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§§ 13-18, 20-36
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§§ 13-17, 19-36
§ 18
§§ 19-36
§§ 13-18

Robert Johansson (M)
Bernt Hassel (TP)

§§ 13-17, 20-36
§§ 19-36

Marie Louise Bergqvist, förvaltningschef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Urban Nilsson, byggchef
Camilla Svensson, avdelningschef avfall
Åsa Jönsson, planchef
Kristina Gyllenhammar, utvecklingsledare
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
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§§ 13-18
§§ 13-18
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§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
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§13

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utsänd dagordning med följande ändringar:
Utgår
7. Starttillstånd för ombyggnation av befintlig återvinningscentral.
Tillägg

- Föreläggande daterat 2019-01-15 från Mark- och
miljööverdomstolen (aktbilaga 6, mål nr P 375-19, 060106)
 Information: Återbruk vid Heås återvinningscentral
 Uppdrag, översyn av VA-taxan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§14

Information: Förvaltningschefen informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor
från förvaltningen. I dag bland annat om
- Presentation av förvaltningschefen
- Samspel politiker och tjänstemän
- Samverkan med andra förvaltningar och förvaltningsövergripande grupper
- Genomgång av minnesvärda händelser under föregående år

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§15

Information: Budget 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om arbetet med
framtagande av detaljbudget 2019 för samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden
förväntas fatta beslut om budget 2019 vid nästa sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§16

Information: Inmätningen av Bö tjärn
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Ordföranden redogör för arbetet med inmätning av Bö Tjärn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§17

Starttillstånd för sluttäckning av Heås Deponi
2019/11
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar starttillstånd för sluttäckning av Heås Deponi.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet påverkar och får konsekvenser för kommande generation på ett positivt sätt.
Tidigare avfallskollektiv säkerställer i och med detta arbete att man återställer
tidigare i anspråkstagande mark samt säkerställer att utsläpp till kringgående marker
inte påverkas framgent och på så sätt heller inte påverkar framtida generationer.
Sammanfattning
Heås Deponi är ett gammalt avfallsupplag som enligt länsstyrelsen skulle varit
sluttäckt sedan en tid tillbaka. I samband med att kommunen beslutat om att ha kvar
en återvinningscentral på befintlig plats ansökte man om tillstånd för detta 2016.
2017-03-03 fick kommunen ett beviljat tillstånd om att driva en återvinningscentral
på befintlig deponi. I samband med detta måste man sluttäcka den gamla deponin,
då den verksamheten upphört sedan lång tid tillbaka.
Sluttäckning ska göras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser för att minska
miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-16
Starttillstånd Deponi
Beslut från länsstyrelsen 2017-03-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef SB
Avdelningschef Avfall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§18

Föreläggande om att vidta rättelse för åtgärder vidtagna inom
strandskyddat område
2017/1664
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. att förelägga
med organisationsnummer
att vid plats markerad med blått i bilaga 1 frakta bort de olika
materialfraktionerna till lämplig mottagare, återställa marken genom att
fyllnadsmaterial och grus avlägsnas, demontera bom och skyltning och tillåta
växtligheten att återetablera sig.
2. att förelägga
med organisationsnummer
att avveckla upplagsplatsen markerad med grönt i bilaga 1. De olika
materialfraktionerna ska köras bort till lämplig mottagare, marken ska
återställas och växtlighet ska tillåtas att återetablera sig. Skyltar ska
demonteras.
3. att förelägga
med organisationsnummer
att avlägsna det oljegrus och fyllnadsmassor som lagts upp efter 1975 på
plats markerad med rött i bilaga 1. Oljegrus och fyllnadsmassor ska köras till
en för ändamålet godkänd mottagare. Växtlighet ska tillåtas att återetablera
sig. Den skylt som står vid en av platsens infarter som statuerar att platsen
utgör
verksamhetsområde ska avlägsnas från platsen.
4. att åtgärderna i beslutspunkterna 1-3 ska utföras så att minsta möjliga skada
på naturmiljön uppstår och att de ska vara slutförda inom 3 månader från att
beslutet vunnit laga kraft.
5. att förelägga
med organisationsnummer
att när åtgärderna i beslutspunkt 1-3 är vidtagna dokumentera detta med foto
och insända det till miljöavdelningen. Fotona ska vara miljöavdelningen till
handa senast 2 veckor efter att åtgärderna är slutförda.
6. att ta ut en handläggningsavgift på 13 600 kronor, motsvarande 16
arbetstimmar. Avgiften ska betalas av
med
organisationsnummer
. Beslut om avgift gäller omedelbart även
om det överklagas.
Lagrum: 7 kap. 15 § miljöbalken (MB), 26 kap. 9, 21 §§ MB.
Beslut om avgift fattas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF
§ 227 2016/542-206 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § MB.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1.
2.

Skogsavverkning och uppläggning av GROT (blå markering i bilaga 1).
Upplagsplats (grön markering i bilaga 1).

3.
1).

Uppläggning av fyllnadsmaterial i körbar anläggning (röd markering i bilaga
svarade på avsiktsförfrågan med telefonsamtal och skrivelse.

