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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutande

Övriga närvarande

Justerandes sign

2019-03-13

Lars Carlsson (M)
Björn Möller (-) fd (M) tjänstgör för Lars Carlsson (M)
Peter Andersson (L)
Robert Johansson (M) tjänstgör för Jörgen Myrberg (KD)
Urban Möller (MP) tjänstgör för Robert Mattsson (C)
Percy Karlsson (V) tjänstgör för Anders Backensved (MP)
Rikard Larsson (S)
Jan Berndtsson (S)
Bernt Hassel (TP) tjänstgör för Björn Sporrong (S)
Stefan Wirtberg (S)
Martin Tellblom (-) fd (M) tjänstgör för Stefan Wirtberg
Cyril Esbjörnsson (TP)
Jenn Johansson (SD)

§§ 68-82, 84-99
§ 83

§§ 68-83, 85-99
§ 84

Martin Tellblom (-) fd (M)
Björn Möller (-) fd (M)

§§ 68-83, 85-99
§§ 68-82, 84-99

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Lina Johansson, miljöchef
Åsa Jönsson, planchef
Urban Nilsson, byggchef
Fredrik Axelsson, handläggare VA
Anders Möller, VA-chef
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare
Jan Torstensson, trafikingenjör
Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt
Ann Larsson, bygglovhandläggare
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare

§§ 68-78
§§ 68-82
§§ 68-97
§§ 68-76
§§ 68-76
§§ 88
§§ 83-97
§§ 77-79
§§ 77-82
§§ 83-87, 89-97
§§ 83-87, 89-97
§§ 83-87, 89-97

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§68

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande
ändringar:
Tillägg
 Samhällsbyggnad årsbokslut 2018
 Utökat Starttillstånd Gång- och cykelväg Utäng
 Information: Ny översiktsplan för Göteborg
 Information: Om- och tillbyggnad av ishall
Utgår
 Information: Ändring av detaljplan/ny detaljplan i Fritidshusområden
 23.
, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för bostadshus med
tillhörande murar
 27.
, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande av
telemast med tillhörande teknikbod

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§69

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor
från förvaltningen. I dag bland annat om
 VA-frågor
 Grön stab
 Budget och bokslut (bokslutsdialogdag genomfördes 8/3)
 Aktuella personalfrågor
 Samverkan med Stenungssund och Orust
 Rättviksmodellen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§70

Remiss: Yttrande över digital strategi för Tjörns kommun
2019/28
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker digital strategi, men med önskan om att vissa
förtydliganden görs som beskrivs i tjänsteutlåtande för att effektivisera
digitaliseringsprocessen.
Barnkonventionen
Förvaltningen anser att digitaliseringsstrategin har en påverkan på barn, då
digitalisering i hög grad påverkar dem; särskilt digitalisering inom Barn och
Utbildning.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att en digital strategi är
framtagen och ställer sig bakom strategin. Förvaltningen skulle dock gärna önska
några förtydliganden för att effektivera digitaliseringsprocessen. Förvaltningen
menar att en handlingsplan för digital strategi är helt avgörande för att lyckas med
strategin och det bör förtydligas i den digitala strategin att detta ska tas fram och när
det kommer att göras. En sådan handlingsplan ska bland annat klargöra roller,
uppdrag, ansvar, tidplan, ekonomiska förutsättningar och förväntningar, inköps- och
utvecklingsprocess samt en plan för gemensamma IT-förutsättningar. Även
processen och återkoppling mellan verksamhet och IT-rådet ska klargöras för att
effektivisera vår gemensamma digitaliseringsresa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-06
Digital strategi Tjörn 2019-2022
Beslut KSAU 2019-01-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§71

Information: VA-taxan – förslag till vidare gång
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Handläggare Fredrik Axelsson och VA-chef Anders Möller informerar nämnden
om arbetet med att ta fram förslag till förändrad struktur av VA-taxan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§72

Omstrukturering av investeringsplanering 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna omstrukturering
investeringsbudget inom befintligt ram.
Sammanfattning
Syftet med att omstrukturera investeringsplaneringen inom befintlig ram är att
skapa investeringsutrymme inom budgettaket 2019 för ledningsförnyelseprojekt och
säkerställa personella resurser.
VA-chef Anders Möller föredrar ärendet för nämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna
omstrukturering investeringsbudget inom befintligt ram.
Robert Johansson (M) tillstyrker Rikard Larssons förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§73

