar
 Det odlas ingen spannmål
 Det finns ingen djurhållning
 Det finns inget produktionsplatsnummer registrerat hos jordbruksverket
 Det finns ingen foderanläggning registrerat hos jordbruksverket
 Det är inget jordbruksstöd sökt hos jordbruksverket för 2016
 Något skogsbruk bedrivs inte på gården, endast sly och buskar har röjts för tänkt 

förhandsbesked
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Ägare till  har också följande synpunkter på husets placering och 
utformning:
 Huset passar inte in i övrig landskapsbild när övriga hus och ladugårdar ligger 

betydligt lägre
 Husets placering är svårtillgänglig och olycksrisken även stor

Ägare till fastigheten  har beretts tillfälle att bemöta inkomna synpunkter och 
har i skrivelse inkommen 2017-03-29 kommenterat dessa. Bemötandet omfattar i 
huvudsak följande:
 Har försökt nå grannen både vi a telefon och genom besök utan resultat
 Plan- och byggavdelningen har redan gjort en utredning som visar att det är en 

ekonomibyggnad
 Vägen är enskild och avståndet inte det som nämns i anmälan
 Bedriver företaget Ossahäle Gård på marken
 Timmer har märkts upp men har inte avverkats på grund av den dåliga vintern

I bemötandet från ägare till fastigheten  nämns en utredning gjord av plan- 
och byggavdelningen. Utredningen är en bedömning gjord i samband med ansökan 
om förhandsbesked på aktuell fastighet. Plan- och byggavdelningen ifrågasatte, i 
samband med hanteringen av ansökan om förhandsbesked, i skrivelse daterad 2016-
12-14 aktuell byggnad. I skrivelse daterad 2017-01-01 beskriver ägare till fastigheten 

 verksamheten och syftet med byggnaden. Denna skrivelse ligger till grund 
för plan- och byggavdelningens bedömning att godta byggnaden som en 
ekonomibyggnad för jord- och skogsbrukets behov 2017-01-04.

Besiktningar av aktuell byggnad är utförda 2017-11-29, 2016-12-06 samt 2017-08-
09. Vid besiktningarna 2016-12-06 och 2017-08-09 besiktades byggnaden invändigt 
och hade vid båda tillfällena samma utförande.

”En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att 
någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra 
beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor 
inom lagens tillämpningsområde.” (PBL kapitel 11, 5§)

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att aktuell byggnad är en sådan 
ekonomibyggnad som enligt 9 kap 3 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov. 
Detta utifrån beskrivningen av verksamheten och de besiktningar som gjorts på plats.

Plan- och byggavdelningen gör också bedömningen att anpassningen till omgivande 
bebyggelsemiljö är godtagbar trots det högre läget då det i omgivningen finns 
ekonomibyggnader i samma storlek som ligger på samma nivå.

Anmälan om olovlig byggnation föreslås lämnas utan åtgärd och avskrivas.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning: , , 
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§214

Begäran om förnyat starttillstånd för Mossholmens marina

2012/463

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
begäran om förnyat starttillstånd för Övertagande av nybyggt ledningsnät på 
Mossholmen.

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
I samband med att den privata exploateringen av Mossholmen med kvarteren 
Nordvåg och Amazon skall övertagas och införlivas i Tjörns kommuns VA-
ledningsnät behöver tidigare starttillstånd förnyas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§215

Begäran om starttillstånd för ledsningsrättsersättningar

2017/435

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
begäran om starttillstånd för arbete med saknade ledningsrätter inom Tjörns 
kommun.

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

Sammanfattning
Under tidigare år av ledningsutbyggnad för VA har det många gånger skett på 
kommunens mark varför det ansetts onödigt att särskilt ansöka om ledningsrätt. 
Detta blir nu ett problem vid avyttring av kommunal mark till privata aktörer, som 
kan driva frågan om flytt av VA ledningsstråk eftersom det saknas rätt att ha 
ledningar där.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§216

Begäran om starttillstånd för projektrelaterade omkostnader

2017/436

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
begäran om starttillstånd för Projektrelaterade omkostnader med en löpande 
avsättning i budget under 2017-2021.

Barnkonventionen
Ett fungerande vatten- och avloppsnät är en förutsättning för alla brukare varför 
barnperspektivet tillgodoses i och med denna budgetpost.

Sammanfattning
Sedan andra kvartalet 2017 pågår en omfattande ekonomisk utredning av 
investeringsbudget vilket lett fram till VA investeringsbudget måste ha ett avsett 
utrymme för att hantera oförutsedda omkostnader som är en följd av tidigare 
möjligheter i investeringspolicyn. Ny investeringspolicy fungerar striktare. 
Under ett verksamhetsår inträffar en rad olika händelser som inte går att förutse 
men som likväl måste avhjälpas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§217

Begäran om starttillstånd för inköp av VA systemmodell

2017/437

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
begäran om starttillstånd för Inköp av VA Systemmodell.