Den 15 juni 2018 besökte miljöavdelningen platsen igen varvid det konstaterades att
ytterligare åtgärder vidtagits.
1.
Vid platsen där skogsavverkning tidigare skett hade nu grus/krossmaterial
lagts upp på marken som jämnats till. Platsen tjänade nu som upplagsplats för bland
annat barkmull i olika högar, grus, krossmaterial med mera (blå markering i bilaga
1).
2.
På upplagsplatsen hade ytterligare material lagts upp för mellanlagring bland
annat gatsten, asfalt och målat trävirke (grön markering i bilaga 1).
3.
Uppläggningen av fyllnadsmaterial hade belagts med oljegrus (röd
markering i bilaga 1).
Den 29 juni 2018 skickades en kommunicering om övervägt beslut ut till
.
svarade på kommuniceringen genom telefonsamtal i vilka de
hade önskemål om att miljöavdelningen skulle se åtgärderna i ett större sammanhang
och att hänsyn skulle tas till allt bra de gjort för
området. De menar även
att de inte har någon alternativ plats till den gamla upplagsplatsen. I mejlskrivelse
yrkar
på att åtgärderna är vidtagna inom ramen för det så kallade
undantaget för areella näringar som återfinns i 7 kap. 16 § punkt 1 MB. De förklarar
även att det anser att allmänhetens möjlighet till tillträde till platsen ökat efter
vidtagna åtgärder. Vidare hänvisar
till skrivelse som skickats in efter
avsiktsförfrågan (dnr: 17-1664-11 daterad 2018-0504).
Den 16 juli 2018 ringer
in och frågar om det är okay att
mellanlagra ensilagebalar på den delen av fastigheten
där skog
avverkats. Lagringen ska vara tillfällig och ska avslutas under hösten. Under samtalet
kom miljöavdelningen och
fram till att ensilagebalar tillfälligt kunde lagras
på platsen i enlighet med undantaget i 7 kap. 16 § punkt 1 MB med särskild
hänvisning till den synnerligen torra sommaren och de problem som torkan inneburit
för foderproduktionen. Lagringen skulle enbart pågå under hösten 2018.
Miljöavdelningen besökte platsen på nytt den 7 januari 2019. Ensilagebalarna låg då
kvar på avverkningsytan på
. Nytt material var upplagt på
upplagsplatsen (grön markering i bilaga 1) vilket vittnar om en pågående
användning. Den körbara anläggningen på
var oförändrad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skäl till beslut
Bestämmelser
Platserna där åtgärderna 1, 2, 3 är vidtagna omfattas av strandskydd. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap. 13-14§§
MB).
Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7
kap. 15 § MB).
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden. Förutsättningen för att
kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c
§ MB är tillämpbara och att åtgärden inte motverkar syftet med
strandskyddsbestämmelserna (7 kap. 18 b § MB).
Som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet får man beakta
endast om det område dispensen avser;
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (7 kap.
18 c § MB).
Enligt 7 kap. 16 § MB finns det enligt första punkten ett undantag från förbuden i 7
kap. 15 § MB. Undantaget gäller byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder
som inte avser att tillgodose bostadsändamål och om det behövs för jordbruket,
fisket, skogsbruket eller renskötseln och om de för sin funktion måste finnas eller
vidtas inom strandskyddsområdet.
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för
att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan
1975.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta
ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten.
I 26 kap. 12 § MB fastslås att tillsynsmyndigheten kan rikta ett föreläggande om
rättelse mot ny fastighetsägare om det kan anses skäligt. Detta gäller även om skadan
eller olägenheten uppkommit i samband med en tidigare ägares användning av
fastigheten.
Enligt 27 kap. 1 § MB kan kommunen bestämma att beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
Miljöavdelningens bedömning
Åtgärd 1. Skogsavverkning, markarbeten och upplag (blå markering i bilaga 1)
Avverkning av mer än enstaka träd innebär en väsentlig förändring av livsvillkoren
för djur och växter och är således förbjuden enligt 7 kap. 15 § punkt 4 MB. Träden
utgör levnadsmiljöer för många djur och växter. Dessa försvinner helt vid
avverkning. Avverkningen påverkar även andra faktorer bland annat ljusinsläpp och
vattenomsättning i marken vilket ger ytterligare effekter som väsentligt påverkar
platsens förutsättningar. Marken har efter avverkningen planats ut och grus har lagts
ut. Även grusningen påverkar livsförutsättningarna. Därefter har olika
materialfraktioner lagts upp och platsen används nu som upplagsplats.
Upplagsplatsen kan ge avhållande effekter på allmänheten då en allmänhet ha mindre
benägenhet att vistas i ett område som används för upplag istället för ett
skogsområde. Den avhållande effekten förstärks av att vägbom och skylt satts upp
vid infarten. Miljöavdelningen bedömer att upplagsplatsen ska avvecklas genom att
de material och ensilagebalar som lagras där ska avlägsnas, bom och skylt ska tas
bort och marken ska återställas genom att ditfört tas bort och växtlighet ska tillåtas att
återetablera sig vid platsen.
Åtgärd 2. Upplagsplats (grön markering i bilaga 1)
Platsen har använts som småskalig upplagsplats under lång tid. Den kan tydligt ses
på flygfoton från 2009 och 2018. Den har på senare år förstorats och uppläggningen
har intensifierats med större och fler fraktioner. Vid platsbesöken 2018-03-31, 201806-15 och 2019-01-07 identifierades följande fraktioner: jordmassor, sten i olika
storleksfraktioner, grus och krossmaterial, fordonsdäck, GROT och organiskt
trädgårdsavfall, betong, gatsten, asfalt målat trävirke och en liten andel plastskräp.
Dessutom är marken påverkad av att fordon frekvent trafikerar platsen. Skyltar har
satts upp för att informera allmänheten om att det ditlagda materialet tillhör
, att tillgrepp beivras och att annan avstjälpning är förbjuden.
Upplagsplatsen kan både anses avhålla allmänheten från platsen och väsentligt ändra
livsförutsättningarna för djur- och växtliv vilket gör den förbjuden enligt 7 kap. 15 §
punkt 2 och 4 MB. Miljöavdelningen bedömer att upplagsplatsen ska avvecklas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Marken ska i möjligaste mån återställas och växtlighet ska tillåtas att återetablera sig.
Skyltar ska demonteras.
Åtgärd 3. Uppläggning av fyllnadsmaterial för körbar anläggning (röd markering i
bilaga 1)
Uppläggning av grus- och krossmaterial kan vara en åtgärd som väsentligt förändrar
livsmiljön för djur och växter och därmed är förbjuden enligt 7 kap. 15 § punkt 4
MB. Vid granskning av historiska flygfoton av platsen kan man på foton från år
1971, det vill säga innan strandskyddsbestämmelserna infördes, se att platsen till viss
del modifierats för förmån av uppställningsyta. De generella
strandskyddsbestämmelserna infördes år 1975 och en anläggning som är uppförd före
detta behöver inte strandskyddsdispens för att vara laglig. Förutsättningen för att
detta ska gälla är att anläggningen inte ändrats i omfattning eller utformning samt att
de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. Sedan den ursprungliga etableringen har
uppställningsytan förstorats med ytterligare fyllnadsmaterial. Miljöavdelningen har
inga uppgifter på fyllnadsmassornas ursprung eller om de kan antas innehålla några
föroreningar. Dessutom har ytan belagts med oljegrus.
Utökningen av anläggningen och beläggningen med oljegrus är en förbjuden åtgärd
enligt 7 kap. 15 § punkt 4 MB. Uppläggning av massor i anläggningsändamål kan
dessutom vara anmälningspliktig beroende på massornas föroreningssituation.
Miljöavdelningen bedömer att de massor som tillförts efter 1975 ska forslas bort till
en för ändamålet godkänd mottagare. Växtlighet ska tillåtas att återetablera sig. Även
om
inte själva har genomfört samtliga utfyllnader genom åren
bedömer miljöavdelningen att det är rimligt att
åläggs att vidta
rättelse då de har rådighet över platsen.
Vid en av infarterna till den körbara anläggningen har en skylt satts upp med texten:
Verksamhetsområde för
. Tillstånd krävs för allt utnyttjande av
området inkl sjösättningsramp och parkering. För info:
,
.
Miljöavdelningen bedömer att skylten är förbjuden enligt 7 kap. 15 § MB punkt 2 då
det är en anordning som avhåller allmänheten från en plats där den annars skulle fått
färdas fritt. Miljöavdelningen bedömer därför att skylten ska demonteras.
Efter att miljöavdelningen skickat ut en kommunicering om övervägt beslut har
inkommit med en rad argument om varför de vidtagna åtgärderna
ska anses vara tillåtliga. Argumenten kan sammanfattas till att upplagsplatsen är
nödvändig för deras verksamhet, de bedriver i det stora hela en miljö- och
naturfrämjande verksamhet, och åtgärderna ska omfattas av undantaget för areella
näringar. Ingen retroaktiv strandskyddsdispensansökan för åtgärderna har inkommit.
En upplagsplats för den typen av verksamhet som
bedriver är
troligtvis nödvändig. Men det kan inte uteslutas att det finns platser utanför
strandskyddat område som skulle kunna användas för samma ändamål.
har inte presenterat underlag som kan utesluta alternativa platser. Användandet
av området som upplagsplats kan inte anses vara undantaget förbuden i 7 kap. 15 §
MB genom 7 kap. 16 § punkt 1 då en förutsättning för undantagsregeln är att
åtgärden måste vidtas inom strandskyddsområdet för sin funktion. En upplagsplats är
möjlig att etablera utanför strandskyddsområde.
Justerandes sign
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hänvisar även till att de bedriver miljö- och naturfrämjande arbete
vilket borde påverka bedömningen i de enskilda fallen som nu föreligger. Det finns
dock inget utrymme i strandskyddslagstiftningen att ta hänsyn till omständigheter
som inte har ett direkt samband med själva åtgärden som prövas.
Strandskyddsbestämmelserna är en förbudslagstiftning som lämnar mycket små
möjligheter för dispens från förbuden. Några dispensskäl har
heller
inte åberopat.
Slutligen hänvisar
till undantagen från förbuden som finns i 7 kap.
16 § punkt 1 MB för alla tre åtgärder. Undantagens syfte är för att underlätta för dem
som bedriver areella näringar så som fiske, jord- eller skogsbruk och rennäring.
Åtgärd 1, det vill säga en avverkning, skulle kunna falla inom vad som skulle kunna
anses vara en areell näring. Men då ska syftet vara just skogsbruk.
har i inlaga till miljöavdelningen, daterat den 4 maj 2018 uppgett att syftet varit att
gallra för att ge en vackrare landskapsbild. I telefonsamtal har
även
uppgett att röjning genomförts för att skapa en bättre trafiksituation. Nu används den
röjda platsen som upplagsplats för bland annat flis, olika grusfraktioner och
ensilagebalar vilket frångår både vad som ryms inom undantaget för areella näringar
och det syfte som
själva uppgett ligga till grund för avverkningen.
Inte heller den körbara anläggningen som fyllts ut och sedan belagts med oljegrus
eller upplagsplatsen kan anses vara nödvändig för
jordbruks- eller
skogsbruksverksamhet. De uppger själva att syftet varit att snygga till platsen och har
således ingen funktion för jord- eller skogsbruket. Samma sak gäller för
upplagsplatsen som är en lagringsplats för
entreprenadverksamhet.
Sammantaget bedömer miljöavdelningen att det är motiverat att besluta om att
rättelse vidtas.
Debitering
Beslut gällande avgift för prövning kommer tas ut i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut, KF § 227 2016/542-206 Taxa för Tjörns kommun för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som fattats med stöd av 27 kap. 1 §
miljöbalken samt 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § Förordning (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Avgiften baseras på en timavgift samt nerlagd handläggningstid. I
handläggningstiden ingår inläsning (2,5 h), restid(1,5 h), tillsynsbesök och
kommunicering (13 h) och skrivande av protokoll (3 h).
Handläggningstid:
Timtaxa:
Avgift:

Justerandes sign
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2019-01-23

§19

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus, begäran om omprövning
2018/1277
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
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 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.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
279/2018-11-07 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, 2019-01-08
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.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-01-23

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat
förhandsbesked och bygglov.
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom eller
i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god tillgång
till kollektivtrafik.
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland
annat följande.
Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade.
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från
kravet på detaljplan kan medges för:
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående
verksamhet på fastigheten
 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på
fastigheten
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning,
landskapsvård med mera är ett tydligt inslag
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det innebär
bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som naturligt
kompletterar befintlig bebyggelse.
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas
genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka
byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
Specifikt för ärendet
Det noteras, att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits enligt § 279/2018-1107.
Sökanden har i skrivelse daterad 2018-11-28 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för generations-skifte.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Sökande har i ansökan om omprövning av förhandsbesked för bostadshus inkommit
med mer information som stödjer att ansökan avser bostadshus för generationsskifte
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-01-23

§20

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2018/1329
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig
mäng och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska ske
innan slutbesked kan skrivas ut.
3. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
4. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan som
ersättning till befintlig stuga. Ärendet har efter delbeslut utretts vidare. Erinringar
har inkommit. Det föreslås nu meddelas positivt förhandsbesked.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömde enligt §
282/2018-11-07 föreslagen lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare
med utredning och remisser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-07
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med
endast generella bestämmelser).
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN).
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.
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2019-01-23

Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2018-12-06 inget att erinra. Dock vill
miljöavdelningen upplysa om att avfallshanteringsfrågan bör utredas.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran 2018-12-07.
Naturskyddsföreningen anser att kommunen beviljar för många förhandsbesked och
släpper på plankravet.
Av utredning daterad 2018-11-21 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår,
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten samt
utan påverkan på kringliggande befintliga brunnar. Därmed konstateras, att
bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till platsen.
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.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Någon erinran har inte inkommit.
Sökande har genom skrivelse daterad 2018-12-11 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse daterad 2018-12-19 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande klargör genom sin skrivelse att avfallshanteringen har klargjorts genom
kontakt med avfallshanteringen samt att förhandsbeskedet gäller ett ersättningshus
för befintlig stuga.
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och
bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn
till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning,
avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
Justerandes sign
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§21

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2018/0330
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig
mäng och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska ske
innan slutbesked kan skrivas ut.
3. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
4. 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. Erinringar har inkommit. Det föreslås nu
meddelas positivt förhandsbesked.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömde enligt §
226/2018-09-12 föreslagen lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare
med utredning och remisser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2019-01-07
Beslutsunderlag
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 friluftsliv.
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN).
Det noteras, att fastighetsreglering genomförts av Lantmäteriet 2018-01-08 där 1376
m2 har överförts till
från
.
är enligt
2
lantmäteriförrättningen nu 3875 m .
Justerandes sign
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Sökanden har i ansökan daterad 2018-07-25 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för att sökande vill flytta till Tjörn och
bo utanför tätort. Sökande anger också att de båda arbetar inom bristyrken.
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 2018-10-09 inget att erinra.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran 2018-10-16.
Naturskyddsföreningen anser att den byggnation som skett i området den senaste
tiden har utförts på ett sätt som skadar naturen och att ny bebyggelse inte bör tillåtas.
Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2018-10-19 inget att erinra. Dock vill
miljöavdelningen att det klarläggs att och hur avloppet går att lösa.
Av utredning daterad 2019-01-17 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår,
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten samt
utan påverkan på kringliggande befintliga brunnar. Därmed konstateras, att
bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till platsen.
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.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Någon erinran har inte inkommit.
Sökande har genom skrivelse daterad 2018-11-28 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse daterad 2018-12-28 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande anger att avlopp ska lösas gemensamt med befintligt bostadshus på
fastigheten. Där finns möjlighet för slamtömningsbil att vända. Sökande anger också
att de avser att uppföra sitt hus i samklang med naturen och anpassa det väl till
omgivande bebyggelse och natur.
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).
Justerandes sign
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Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
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.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att miljöavdelningens synpunkt angående
avloppslösning har blivit tillgodosedd genom skrivelse från sökande.
Byggavdelningen gör även bedömningen att naturskyddsföreningens yttrande är
tillgodosett genom samma skrivelse.
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
Jan Berndtsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP) och Mats Johansson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§22