Begäran om starttillstånd för nytt vattenverk i Djupvik
2019/55
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner starttillstånd för byggnation av nytt
vattenverk i Djupvik.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Djupviks djupborrade brunn ger ett vatten som innehåller både radon och mangan
vilket ska luftas och filtrerats bort. VA huvudmans skyldighet är att förse anslutna
privatpersoner och företag med ett tjänligt dricksvatten vilket ställer krav på en
fräsch anläggning. Befintlig anläggning har fått återkommande anmärkningar från
tillsynsmyndigheten vid Tjörns kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M), Peter Andersson (L) och Urban Möller (MP) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
SB förvaltningschef
VA avdelningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§74

Utökning av Rörevikens verksamhetsområde med vatten och
spillvatten
2011/208
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utökning
av Rörevikens verksamhetsområde med vatten och spillvatten för fastighet Häggvall
3:46, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Fastigheten Häggvall 3:46 är en nyupprättad fastighet som ansökt om kommunalt
VA. Fastigheten ligger i området Röreviken och i direkt anslutning till Rörevikens
verksamhetsområde.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2014-04-24, § 77.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-04
Bilaga 1 – Förslag på nytt verksamhetsområde
Bilaga 2 – Fastighetsförteckning över verksamhetsområdet
Bilaga 3 – Tidigare beslut om Rörevikens verksamhetsområde
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§75

Uppdrag angående Allmänna bestämmelser VA (ABVA)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Uppdra åt förvaltningen att påbörja förslag till ändrad ABVA med
utgångspunkt i Alingsås kommuns ABVA före sommaren 2019.
2. VA ska tillsätta en arbetsgrupp.
3. Arbetet med ny ABVA ska samordnas och i tid följa förslag till ändrad VAtaxa.
Sammanfattning
Tjörns kommuns ABVA är idag i behov av översyn. Inom Göteborgs-Regionen
(GR) pågår arbete för att ändra ABVA.
VA-chef Anders Möller är föredragande i ärendet och redovisar förslag om att få i
uppdrag att påbörja förslag till ändrad ABVA med utgångspunkt i Alingsås
kommuns ABVA samt att tillsätta en arbetsgrupp för det syftet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag med
tillägget att arbetet med ny ABVA ska samordnas och i tid följa förslag till ändrad
VA-taxa.
Rikard Larsson (S) tillstyrker Jan Berndtssons förslag.
Beslutet skickas till
VA-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§76

Inrättande av VA-utskott
2019/67
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utföra erforderliga åtgärder
för att kunna inrätta ett VA-utskott och återrapportera arbetet vid nästa
nämndsammanträde. Beslut i ärendet bedöms kunna fattas vid sammanträdet i maj.
Sammanfattning
Föreligger förslag att inrätta ett VA-utskott under samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen
att utföra erforderliga åtgärder för att kunna inrätta ett VA-utskott och återrapportera
arbetet vid nästa nämndsammanträde. Beslut i ärendet bedöms kunna fattas vid
sammanträdet i maj.
Rikard Larsson (S) och Jan Berndtsson (S) tillstyrker Peter Anderssons yrkande.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl.12:23 och återupptas kl 13:30.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§77

Kontrollplan och behovsutredning för livsmedel 2019-2021
2019/0355
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Kontrollplan och behovsutredning för
livsmedel 2019-2021.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte negativt påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn
negativt utan att det snarare har positiva konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som
ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten, se
bilaga 1, inklusive de timmar, se bilaga 2, som bedöms krävas för kontroll och olika
aktiviteter för att uppfylla livsmedelslagstiftningen. Utifrån kontrollplanen tas en
behovsutredning fram av antal personalresurser som myndigheten anser behöva för
att uppfylla kontrollplanen. I behovsutredningen görs en kartläggning av nuvarande
förhållande av fasta kontrollobjekt och ett uppskattat antal inkommande ärenden per
år så som händelsestyrda ärenden.
Behovet år 2019 ligger på 1,16 årsarbetskrafter för att genomföra den kontrollen
som myndigheten behöver utföra för planerad kontroll, uppskattad tid för extra
offentlig kontroll, registreringar, oförutsedda händelser osv. För år 2019 finns 1,12
tillgängliga resurser i budget. Behovsutredningen visar en mindre obalans mellan de
tillgängliga resurserna för 2019 utifrån kontrollplanen och det behov som
myndigheten har.
En mindre nedprioritering under år 2019 har utförts för information och rådgivning
eftersom fokus behöver ligga på kontrollen. Bedömningen görs att myndigheten har
tillräckligt med personella resurser för att utföra kontrollen.
Det är dock viktigt med kontinuerlig uppföljning av kontrollen och uppsatta mål för
att se att planeringen kan upprätthållas.
Behovsutredningen kan vid behov komma att tas upp under året för revidering.
För mer detaljerad beskrivning med övergripande och operativa mål inom olika
livsmedelsområden finns i ”Flerårig kontrollplan Livsmedelskontrollen 20192021”, se bilaga 3.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-06
Kontrollplan och behovsutredning för livsmedel 2019-2021
Timmar för livsmedel
Flerårig kontrollplan 2019-2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Robert Johansson (M) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Miljöavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§78