Sammanfattning
VA äger en systemmodell som förvaltas och uppdateras av Sweco Environment AB 
till höga kostnader och ofta till förseningar vid investeringsbeslut i löpande 
årsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§218

Begäran om starttillstånd för tillfällig ledning till Almön

2017/439

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
begäran om starttillstånd för tillfällig matarledning till Almön.

Barnkonventionen
De brukare som finns inom Tjörnbro Parks flyktingverksamhet berörs direkt av 
störningar i vattenleveransen varför barnperspektivet tillgodoses av den tillfälliga 
ledningen, förutsatt att medel frigörs för att säkerställa driften.

Sammanfattning
Under augusti 2017 sprang sjöledningen mellan Lilla Brattön och Almön av på 
botten. Ledningen ingår inte Tjörns kommuns ledningsnät varför en tillfällig 
ledning lades ut. Det är en så kallad sommarledning.

Det är Tjörnbro Park som drabbas vid denna driftstörning och denna anläggning 
ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) och Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§219

Upphävande av beslut KMSU 2017-06-07 § 139

2013/7457

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att upphäva sitt 
tidigare beslut från den 7 juni 2017, § 139:

”Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsområde 
för vatten och avlopp på Stora Dyrön och i Svanvik enligt bifogade kartor.”

Sammanfattning
För en enklare hantering av respektive ärende är det lämpligt att upphäva tidigare 
beslut fattat av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 139 den 7 
juni 2017, och hantera dem separat.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 139 den 7 juni 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska besluta att 
upphäva sitt tidigare beslut fattat den 7 juni 2017, § 139.
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§220

Utökning av verksamhetsområde för VA på Stora Dyrön

2013/7457

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsområde 
för vatten och avlopp på Stora Dyrön enligt bifogad karta.

Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det ge-nom 
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i 
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Verksamhetsområdet 
innebär att kommunen enligt Lagen om allmänna vattentjänster åtar sig ansvaret för 
vattenleverans och omhändertagande av spill- och dagvatten inom området.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§221

Stopp/Stängning av investeringsprojekt

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet informeras om förvaltningens planer på stopp/stängning av inaktuella 
investeringsprojekt.

60



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§222

Investeringsuppföljning

2017/7

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet tar del av investeringsuppföljning för sektorn per augusti 2017.
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§223

Kundtjänst avfall

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Tekniska avdelningens avfallsenhet har i dagsläget resurser hos Tjörns kundcenter 
för hantering av kundtjänstrelaterade frågor inom avfall. Från och med oktober 
2017 hämtas denna tjänst tillbaka till avfallsenheten.
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§224

Utvärdering av uppstart av slamentreprenad

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet tar del av en första utvärdering av uppstarten av slamentreprenad som 
skedde under 2016.
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§225

Personalbyggnad Ängholmen

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen och 
beslutar att:

1. Avbryta pågående upphandling.
2. Eventuell byggnation ska genomföras som totalentreprenad.

Sammanfattning
För tekniska avdelningens driftenhet har behov uppstått av en ny personalbyggnad. 
Utskottet informeras om det pågående planeringsarbetet.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:06 – 14:11.
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§226

Anmälan av delegeringsbeslut

2017/21

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner de redovisade 
delegeringsbesluten.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
ska redovisas till Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott samt
kommunchef.

Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av följande beslut:

Från plan- och byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 477 – 537.
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 285 – 328.
Från tekniska avdelningens anmäls delegationsbeslut enligt nedan:

VA-uppgift Häggvall 4:11,
VA-uppgift Häggvall 4:11 II,
VA-uppgiften Sunna 1:497,
VA-uppgift Häggvall 4:4,
VA-uppgift Häggvall 9:1,
VA-uppgift Häggvall 4:7,
VA-uppgift Häggvall 10:1,
VA-uppgift Häggvall 4:9,
Va-Uppgift Myggenäs 1:117,
VA-uppgift Häggvall 10:2,
VA-uppgift Häggvall 10:1,
VA-uppgift Häggvall 10:1,
VA-uppgift Häggvall 7:1,
VA-uppgift Nordvik 1:262.
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§227

Meddelanden

2017/20

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Plan- och byggavdelningen 

Mark- och miljööverdomstolen 2017-08-10:
Saken
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten , Tjörns kommun; 
fråga om prövningstillstånd.
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.

Länsstyrelsen 2017-08-17:
Saken
Tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens naturvårdsområde för en gäststuga på 
fastigheten  Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen ger tillstånd att uppföra en gäststuga på 50 kvm på fastigheten  

, Tjörns kommun.

Mark- och miljödomstolen 2017-08-30:
Saken
Avvisning av överklagande avseende Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2011-06-22 där nämnden beviljade bygglov för ändrad användning av byggnad från 
förskola till bostad på fastigheten , numera .
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.
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§228

Begäran om starttillstånd för nya serviser och lägenheter

2017/195

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
begäran om förnyat starttillstånd för Nya serviser och lägenheter.

Sammanfattning
Detta starttillstånd behöver förnyas eftersom utfallet varit betydligt större än 
planerat, varför nytt starttillstånd tillfälligt äskar mer medel under 2017.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 69 den 15 mars 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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