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked
för bostadshus
2018/0905
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig
mäng och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska ske
innan slutbesked kan skrivas ut.
3. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
4. 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. Erinringar har inkommit.
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än byggavdelningen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att aktuell plats utgör en komplettering till befintlig
bebyggelse, det nya bostadshuset avses anslutas till kommunalt VA.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att den aktuella platsen är lämplig för ny
bebyggelse.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömde enligt §
227/2018-09-12 föreslagen lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare
med utredning och remisser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-07
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6, område
med stora naturvärden.
Ärendebeskrivning
Sökanden har i skrivelse inkommen 2018-08-30 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt skrivelsen behövs bostadshuset för generationsskifte för skogsbruket.
Justerandes sign
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Sökande anger att de i framtiden ska överta föräldrarnas verksamhet med skogsbruk
samt att de även vill skaffa djur såsom får, höns och hästar.
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 2018-10-09 inget att erinra.
Naturskyddsföreningen har enligt yttrande inkommit 2018-10-16 inget att erinra.
Miljöavdelningen har inkommit med erinran daterad 2018-11-05. I erinran framhåller
miljöavdelningen att platsen är olämplig för byggnation då brukningsbar
jordbruksmark tas i anspråk samt att området hyser andra viktiga natur- och
kulturvärden. Se skrivelse daterad 2018-11-05 för fullständigt yttrande.
Bostadshuset avses enligt ansökan anslutas till kommunalt VA.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägare till fastigheten
har inkommit med erinran 2018-11-05.
Inkommen erinran omfattar i huvudsak placering av bostadshus och väg.
Sökande har genom skrivelse daterad 2018-11-28 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse inkommen 2018-12-27 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande anger att yttrandet från miljöavdelningen är svårt att förstå. Sökande
kommenterar yttrandet från
med att mer betesmark skulle tas i
anspråk om placeringen ändras, att huset hade hamnat för nära landsvägen samt att
utsikt hade tagits bort från föräldrarnas hus. Se skrivelse inkommen 2018-12-27 för
fullständigt yttrande.
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 bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
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.
Justerandes sign
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R6 – Område med stora naturvärden: Områdena har stora naturvärden. Områdena har
på olika sätt värderats nationellt och lokalt:
•
Riksintresse för naturvård.
•
Områden med naturvärdesklass 1 enligt kommunens naturvårdsprogram.
Hela eller delar av områdena kan också ha stora värden för friluftslivet och för
kulturmiljövården. Inom områden med stora naturvärden ska ny bebyggelse utanför
tätort inte tillåtas. Byggnader för det rörliga friluftslivets behov kan undantagsvis
tillåtas efter lämplighetsprövning. I de fall områden betecknade R6 berörs av planer
på bebyggelseutveckling inom område R1 (område för tätortsstudier) ska planarbete
inledas med naturinventering som underlag för bedömning av omfattning, innehåll
och avgränsning av planområdet. Vid lämplighetsprövning av ny bebyggelse inom
områdena ska särskild hänsyn tas till naturvärdena. Tillkommande bebyggelse eller
anläggningar för friluftslivet får inte skada områdenas värden för naturvård. Delar av
områdena R6 är belägna inom strandskydd. För dessa delar gäller särskilda regler.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Efter delbeslutet har prövningen fullföljts med utredning och remisser.
Efter utredningar och remisser har det framkommit att brukningsbar jordbruksmark
behöver tas i anspråk samt att området hyser andra viktiga natur- och kulturvärden.
Därmed bedöms aktuell plats nu olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Föreslagen lokalisering bedöms stå i strid mot översiktsplanens krav på att ny
bebyggelse utanför detaljplan ska lokaliseras som en naturlig komplettering till
befintlig bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.
Kraven i 2 kap 2 och 6 §§ samt 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.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att:
1.
Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2.
Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig
mäng och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska
ske innan slutbesked kan skrivas ut.
3.
Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
4.
Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.
Jörgen Myrberg (KD) och Mats Johansson (L) tillstyrker Jan Berndtssons förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och frågar om
nämnden kan bifalla Jan Berndtssons förslag. Han finner att så är fallet.
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§23

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2018/1138
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig
mäng och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska ske
innan slutbesked kan skrivas ut.
3. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
4. 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. Erinringar har inkommit. Det föreslås nu
meddelas positivt förhandsbesked.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömde enligt §
260/2018-10-10 föreslagen lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare
med utredning och remisser.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § BD 363/2008-11-17 följande: att
meddela positivt förhandsbesked för lokalisering av bostadshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-09
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med
endast generella bestämmelser).
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN).
Det noteras, att positivt förhandsbesked tidigare meddelats enligt § BD 363/2008-1117.
Justerandes sign
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Sökanden har i ansökan daterad 2018-08-07 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för jordbrukets behov.
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 2018-11-20 inget att erinra.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran 2018-11-19.
Naturskyddsföreningen anser att nybyggnation av bostadshus utanför detaljplan har
tillåtits i stor mängd de senaste 30-40 åren samt tycker att kommunen inte borda
medverka till mer landsbygdsexploatering.
Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2018-11-20 inget att erinra. Dock vill
miljöavdelningen poängtera vikten av att planera slamtömning samt uppmana till att
göra så liten åverkan som möjligt på gärdsgården som möjligt.
Av utredning daterad 2019-01-10 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår,
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av
tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga
brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till
platsen.
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.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Någon erinran har inte inkommit.
Sökande har genom skrivelse daterad 2018-11-26 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse daterad 2018-12-03 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande anger som svar till miljöavdelningen upplysning att vändplan ska anordnas
samt att gärdsgården inte ska ändras.
Sökande har kommenterat Tjörns naturskyddsförenings yttrande. Se skrivelse daterad
2018-12-03.
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,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-01-23

avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
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.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att miljöavdelningens synpunkter angående
slamtömning och gärdsgård har blivit tillgodosedda genom skrivelse från sökande.
Byggavdelningen gör även bedömningen att naturskyddsföreningens erinran är mer
allmän och inte avser aktuellt ärende i sak.
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
Jörgen Myrberg (KD) och Mats Johansson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign
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§24

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2018/1160
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
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 Samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhands-beskedet 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 bedömde enligt §
284/2018-11-07 föreslagen lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare
med utredning och remisser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-11
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med
endast generella bestämmelser).
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN).
Sökanden har i ansökan daterad 2018-08-10 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Aktuell tomt är sökandens mormors föräldrahem, och som ägs och förvaltas
av mormoderns bror. Enligt ansökan behövs bostadshuset för att hjälpa sökandens
mormors bror som börjar bli till åren och inte har några egna barn eller barnbarn.
Justerandes sign
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Avsikten är att hjälpa honom med dennes jordbruksfastighet samt lära och förvalta
skogsbruket, då åkrar och ängar idag arrenderas ut.
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 2018-12-05 inget att erinra. Dock vill
Bohusläns museum framhålla om markarbeten kommer att utföras i närhet till
bör detta ske varsamt. Om fynd eller anläggningar påträffas i samband
med markingrepp ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen omedelbart kontaktas.
Naturskyddsföreningen har enligt yttrande daterat 2017-10-18 erinringar mot att
uppföra ett bostadshus på fastigheten, med motiveringen att det redan uppförts ett
ansenligt antal nybyggnader i området och att därmed krav på detaljplan eller
områdesbestämmelser ska ställas, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 2§.
Sökanden har i skrivelse 2019-01-11 bemött Naturskyddsföreningens erinran med
argument att de vill bo och hjälpa till med jordbruket i närheten av släktgården, och
att de inte känner till de krav på detaljplan som anges.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har inte
inkommit.
Av utredning daterad 2018-12-19 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår,
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av
tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga
brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till
platsen.
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.
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).
Justerandes sign
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§25

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0031
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 2 och 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Ansökan föreslås avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
126/2016-06-15 att avslå ansökan om förhandsbesked för 4 stycken bostadshus på
.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-10
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 i tätortsstudie för Höviksnäs betecknat som område för
service/centrum/delvis bostäder.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för 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.
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god
tillgång till kollektivtrafik.
Justerandes sign
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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.
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).
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 § 126/2016-0516.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-01-07 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för generationsboende.
Justerandes sign
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§26