Information: Återkoppling gällande hållplatser vid Wallhamn
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikingenjör Jan Torstensson redovisar planerad lokalisering av busshållplatser
för ny sträckning i Vallhamns-området.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§79

Begäran om starttillstånd för investeringsprojekt Parkering Jannes
Äng 19
2019/54
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bevilja förnyat starttillstånd för investeringsprojekt. Innan byggstart söks nytt
starttillstånd.
2. Finansiering skall ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för
gällande investeringsbudget.
Reservation
Jenn Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation
redovisas i slutet av paragrafen.
Ledamöter från Socialdemokraterna och Tjörnpartiet reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Kompletterande projektering för framtagande av förfrågningsunderlag för
ombyggnation av befintlig parkeringsyta Jannes Äng.
Optimera antalet parkeringsplatser på befintlig parkeringsyta i Rönnäng med närhet
till färjeläget vid Rönnängs brygga. Ombyggnationen beräknas öka antalet
parkeringsplatser med ca 15 st.
Projektet avses genomföras i samarbete med Tjörns Bostads AB som ska bygga om
parkeringsyta i direkt anslutning till Jannes äng.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-26
Starttillstånd
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) yrkar att ärendet ska gå tillbaka till förvaltningen.
Jenn Johansson (SD) yrkar att man antingen bygger i flera plan och därmed
ytterligare ökar antalet p-platser alternativt undersöker alternativ lokalisering av pplats.
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Robert Johansson (M) tillstyrker Peter Anderssons förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Peter Anderssons förslag väljs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

Skriftlig reservation
”SD reserverar sig mot beslutet att tillåta projektering av en parkeringsplats på
rubricerad plats pga att beslutet innebär att ytterligare ca 15 p-platser sägs utgöra en
optimering av p-platsantalet. SD föredrar att man antingen bygger I flera plan och
därmed ytterligare ökar antalet p-platser, uppåt ca 45, alternativt undersöker
alternativ lokalisering av p-plats. 15 p-platser förslår inte långt.
Det är inte endast fastboende i kommande planerad tillkommande bebyggelse som
berörs, det behövs även platser för besökande, till fastboende, inte minst på
sommaren.
2019-03-14
SD/ Jenn Johansson”
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§80

Information: Ny översiktsplan för Göteborg
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Göteborgs stad har inkommit med samrådremisser för ny översiktsplan för
Göteborg, fördjupad översiktsplan Centrum och fördjupad översiktsplan HögsboFrölunda. Översiktsplanerare Karin Löfgren informerar nämnden om de två
förstnämnda planerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§81

Information: Klövedals Bö - ny bedömning av prioriterad ansökan
och hur vi ska gå vidare
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Notera informationen.
2. Återkomma med förslag till beslut att avsluta detaljplanen och att befintliga
lucktomter kan bebyggas.
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Kövedals -Bö 4:25 önskar en omgående start av sin
planansökan för detaljplan. Ansökan inkom 2009.
Bedömningen av ansökan gjordes innan ÖP 13 och strategiskt bostadsprogram.
Förutsättningarna för ett positivt besked ser idag därför annorlunda ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§82

Planprioritering: Ändring av detaljplan "Gamla salteriet” Ansökan
gäller ett felaktigt inritat U-område
2019/56
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. om prioriteringsordning enligt bifogat underlag ”Planprioritering mars 2019”
2. att lämna planbesked till nyinkommen planansökan för ”Gamla Salteriet” med
prioriteringsordning 2.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Planansökan för Rönnäng 1:700-1:708 mfl ”Gamla Salteriet” Ansökan inkom 201812-20 och är en ansökan gällande ändring av detaljplan. Flytt av U-område.
Planansökan gamla Salteriet ges prioriteringsordning 2.
Planavdelningen anser att detaljplanen skall göras med standardförfarande.
Se till tjänsteutlåtandet bilagda planansökningar och bedömningschecklistor. Av
checklistan framgår de kriterier utifrån vilka bedömningar av ansökningarna gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-06
Planprioriteringar:
1. Sammanställning ”Prioriterade planansökningar” – översikt mars 2019
Planansökan:
2. Planansökan
3. Planbesked checklista
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Robert Johansson (M) och Jan Berndtsson (S) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-13

§83

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus, begäran om omprövning
2018/1277
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
mäng 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. Erinringar har inkommit. Det föreslås nu
meddelas positivt förhandsbesked.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
279/2018-11-07 att avslå ansökan om förhandsbesked.
Sökande har begärt omprövning i skrivelse daterad 2018-11-28.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 19/2019-01-23 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, 2019-02-25
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 Samhälls-byggnadsnämnden (SBN).
Justerandes sign
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Det noteras, att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits enligt KMSU §
279/2018-11-07.
Sökanden har i begäran om omprövning daterad 2018-11-28 närmare redovisat skälen
bakom ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för generationsskifte.
I enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens 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 2019-02-15 inget att erinra.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2019-01-18.
Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-02-18 inget att erinra.
Av utredning daterad 2019-02-11 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.
Ägare till fastigheten

har inkommit med erinran daterad

2019-02-16.
Inkommen erinran omfattar i huvudsak förlorad utsikt.
Sökande har genom skrivelse daterad 2019-02-20 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelser daterade 2019-02-24 kommenterat inkomna erinringar.
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.
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Synpunkter från granne om förlorad utsikt över dalen nedanför bedöms inte utgöra en
sådan betydande olägenhet för omgivningen som avses i plan- och bygglagen 2 kap 9
§ PBL. Byggnaden kan utföras i ett plan med lokalisering så att grannens utsikt
påverkas endast i begränsad omfattning.
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.
Jäv
Lars Carlsson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Peter Andersson (L) träder in som ordföranden under ärendets behandling.
Björn Möller (-) fd. (M) tjänstgör för Lars Carlsson.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Jenn Johansson (SD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

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

Justerandes sign
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§84

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0146
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för 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.
Reservation
Robert Johansson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-12
Ansökningshandlingar
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R7 (område
med stora kulturmiljövärden).
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
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.
Justerandes sign
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Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom eller
i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god tillgång
till kollektivtrafik.
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland
annat följande.
Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade.
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från
kravet på detaljplan kan medges för:





Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående
verksamhet på fastigheten.
Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på
fastigheten.
Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning,
landskapsvård med mera är ett tydligt inslag.
Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.

Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det innebär
bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som naturligt
kompletterar befintlig bebyggelse.
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.
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).
Justerandes sign
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Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas
genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka
byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
Specifikt för ärendet
Sökanden har i ansökan daterad 2019-02-24 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan avser sökande att sälja en avstyckad del av sin fastighet som
förhandsbeskedet omfattar. Sökande är ett ungt par som har för avsikt att fortsätta
bedriva jordbruk och odlingar inom fastigheten
och som planerar att
investera inkomsten från försäljningen i den egna gården, så som till exempelvis ny
maskinhall och maskiner som behövs för att kunna bedriva verksamheten på gården.
Enligt kommunens kulturmiljöprogram ska ny bebyggelse i anslutning till höjden i
bykärnan undvikas. Ny bebyggelse inom området placeras i en för området
vedertagen struktur längs befintliga vägar, på obrukbar jordbruksmark, i ett utförande
som tar hänsyn till platsens förutsättningar. Områdets starka kulturhistoriska karaktär
kräver omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även
utformning och placering av byggnader för jordbrukets behov.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering av bedöms vara anpassat till landskapsbild och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till
befintlig bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Föreslagen lokalisering bedöms däremot inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen
för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.
Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess
närmaste omgivning.
Inom området bedöms råda stor efterfrågan på mark för bebyggande. Inom sådant
område ska prövning ske med detaljplan. Det bedöms i detta fall inte finnas skäl att
medge undantag från kravet på detaljplan.
Kraven i 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas. Ansökan föreslås avslås.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än byggavdelningen.
har en by-karaktär med en samlad bebyggelse som stärks och berikas av en försiktig
förtätning.
Justerandes sign
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Området innefattar idag en mix av jordbruk, villor, lägenheter, verksamheter så som
frisör, bilverkstad, båtrenovering, kontor mm.
Infrastruktur finns i form av bra vägar, kommunala transporter, skolskjuts,
sophämtning mm.
Den föreslagna byggplatsen är närmast att betrakta som en lucktomt mellan befintliga
fastigheter, ingen jordbruksmark tas i anspråk.
Nämnden föreslår därför 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.
Jäv
Stefan Wirtberg (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Martin Tellblom (-) fd (M) tjänstgör för Stefan Wirtberg.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:25 och återupptas kl. 15:32.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) yrkar på återremiss för att ärendet ska prövas vidare. (Se
motivering under rubriken ”Samhällsbyggnadsnämndens bedömning ovan).
Rikard Larsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP) och Peter Andersson tillstyrker Jan
Berndtssons förslag.
Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Robert Johanssons förslag
Nej- röst för Jan Berndtssons förslag