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
uppförande av bostadshus
2017/1460
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Som kontrollansvarig godkänns
.
4. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos
byggavdelningen.
5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats
6. Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bostadshus inom detaljplan. Ansökan avviker från
detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.
Erinringar har inkommit. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott
har senast enligt § 306/2018-12-05 återremitterat ärendet och rekommenderat
omarbetning av förslaget. Sökande vill inte omarbeta förslaget. Byggavdelningen
föreslår på nytt, att bygglov beviljas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 67/201803-14 att återremittera ärendet för vidare utredning.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
230/2018-09-12 att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda tillfartsväg
till aktuell fastighet.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsutskott beslutade enligt § 262/2018-10-10
att återremittera ärendet för omarbetning (punkt 1) samt att tillfartsväg och
bostadshusets höjd på färdigt golv ska sänkas med minst 50 cm (punkt 2).
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
306/2018-12-05:
1. Ärendet återremitteras med rekommendation om omarbetning.
2. Sökanden bereds möjlighet att sänka tillfartsväg och bostadshusets höjd på
färdigt golv med minst 50 cm.
3. Sådan omarbetning ska vara kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott tillhanda senast 2019-02-18. Annars prövas ärendet
slutligt med stöd av redan inlämnad ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-01-23

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-09
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Kårevik (nr P74). I gällande detaljplan är aktuell
fastighet betecknad B1. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas
för bostäder.
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN).
Ärendet avser bostadshus med byggnadsytan 114 m2.
Enligt gällande detaljplan förutsätts infart till tomten ske direkt från gatan. Enligt
ansökan avses istället tillfartsväg anläggas på naturmark.
Föreslagen lösning har valts av sökande för att möjliggöra lämpligare höjdläge på
bostadshuset samt god tillgänglighet.
Föreslagen tillfartsväg avviker från gällande detaljplan.
Nockhöjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägare till fastigheten

har inkommit med erinran daterad 2018-02-12.

Inkommen erinran omfattar i huvudsak höjd på färdigt golv och placering av
infartsväg.
Sökande har i skrivelse daterad 2018-02-26 och kommenterat inkommen erinran.
Sökande har 2018-06-08 inkommit med reviderad ritning.
Grannar har på nytt beretts tillfälle att yttra sig. Ägare till fastigheten
har inkommit med erinran.
Inkommen erinran omfattar i huvudsak husets höjd samt infart över allmän
platsmark.
Sökande har i skrivelse daterad 2018-09-02 på nytt kommenterat inkommen erinran.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut § 262/2018-10-10
om återremiss har överklagats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 2018-11-14
att upphäva punkt 2 i det överklagade beslutet. Motivet för upphävandet var att
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott inte har lagstöd för att
besluta om, att ansökan ska ändras.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har enligt § 306/2018-12-05
fattat nytt beslut i ärendet. Ärendet återremitterades med rekommendation om
omarbetning. Sökande bereddes möjlighet, att sänka tillfartsväg och bostadshusets
höjd på färdigt golv med minst 50 cm.
Justerandes sign
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Sökande har inkommit med skrivelse instämplad 2019-01-02. Sökande är inte beredd
att omarbeta ansökan. En sänkning skulle enligt sökande innebära, att bostadshuset
mer skulle komma att ligga i än på berget och får en sämre estetik. Sökande önskar,
att ärendet ska prövas på kommande sammanträde.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och
bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör fortfarande samma bedömning i ärendet, som inför
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts tidigare beslut.
Fordonstrafik kan i mycket begränsad omfattning inrymmas på naturmark, till
exempel för att nå enstaka tomt.
Tillfartsvägen bedöms inte begränsa tillgängligheten till naturmarken.
Den föreslagna plushöjden på färdigt golv och sänkt nockhöjd bedöms vara planenlig
och väl anpassad till tomtens höjdläge.
Föreslaget husläge bedöms medföra betydligt mindre ingrepp i terrängen, än ett
husläge i anslutning till gatans höjdnivå. Föreslaget husläge kombinerat med
föreslagen tillfartsväg över naturmarken bedöms ge en lämplig helhetslösning.
Placering av tillfartsväg över naturmark bedöms utgöra en liten avvikelse från
gällande detaljplan och vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbilden och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt med utgångspunkt från gällande detaljplan.
Föreslaget bostadshus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Varken bostadshuset eller tillfartsvägen bedöms medföra påtaglig olägenhet för
omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 § och 9 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas och liten avvikelse medges.
Justerandes sign
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§27

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov i efterhand
för tillbyggnad samt fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen
2016/0501
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad.
2 Kontrollansvarig krävs inte.
3 Tekniskt samråd krävs inte.
4 Startbesked meddelas i efterhand.
5 Fastställd kontrollplan ska följas.
6 Byggnadsdelar som omfattas av beviljat bygglov och meddelat startbesked får
tas i bruk innan slutbesked ges.
7 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
8 Som underlag för slutbesked ska byggherren intyga att fastställd kontrollplan
och beviljat bygglov följts.
9 Avgift för bygglov, startbesked och slutbesked tas endast ut för utökad
tillbyggnad mot nordost med 9 m2.
10 Byggsanktionsavgift på 22 250 kronor tas ut av fastighetsägarna med stöd av
bland annat 11 kap 51 § och 10 kap 3 § plan- och bygglagen samt 9 kap 1 § och
7 § 1 stycket 1 punkten plan- och byggförordningen för utökad tillbyggnad mot
nordost utan startbesked.
11 Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen. Det innebär, att
fastighetsägarna på valfritt sätt mellan sig kan fördela betalningen av det totala
beloppet på 22 250 kronor.
Sammanfattning
Tillbyggnad har utförts på annat sätt än vad som godkänts i beviljat bygglov.
Ärendet har aktualiserats genom inlämnande av reviderade ritningar.
Ärendet avser bygglov och startbesked i efterhand för tillbyggnad utanför detaljplan
samt fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen.
Tidigare beslut
Bygglov har tidigare beviljats och startbesked getts för om- och tillbyggnad av
bostadshus enligt BD § 438/2014-10-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-09
Ansökningshandlingar
Beräkning byggsanktionsavgift
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Justerandes sign
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Aktuellt område är utpekat som sammanhållen bebyggelse.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R 3
(Klädesholmen, Tjörnekalv, Åstol, Stora Dyrön) och R 7 (område med stora
kulturmiljövärden).
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Bygglov har enligt BD § 438/2014-10-01 tidigare beviljats för om- och tillbyggnad
av bostadshus. Samtidigt meddelades startbesked. Detta byggprojekt bedömdes då
vara av så begränsad omfattning, att det inte krävdes kontrollansvarig eller tekniskt
samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5 § plan- och byggförordningen).
Vad som krävdes för genomförandet av bygget framgick av beslutsformuleringen.
Samma förutsättningar gäller vid prövning av reviderad ansökan.
Reviderade ritningar daterade 2017-11-15 har instämplats 2017-11-27.
Med anledning av de reviderade ritningarna utfördes besiktning 2018-04-10. Vid
besiktningen konstaterades, att tillbyggnader utförts på annat sätt än vad som
godkänts i beviljat bygglov. Reviderade ritningar stämmer överens med utförda
tillbyggnader.
Reviderad ansökan daterad 2018-06-28 har instämplats 2018-06-14 (sid 1) och 201808-21 (sid 2 och 3). Till ansökan hör de reviderade ritningarna daterade 2017-11-15
instämplade 2017-11-27.
Tillbyggnad mot nordost har utökats från 5,6 x 3,2 meter till 7,45 x 3,65 meter det
vill säga från 17,9 m2 meter till 27,2 m2. Differensen uppgår till ca 9 m2.
Tillbyggnad mot sydost har minskats från 4,2 x 2,4 meter till 3,85 x 2,35 meter och
getts annat läge. Denna tillbyggnad kan utföras utan bygglov.
Tillbyggnad (burspråk) mot nordväst på ca 1,8 x 1,5 meter avses inte utföras.
Reviderad ansökan instämplad 2018-06-14 uppfattas som ansökan om bygglov och
begäran om startbesked i efterhand för utförd tillbyggnad mot nordost och sydost.
Tillbyggnad mot sydost kan utföras utan bygglov. Ansökan får i denna del förstås
som frivillig ansökan om bygglov.
Det noteras, att ursprungligt förslag på rekommendation av bygglovshandläggaren
omarbetades, så att tillbyggnaden mot nordost minskades. Skälet till detta var, att
tillbyggnaden bättre skulle anpassas till det egna huset och till omgivningen. Beviljat
bygglov BD § 438/2014-10-01 överensstämde med rekommendation lämnad av
bygglovshandläggaren. Tillbyggnaden har därefter utökats i strid mot beviljat
bygglov och i strid mot bygglovshandläggarens rekommendationer.
Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk har i skrivelse daterad 2018-10-30 informerat
om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
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Bygglov krävs enligt 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten plan- och bygglagen för
tillbyggnad.
Enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen får åtgärd inte påbörjas innan startbesked getts
bland annat för åtgärd som kräver bygglov.
Ägare till fastigheten
har i skrivelse daterad 2018-11-19 lämnat
förklaring i ärendet. Byggnadsarbetena har enligt skrivelsen utförts under 2015.
Det ska prövas om det i efterhand kan beviljas bygglov och ges startbesked.
Det ska vidare prövas om det i nu aktuellt ärende ska tas ut byggsanktionsavgift samt
om det ska beslutas om rättelse (föreläggande förenat med vite).
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).
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland annat
bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen).
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § planoch bygglagen).
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av bland annat 11 kap 51 § plan- och bygglagen
och 9 kap 1 § plan- och byggförordningen.
En byggsanktionsavgift ska tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen (11 kap 57 § plan- och bygglagen).
Om två eller flera är betalningsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt
ansvariga för betalningen (11 kap 60 § plan- och bygglagen).
Det innebär, att fastighetsägarna på valfritt sätt mellan sig kan fördela betalningen av
det totala beloppet.
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Beräkning av byggsanktionsavgift görs med stöd av 9 kap 7 § 1 stycket 1 punkten
plan- och byggförordningen och Boverkets guide.
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom viss tid, rättelseföreläggande (11 kap 20 § plan- och bygglagen).
Ett föreläggande enligt bland annat 20 § får förenas med vite (11 kap 37 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Fråga om bygglov och startbesked
Utökning av tillbyggnad mot nordost med 9 m2 jämfört med beviljat bygglov BD §
438/2014-10-01 bedöms med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten plan- och
bygglagen kräva nytt bygglov. Med stöd av 10 kap 3 § plan- och bygglagen bedöms
det krävas startbesked.
Tillbyggnaden mot sydost prövas, eftersom den ingår i den reviderade ansökan.
Utförda tillbyggnader bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
Tillbyggnaden mot nordost har utökats i strid mot beviljat bygglov och i strid mot
bygglovshandläggarens rekommendationer.
Vid besiktning av bostadshuset 2018-04-10 konstaterades dock, att utförd tillbyggnad
mot nordost genom sitt relativt insynsskyddade läge kunde bedömas godtagbar i
förhållande till det egna huset och till omgivande bebyggelse. Även justerad
tillbyggnad mot sydost bedöms godtagbar.
Det bedöms därmed inte vara aktuellt med rättelse.
Reviderade ritningar stämmer överens med utökad tillbyggnad mot nordost och
justerad tillbyggnad mot sydost.
Bedömningarna nedan gäller sammantaget för tillbyggnad mot nordost och sydost.
Befintligt bostadshus bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Utförda tillbyggnader bedöms vara anpassade till det egna huset på ett godtagbart
sätt.
Utförda tillbyggnader bedöms genom sitt relativt insynsskyddade läge vara anpassad
till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Utförda tillbyggnader bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Utförda tillbyggnader bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Utförda tillbyggnader bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den
översiktliga planeringen.
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Kraven i 2 kap 6 § och 9 §, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 §, 13 § och 17 § plan- och
bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att i efterhand bevilja bygglov
utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Avgift för bygglov, startbesked och slutbesked föreslås endast tas ut för den utökade
tillbyggnaden mot nordost med 9 m2 även om tillbyggnaden i sin helhet ändrats.
Det föreslås, att i efterhand bevilja bygglov och ge startbesked.
Fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen.
Med stöd av bland annat 11 kap 51 § plan- och bygglagen och 9 kap 1 § plan- och
byggförordningen bedöms förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift föreligga för
utökad tillbyggnad mot nordost.
Förutsättningar att beräkna byggsanktionsavgift med stöd av 9 kap 7 § 1 stycket 1
punkten plan- och byggförordningen bedöms föreligga.
Byggsanktionsavgiften utgår från utökningen av tillbyggnad mot nordost med 9 m2.
Sanktionsarean uppgår därmed till 0 m2. Detta ger en byggsanktionsavgift på 0,5
prisbasbelopp. Eftersom åtgärderna utfördes 2015, används basbeloppet för detta år.
För beräkning av byggsanktionsavgiften har Boverkets guide använts. Kopia på
beräkningen biläggs tjänsteutlåtandet.
Följande fakta har matats in i guiden:
•
Påbörjat utan startbesked
•
Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad
•
Tillbyggnad
•
En- eller tvåbostadshus
•
Nej
•
Area 9 m2
•
Ändrat år till 2015.
Enligt guiden uppgår byggsanktionsavgiften för utökad tillbyggnad mot nordost till
22 250 kronor. Det bedöms inte ha framkommit något, som gör att
byggsanktionsavgiften ska nedsättas eller inte tas ut.
Det bedöms, att avgiften ska tas ut av båda nuvarande fastighetsägare. Båda var
lagfarna ägare till fastigheten, när byggnadsarbetena utfördes år 2015. Båda bedöms
ha begått överträdelsen. Båda bedöms fått fördel av utförda åtgärder.
Båda nuvarande fastighetsägare bedöms därmed vara solidariskt ansvariga för
betalningen.
Sammanfattning av förslag
Det föreslås, att i efterhand bevilja bygglov och ge startbesked för den utökade
tillbyggnaden. Det föreslås vidare, att ta ut byggsanktionsavgift på 22 250 kronor.
Avgift för bygglov, startbesked och slutbesked föreslås slutligen endast tas ut för
utökad tillbyggnad på mot nordost med 9 m2.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Mats Johansson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samtliga fastighetsägare

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning:
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§28

Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande av
bastu/förråd
2018/1596
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Bygglov beviljas.
2 Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3 Kontrollansvarig krävs inte.
4 Tekniskt samråd krävs inte.
5 Startbesked meddelas.
6 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i
Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta
ärende finns att hämta på poit.bolagsverket.se.
7 Fastställd kontrollplan ska följas.
8 Byggnad får tas i bruk innan slutbesked ges.
9 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
10 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bastu/förråd inom detaljplan. Ansökan avviker från
detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov
föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-07
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Risö 16, 17, 18 m.fl. (RÖN452). I gällande
detaljplan är aktuell fastighet betecknad Sb. Det innebär, att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för sjöbodsändamål.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bastu/förråd med en byggnadsarea på 18.5 m2.
Föreslagen bastu/förråd avviker från gällande detaljplan beträffande användningssätt,
byggnadssätt samt byggnadshöjd.
Byggnaden föreslås placeras närmare allmän plats än 6 meter. Byggnadshöjden
räknas från allmänna platsens medelnivå invid tomten.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte
inkommit.
Justerandes sign
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Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår
av beslutsformuleringen.
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av byggavdelningens expedition.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse
med detaljplanens syfte.
Föreslagen bastu/förråd bedöms vara anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Föreslagen bastu/förråd bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslagen bastu/förråd bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 § och 9 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
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§29