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
3 Ja röster, Lars Carlsson (M), Robert Johansson (M), Urban Möller (MP)
7 Nej röster, Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S), Cyril
Esbjörnsson (TP), Jenn Johansson (SD), Bernt Hassel (TP), Martin Tellblom (-) fd
(M)
1 Avstår, Percy Karlsson (V)
Jan Berndtssons förslag väljs
Beslutet skickas till

Justerandes sign
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§85

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2018/0369
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 beslutade enligt §
192/2018-08-15 att återremittera ärendet för besiktning av fastigheten.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
228/2018-09-12 att återremittera ärendet till förvaltningen för att ge sökande
möjlighet att redovisa placeringen av byggnaden.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömde enligt §
261/2018-10-10 föreslagen lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare
med utredning och remisser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-26
Ansökningshandlingar
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN).
Sökanden har i ansökan daterad 2018-03-11 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för generations-skifte.
Justerandes sign
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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.
Berörda remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinringar daterade 2019-01-04.
Erinringarna omfattar i huvudsak följande:
Byggnation i områden utpekade med höga naturvärden bör undvikas.
Enskilt avlopp bidrar till övergödning.
Generellt anser föreningen att exploatering i området har inneburet hårda
ingrepp. Man anser vidare att bilen blir nödvändig för bosättning i området.
Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2018-12-14 inget att erinra.
Av utredning daterad 2018-10-31 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.
Sökanden har i skrivelse daterad 2019-02-12 kommenterat inkomna erinringar.
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 instämmer i miljöavdelningens synpunkt om att
naturvärdena inte påtagligt kommer att skadas.
Miljöavdelningen vill vidare diskutera möjligheten till en bra
avloppslösning. Frågan kommer beröras i bygglovsprövningen.
Justerandes sign
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Byggavdelningen anser att aktuell plats kan bebyggas utan att stora ingrepp i
naturen behöver utföras. Byggavdelningen håller vidare med om att nästan
all ny bebyggelse som sker på landsbygden bidrar till ett ökat bilberoende.

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
Robert Johansson (M) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
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§86

, Tjörns kommun - Ansökan om tidsbegränsat,
periodiskt bygglov för parkering
2018/1317
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera till nämndens presidium att besluta
om bygglov när kompletterande redovisning har inlämnats.
Sammanfattning
Ärendet avser tidsbegränsat, bygglov för parkering vid fem tillfällen under 2019,
inom detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och
förenlig med detaljplanens syfte.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 51/2019-02-13 att återremittera
ärendet i syfte att dels ta del av nyinkomna yttranden, dels utreda vilka
markåtgärder som ska vidtas för att kunna använda marken för parkering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-26
Beslutsunderlag
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska delegera till
nämndens presidium att besluta om bygglov när kompletterande redovisning har
inlämnats.

Justerandes sign
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§87

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för om- och
tillbyggnad av bostadshus
2018/1665
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för vidare utredning.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för om- och tillbyggnad inom detaljplan. Ansökan avviker
från detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt gällande krav på utformning.
Erinringar har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-27
Beslutsunderlag
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet
för vidare utredning.
Urban Möller (MP) tillstyrker Rikard Larssons förslag.
Beslutet skickas till
Byggavdelningen

Justerandes sign
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§88

, Tjörns kommun - Ansökan om strandskyddsdispens
för ersättningsbyggnad för fritidshus
2018/1129
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Ansökan avslås.
2. De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § miljöbalken föreligger inte.
3. Allmänhetens tillträde till strandområdet försämras.
4. Syftet med strandskyddet uppfylls inte.
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för ersättningshus för fritidshus.
Strandskyddsdispens föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-21
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R1, område för
tätortstudie samt R8, område med särskilda värden för rekreation och friluftsliv.
Aktuellt område är omfattas av tätortsstudie för Skärhamn.
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.
För platsen gäller strandskydd.
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad för
fritidshus. Befintlig byggnad har en byggnadsarea på ca 24 m2. Föreslaget fritidshus
har en byggnadsarea på 35 m2.
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde exempelvis nya
byggnader inte uppföras.
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får dock kommunen i det enskilda fallet ge dispens
från förbudet. Som förutsättning gäller att något av de särskilda skäl, som anges i 7
kap 18 c § miljöbalken, uppfylls.
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett att platsen redan
är i anspråkstagen för fritidshus.
Justerandes sign
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Befintlig byggnad ligger placerat på berget mellan den äldre bebyggelsen i
och strandområdet. Byggnaden som står där idag är eftersatt i underhåll som sökande
anger är på grund av förstörelse och sabotage från omkringdrivande ungdomar.
Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2018-10-01 avstyrkt strandskyddsdispens för
ersättningsbyggnad för fritidshus. ”På platsen står idag en byggnad vars yttre ger ett
förfallet intryck och kan inte anses generera någon hemfridszon sett till det bristande
underhåll som byggnaden utstått under tillsynes många år. Detta underbyggs av att
byggnaden utsatts för sabotage och förstörelse och blivit ett tillhåll för
omkringdrivande ungdomar. Med detta som grund tillsammans med att det inte finns
någon anlagd trädgård eller synlig tomt anser miljöavdelningen att platsen är
allemansrättsligt tillgänglig.
Som skäl för strandskyddsdispens kan man beakta att ansökan avser uppförande av
en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller nyligen avlägsnad
byggnad. Detta förutsätter att den nya byggnaden inte medför att det ianspråktagna
området utvidgas. Ersättningsbyggnader bör i huvudsak ha samma storlek,
utformning och placering som den tidigare byggnaden. Miljöavdelningen bedömer
att det befintliga huset förfallit i sådan utsträckning att det inte längre genererar en
hemfridszon, platsen är därmed allemansrättsligt tillgängligt varför det inte
föreligger något särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § MB. Ansökan om
strandskyddsdispens ska därför avslås. För vägledande rättsfall se MÖD M 581116.” Se miljöavdelningens skrivelse för yttrandet i sin helhet.
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig över miljöavdelningens yttrande.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-01-30 kommenterat miljöavdelningens yttrande.
Sökande anger att:
 Platsen redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte enligt 7 kap 18 § MB.
 Arvskifte från föräldrar har dragit ut på tiden.
 De har försökt att hävda hemfridszonen genom att ställa ut staket, vilket dock har
vandaliserats av okända personer.
 De kan välja att rusta upp befintlig byggnad utan strandskyddsdispens och att den
hade brunnit ner så hade de haft rätt att uppföra en likadan byggnad enligt praxis.
 Den nya byggnaden endast är marginellt större än befintlig och kan därför inte
anses utgöra en påtaglig utvidgning av den byggrätt som föreligger på platsen
eller att hemfridszonen utvidgas.
Se sökandes skrivelse för yttrandet i sin helhet.
Miljöavdelningen har därefter i yttrande daterat 2019-02-13 besvarat sökandes
yttrande. Miljöavdelningen utvecklar och står fast vid sitt tidigare utlåtande. Se
miljöavdelningens skrivelse för yttrandet i sin helhet.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-02-20 kommenterat miljöavdelningens yttrande.
Sökande vidhåller sin ansökan om strandskyddsdispens och tillbakavisar påståendet
om att byggnaden är övergiven. Se sökandes skrivelse för yttrandet i sin helhet.
Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.
Justerandes sign
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att befintlig byggnad är i så pass dåligt och
eftersatt skick att den inte genererar någon hemfridszon samt ska därmed inte
bedömas vara ett fritidshus.
Byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttranden.
Befintlig byggnad genererar inte en hemfridszon så som avses i 7 kap. 18 c § punkt 1
miljöbalken. Inte heller något av de andra särskilda skälen i 7 kap. 18 c § miljöbalken
bedöms föreligga.
Allmänhetens tillträde till och möjlighet att vistas inom strandområdet bedöms
försämras i det fall byggnationen kommer till stånd vilket inte är förenligt med
strandskyddets syften.
Strandskyddsdispens föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Jenn Johansson (SD), Robert Johansson (M) och Rikard Larsson
(S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutet skickas till

Övriga upplysningar
Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har
påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det länsstyrelsen
fått del av beslutet. Ni uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan
byggnadsföretaget påbörjas.
För kännedom: Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten,
403 40 Göteborg

Justerandes sign
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§89

, Tjörns kommun - Ansökan om
strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad för utedass samt
nybyggnad av förråd
2018/1145
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för
ersättningsbyggnad för utedass samt förråd.
2. Dispensen omfattar också tillhörande markarbeten.
3. Skäl nr 1 i 7 kap. 18 c § Miljöbalken anses uppfyllas.
4. Som tomtplats får endast den mark tas i anspråk som redovisas i bilaga till detta
beslut (situationsplan).
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad för utedass
samt nybyggnad av förråd. Strandskyddsdispens föreslås meddelas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-26
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är utpekat som sammanhållen bebyggelse.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 (område
med stora naturvärden), R7 (område med stora kulturmiljövärden) samt R8 (område
med särskilda intressen för rekreation och friluftsliv.).
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
För platsen gäller strandskydd.
Bygglov söks parallellt med strandskyddsdispens.
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för ersättning av befintligt utedass
samt nybyggnation av förråd.
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde exempelvis nya
byggnader inte uppföras.
Justerandes sign
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Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får dock kommunen i det enskilda fallet ge dispens
från förbudet. Som förutsättning gäller att något av de särskilda skäl, som anges i 7
kap 18 c § miljöbalken, uppfylls.
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett:
•

Att platsen redan är i anspråkstagen på ett sätt som gör att åtgärderna saknar
betydelse för strandskyddets syften.