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov i efterhand
för komplementbyggnad (uterum)
2018/1465
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Ansökan avslås.
2. Avvikelsen från gällande detaljplan är inte liten och inte heller i
överensstämmelse med detaljplanens syfte.
3. Kraven i 2 och 9 kap plan- och bygglagen uppfylls inte.
4. Fastighetsägarna
föreläggs med stöd av 11 kap 20 §
plan- och bygglagen att senast 4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft
ha rivit den utan lov redan uppförda komplementbyggnaden.
5. Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen med
löpande vite om 10 000 kr per kalendermånad räknat från och med
kalendermånaden efter det att föreläggandet ska vara fullgjort.
6. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen.
Sammanfattning
Det har kommit till byggavdelningens kännedom, att det inom fastigheten
har uppförts en fristående komplementbyggnad. Åtgärden kräver bygglov.
Ärendet avser bygglov i efterhand för komplementbyggnad inom detaljplan. Det är
också fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen. Ansökan avviker från
detaljplanen och byggnaden är placerad i ett alltför högt och dominerande läge. På
grund av att planavvikelsen inte kan anses som liten och det dominerande läget
föreslås ansökan avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-08
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för
I gällande
detaljplan är aktuell fastighet betecknad B3. Det innebär, att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för bostadsändamål.
För fastigheten gäller bland annat att uthus som regel inte får uppföras, där uthus
under särskilda omständigheter får uppföras får dessa inte överstiga 2,5 m i
byggnadshöjd. Fastigheten består även delvis av punktprickad mark – mark som inte
får bebyggas.
Ärendebeskrivning
Det har kommit till byggavdelningens kännedom, att det inom fastigheten
har uppförts en fristående komplementbyggnad. För åtgärden krävs bygglov.
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Det har i skrivelse daterad 2018-10-25 från Tjörns kommun informerats om gällande
lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
Ansökan om bygglov i efterhand har inlämnats. Ansökan är daterad 2018-11-07 och
instämplad 2018-11-13. Ansökan avser bygglov i efterhand för en
komplementbyggnad (uterum) med en byggnadsarea på 16,5 m2.
Komplementbyggnaden är belägen på fastighetens sydvästra del strax sydväst om
bostadshuset.
Befintligt fritidshus avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt.
Föreslagen komplementbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande
bestämmelsen om att uthus inte får uppföras, läge på tomt samt byggnadshöjd.
Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden.
Sammanfattningsvis ska nu prövas om ansökan om bygglov i efterhand för redan
uppförd komplementbyggnad kan beviljas eller om rättelse ska ske (föreläggande
förenat med vite).
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).
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och
det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen. (9 kap 30
första stycket 1 b § plan- och bygglagen).
Trots 30 § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och att avvikelsen är liten eller att
åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt (9 kap 31 b § plan och
bygglagen).
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 9 kap 30 § första stycket 1 b, ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har
godtagits (9 kap 31 d § plan- och bygglagen).
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom viss tid, rättelseföreläggande (11 kap 20 § plan- och bygglagen).
Ett föreläggande enligt bland annat 20 § får förenas med vite (11 kap 37 § plan- och
bygglagen).
Om två eller flera är betalningsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt
ansvariga för betalningen (11 kap 60 § plan- och bygglagen).
Justerandes sign
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§30

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande
av garage och altan
2018/1391
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Bygglov beviljas.
2 Kontrollansvarig krävs inte.
3 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas
hos byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
5 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i
Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta
ärende finns att hämta på poit.bolagsverket.se.
6 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av garage med en byggnadsarea på 63 m2
samt en upphöjd altan med en byggnadsarea på 29 m2 utanför detaljplan. Bygglov
föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-03
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med
endast generella bestämmelser).
Aktuellt område är i tätortsstudie för Höviksnäs betecknat som område för framtida
småhus/ flerbostadshus.
Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglov för uppförande av garage med en byggnadsarea på 63 m2 samt
en upphöjd altan med en byggnadsarea på 29 m2 utanför detaljplan.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Följande erinringar har inkommit:

Erinran daterad 2018-11-19 från ägare till fastigheten
.

Erinran daterad 2018-11-20 från ägaren till fastigheten
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Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Att föreslagen altan ska nås från den egna fastigheten.
 Att föreslagen altan skulle innebära full insyn för berörd granne och att insynen
skulle innebära stor olägenhet.
Sökande har i skrivelse daterad 2018-11-26 kommenterat inkomna erinringar.
Kommentarer kring inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 För att nå altanen från egen fastighet byggs en trappa på garagets västsida.
 Nyttjandet av altanen medför inte en sådan påtaglig känsla av insyn att den utgör
betydande olägenhet för grannen i den meningen som avses i 2 kap. 9 § plan- och
bygglagen.
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av byggavdelningens expedition.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att inkommen erinran angående insyn inte är en
sådan olägenhet som avses i 2 kap 9 § plan- och bygglagen.
Klagande har invänt att föreslagen altan innebär en betydande olägenhet på så vis att
det blir insyn till deras fastighet. Efter syn på plats kan konstateras att bostadshusen i
området ligger förhållandevis tätt och att viss insyn redan finns i dagsläget. Även om
åtgärden får anses innebära viss olägenhet, med insyn från högre punkt är den inte att
betrakta som sådan kvalificerad olägenhet som krävs i PBL:s mening för att bedömas
utgöra betydande olägenhet.
Föreslagen byggnation bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på
detaljplan.
Justerandes sign
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§31

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för bygglov i
efterhand för tillbyggnad av fritidshus, Fråga om överträdelse mot
plan- och bygglagen
2018/1291
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad.
2 Liten avvikelse från gällande detaljplan medges i efterhand.
3 Befintlig bebyggelse förklaras innebära liten avvikelse från gällande detaljplan.
4 Kontrollansvarig krävs inte.
5 Tekniskt samråd krävs inte.
6 Startbesked meddelas.
7 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i
Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta
ärende finns att hämta på poit.bolagsverket.se.
8 Fastställd kontrollplan ska följas.
9 Berörd byggnadsdel får tas i bruk innan slutbesked ges.
10 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
11 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
12 Byggsanktionsavgift på 22 750 kr tas ut av fastighetsägarna
och
med stöd av 9 kap 7 § 1 stycket 1
punkten plan- och byggförordningen för redan utförd tillbyggnad (för vilken
bygglov beviljas i efterhand).
Sammanfattning
Ärendet har aktualiserats i och med besiktning av fastigheten i anslutning till
handläggning av bygglovsärendet.
Ärendet avser bygglov i efterhand för tillbyggnad samt frågan om överträdelse mot
plan- och bygglagen. Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten
och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas. Det föreslås också
beslutas om byggnadssanktionsavgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-03
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för
. I gällande detaljplan är aktuell
fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får användas för
bostadsändamål.
På fastigheten finns så kallad prickad mark, vilket innebär att viss mark inom
fastigheten inte får bebyggas.
Justerandes sign
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Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med en byggnadsarea på 7 m2.
Ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten
stämplades in 2018-09-14.
Under besiktning av fastigheten
sökta åtgärden redan var utförd.