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2019-02-26 tillstyrkt strandskyddsdispens
gällande ersättningsbyggnad för utedass samt för ett nytt förråd.
Utedasset ska placeras i huvudsak där befintligt utedass står idag och
ersättningsbyggnaden anses inte generera effekter som kan anses motverka
strandskyddets syften.
Förrådet är en helt ny byggnad som avses placeras på en plats där det inte tidigare
stått någon byggnad. Fasaden på förrådet har genom minimal fönstersättning
anpassats så att den inte ger förbipasserande allmänhet en avhållande effekt.
En befintlig stenmur avgränsar tomtplatsen mellan husen och den stig som används
av allmänheten, vilket för det tydligt för allmänheten var hemfridszonen tar vid.
Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttrande.
Området bedöms redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften. Skäl nr 1 i 7 kap. 18 c § Miljöbalken bedöms föreligga.
Område utanför redan etablerad hemfridszon bedöms inte tas i anspråk.
Livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte väsentligt förändras.
Allmänhetens tillträde till och möjlighet att vistas inom strandområdet bedöms inte
försämras.
Syftet med strandskyddet bedöms uppfyllas.
Strandskyddsdispens föreslås meddelas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen, västra götaland: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Justerandes sign
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Övriga upplysningar
Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har
påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det länsstyrelsen
fått del av beslutet. Ni uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan
byggnadsföretaget påbörjas.
För kännedom: Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten,
403 40 Göteborg

Justerandes sign
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§90

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
ersättningsbyggnad för utedass, nybyggnad av förråd, samt rivning
av befintligt utedass
2018/1146
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Bygglov för uppförande av förråd samt utedass beviljas.
2 Rivning av befintligt utedass beviljas.
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 Rivningsplan för utedasset ska redovisas.
9 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
10 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan samt en rivningsplan
redovisas.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för ett förråd samt ett utedass utanför detaljplan, men inom
sammanhållen bebyggelse. Ärendet avser även rivning av det befintliga utedasset.
Bygglov samt rivningslov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-25
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är utpekat som sammanhållen bebyggelse.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 (område
med stora naturvärden), R7 (område med stora kulturmiljövärden) samt R8 (område
med särskilda intressen för rekreation och friluftsliv.).
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Området omfattas av strandskydd. Strandskyddsdispens söks parallellt med
bygglovsansökan.
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
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 plan- och byggavdelningens
expedition.
Ansökan avser uppförande av ett nytt utedass samt ett förråd med en sammanlagd
byggnadsarea på 18 m2. På platsen finns i dag ett förfallet utedass, som föreslås rivas.
Det nya utedasset avses uppföras på samma plats som tidigare. Förrådet, med
solceller på tak, avses uppförs intill och sammanbyggas med utedasset.
I ett tidigare förslag hade fasad mot nordost fler fönster. Efter synpunkter från
Miljöavdelningen gällande privatiserande effekt av tomtplats, arbetades förslaget om
och antalet fönster i fasad reducerades.
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).

Justerandes sign
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Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen byggnation bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på
detaljplan.
Rivning av utedasset kan inte betraktas som varsamt. Dock måste hänsyn tas till att
utedassets stomme och fasad är i mycket dåligt skick.
1. Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som
inte; omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde enligt 9 kap 34 § Planoch bygglagen.
Bevarandekraven enligt 9 kap 34 § Plan- och bygglagen ska vid rivning följas. Det
tekniska skicket på utedasset måste dock återigen belysas, eftersom bevarande av
byggnaden inte är möjlig.
Föreslagen rivningsåtgärd av utedasset bedöms utifrån ovanstående resonemang vara
anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen byggnation bedöms vara anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Föreslagen byggnation bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslagen byggnation bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Föreslagen byggnation bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den
översiktliga planeringen.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§, 8 kap 1 och 13 §§ samt 8 kap 17§ plan- och bygglagen
bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov utanför
detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov för nytt utedass och förråd samt rivning av befintligt utedass föreslås
beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Allmänna upplysningar:
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag beslutet vann laga kraft
Justerandes sign
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§91