, daterad 2018-09-11

den 1 oktober 2018 upptäcktes att den

Bygglovhandläggare Clara Samuelsson har i skrivelse daterad 2018-10-04 informerat
sökande om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
Sökande har i en skrivelse som inkom till byggavdelningen 2018-10-17 besvarat
handläggarens skrivelse. Sökande uppger att tillbyggnaden utförts under sommaren
2018. Efter att en bekant rekommenderat sökande att söka bygglov gjordes detta i
september 2018. Tillbyggnaden utfördes utan att bygglov sökts.
Befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande placering på mark som
inte får bebyggas.
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande placering på mark
som inte får bebyggas.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran 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).
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland annat
bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen).
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § planoch bygglagen).
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Det får förklaras att åtgärd, som tidigare utförts i strid mot exempelvis en
byggnadsplan, ska anses utgöra sådan avvikelse som avses i 9 kap 30 § första stycket
1 b i den nya lagen (13 punkten i övergångsbestämmelserna plan- och bygglagen).
Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår
av beslutsformuleringen.
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Redan utförd tillbyggnad bedöms med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten planoch bygglagen vara bygglovspliktig tillbyggnad.
Avvikelsen från gällande detaljplan beträffande befintlig byggnad och redan utförd
tillbyggnad bedöms sammantaget vara små och i överensstämmelse med
detaljplanens syfte.
Befintlig byggnad och omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur
kulturmiljösynpunkt.
Redan utförd tillbyggnad bedöms vara anpassad till det egna huset och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Redan utförd tillbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Redan utförd tillbyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 § och 9 § samt 8 kap 1 §, 13 § och 17 § plan- och bygglagen bedöms
uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Eftersom bygglov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd tillbyggnad ska
byggsanktionsavgift tas ut för denna.
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1 punkten planoch byggförordningen med utgångspunkt från bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § 2
punkten plan- och bygglagen.
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för beräkning av
sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2018, det vill säga det år
byggnadsarbetena påbörjats. Beräkningen föreslås biläggas
Samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet.
Justerandes sign
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§32

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
uppförande av bostadshus m.m.
2018/1400
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Bygglov beviljas.
2 Som kontrollansvarig godkänns
3 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas
hos och byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
5 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i
Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta
ärende finns att hämta på poit.bolagsverket.se.
6 Byggnaderna får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus m.m. på
utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-01
Ansökningshandlingar
Förutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med
endast generella bestämmelser).
Aktuellt område är i kommunens naturvårdsprogram utpekat som klass 1 som särskilt
värdefullt ur naturvårdssynpunkt.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård.
Aktuell plats är belägen inom Stigfjordens naturvårdsområde.
Aktuell plats omfattas av strandskydd.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för uppförande av bostadshus, gäststuga samt pumphus med
en byggnadsarea på 214 m2 (varav 29 m2 öppenarea), 61 m2 respektive 3 m2. På
platsen finns det idag befintlig bebyggelse som utgörs av ett bostadshus, en
gäststuga, en komplementbyggnad samt ett pumphus. Till följd av flera års eftersatt
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underhåll har bostadshuset och gäststugan förfallit så att de behöver rivas och
ersättas.
2017-09-06 avslog Länsstyrelsen sökandes ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens
naturvårdsområde för bostadshus, gäststuga, garage m.m. på fastigheten
.
Beslutet överklagades av sökande till mark- och miljödomstolen.
2018-05-24 beviljade mark- och miljödomstolen strandskyddsdispens och meddelade
tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens naturvårdsområde för uppförande av
bostadshus, gäststuga, infiltration och reningsanläggning, energibrunn, parkering/
vändplan, plank och pool.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte
inkommit.
Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2018-12-10 haft synpunkter på val av
avloppslösning. I yttrandet har miljöavdelningen informerat sökande om att det inte
finns kända föroreningar i området, men uppmanar sökande att kontakta
miljöavdelningen ifall man vid byggnationen hittar något som misstänks vara
förorenat.
Sökande har per telefon 2018-12-11 bemött miljöavdelningens erinringar och
meddelat att han kommer följa deras råd och ta kontakt med dem gällande fortsatt
diskussion kring val av avloppslösning.
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag
ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2
§ plan- och bygglagen).
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag
ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena,
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt, möjligheterna att förebygga vattenoch luftföroreningar samt bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och
erosion (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. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas
(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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§33

Anmälan av delegeringsbeslut
2019/10
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av de anmälda
delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.
Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av följande beslut:
Från staben anmäls:
Ordförandens beslut den 16 januari 2019 om starttillstånd för ny råvattenledning
Förvaltningschefens beslut den 9 januari om att utse tillförordnad förvaltningschef
vid kortare vakans från och med 2019-01-10.
Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 1-27
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 1-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-01-23

§34

Meddelanden
2019/13
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Byggavdelningen
Mark- och miljödomstolen 2018-12-27
Meddelande
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-01-25, ang. bygglov för ändring av
plank och om rättelseföreläggande avseende planken på fastigheten
Tjörns kommun. Dom i ovan rubricerat mål har överklagats.

i

Länsstyrelsen 2018-12-21
Meddelande
Länsstyrelsens beslut i ärende gällande beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad
av flerbostadshus på fastigheten
i Tjörns kommun har
överklagats.
Länsstyrelsen 2018-12-12
Meddelande
Länsstyrelsen beslutar att lämna tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens
naturvårdsområde för att uppföra ett attefallshus på fastigheten
i
Tjörns kommun.
Länsstyrelsen 2018-12-10
Meddelande
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva Tjörns kommuns beslut gällande beviljad
strandskyddsdispens på fastigheten
Tjörns kommun.
Mark- och miljödomstolen 2018-12-07
Saken
Bygglov för ändring av plank och om rättelseföreläggande avseende planken på
fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet såvitt avser
föreläggandet om att vidta rättelse avseende det 150 cm höga planket på den södra
delen av bryggan. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt.
Länsstyrelsen 2018-12-06
Meddelande
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Ändring av villkor i tillstånd för nytt bostadshus, gästsuga och garage på fastigheten
i Tjörns kommun. Länsstyrelsen medger mindre avvikelse från villkor
enligt punk 1 hörande till Länsstyrelsens beslut den 22 maj 2018. Den nya
byggnaden får vara 60 m2 stor, i övrigt ska den uppföras i enlighet med ansökan.
Länsstyrelsen 2018-12-03
Saken
Överklagande av beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar
och
överklagande.
Länsstyrelsen avslår övriga överklaganden.
Länsstyrelsen 2018-11-29
Meddelande
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva Tjörns kommuns beslut gällande beviljad
strandskyddsdispens på fastigheten
Tjörns kommun.
Mark- och miljödomstolen 2018-12-03
Meddelande
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-06-14, angående beslut om
förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
i Tjörns
kommun. Domen i rubricerat mål har överklagats.
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§35

Information: Återbruk vid Heås återvinningscentral
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Cyril Esbjörnsson (TP) ställer en fråga om planerna för återbruk vid Heås
återvinningscentral. Frågan besvaras av avdelningschef för avfall Camilla Svensson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-01-23

§36

Uppdrag, översyn av VA-taxan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av VA-taxan och återkomma till april-sammanträdet med förslag till
ändringar.
Sammanfattning
Det föreligger behov av att göra en översyn av VA-taxan.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
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