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
tillbyggnad av komplementbyggnad (garage)
2019/0166
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Ansökan avslås.
2. Avvikelsen från gällande detaljplan är inte liten och inte heller i
överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (garage) inom
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt
gällande krav på utformning. Då åtgärden tillsammans med de befintliga
avvikelserna inte kan anses som en liten avvikelse föreslås ansökan att avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-11
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Skärhamn (centrala delen) (nr 2279). I gällande
detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för bostadsändamål.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad (garage) med en byggnadsarea på
6 m2.
Befintlig komplementbyggnad (garage) avviker från gällande detaljplan beträffande
läge på tomten och avstånd till gräns.
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomten
och avstånd till gräns.
Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det beror på
byggavdelningen bedömt avvikelsen från gällande detaljplan vara för stor (se under
rubriken nedan).
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.
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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 inte vara liten och inte vara i
överensstämmelse med detaljplanens syfte. Det har på grund av den stora
planavvikelsen inte bedömts motiverat att bereda berörda grannar tillfälle att yttra sig
över ansökan.
Föreslagen tillbyggnad bedöms medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Föreslagen tillbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Kraven i 2 kap 6 § 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 på grund av planavvikelsen inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jenn Johansson (SD), Urban Möller (MP) och Robert
Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning:
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§92

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
bostadshus
2018/1505
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Som kontrollansvarig godkänns
.
4. Utlåtande från bergteknisksakkunnig ska redovisas före tekniskt samråd.
5. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos
byggavdelningen.
6. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
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. 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. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-19
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Kårevik (nr 74). I gällande detaljplan är aktuell
fastighet betecknad B. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas
för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på 138 m2.
Föreslaget bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande nockhöjd samt
bestämmelsen om att tak ska utföras med röda takpannor.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägarna till fastigheterna
och
erinringar daterade 2018-12-18 och 2019-01-07.
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Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Nockhöjd
 Byggnadsarea
 Mark som inte får bebyggas
 Utformningen
 Fyllnadsmassor
Sökande har i skrivelse daterad 2019-01-31 kommenterat inkomna erinringar och
omarbetat förslaget. I de reviderade ritningar har altaner och utskjutande skärmtak
tagits bort vilket medför att byggnadsarean och placeringen numera bedöms
planenlig.
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).
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 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).
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 plan- och byggavdelningens
expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
I varken plan- och bygglagen eller i plan- och byggförordningen återfinns en
definition av nockhöjd. Däremot beskriver Boverket i Kunskapsbanken nockhöjd
som den högsta delen på byggnadens takkonstruktion, oavsett vilken typ av
takkonstruktion som byggnaden har. I det aktuella ärendet är bostadshuset utformat
som två parallellt förskjutna huskroppar där vardera kropp försetts med ett pulpettak.
Höjden på pulpettaken skiljer sig åt, men i enlighet med Boverket har det högsta
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pulpettaket varit beräkningsgrundande inför beslutet. Den avvikande taknockshöjden
bedöms liten och i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Enligt detaljplanen ska byggnaderna utformas med träpanel i ljus panel, med röda
takpannor och med en största taklutning på 14 grader. Av planbeskrivningen framgår
att bebyggelse ska utformas i klassisk bohuslänsk kustbebyggelse som kännetecknas
av ljusa trähus med röda takpannor. Då planbeskrivningen inte är juridiskt bindande,
är det detaljplanens bestämmelser som prövningen ska utgå från. Byggavdelningen
anser att det är skäligt att godkänna avvikande takmaterial i form av plåt. Detta har
sin förklaring i pulpettakets största taklutning på 14 grader. En taklutning på 14
grader bedöms för liten för att takpannor ska vara en teknisk lämplig lösning.
Avvikande takkulör bedöms liten och i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Sökande har i ansökan angivit att fasaderna ska förses med kebonypanel, ett ljusgrått
träslag som kommer ljusna med tiden. Föreslagen fasadpanel bedöms därmed
planenlig.
Aktuell fastighet är synnerligen brant. Detaljplanen tillåter enbart en våning vilket
medför att markarbeten krävs för att möjliggöra en plan yta där bostadshuset kan
placeras. De sökta markarbetena bedöms lämpliga med tanke på terrängen samt
detaljplanens bestämmelser.
Avvikelserna från gällande detaljplan bedöms sammantaget vara små och prövas
därmed som en liten avvikelse i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Föreslaget bostadshus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Föreslaget bostadshus 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.
Allmänna upplysningar:
Utstakning:
Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av Samhällsbyggnadsnämnden.
Byggnadsinspektör Linus Persson 0304-60 11 47 kontaktas för att avtala lämplig
tidpunkt.
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag beslutet vann laga kraft
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutet skickas till

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning:
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§93

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för plank
2018/0977
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 Planket 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 plank inom detaljplan. Ansökan avviker från
detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov
föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-26
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Bleket och Rönnäng (nr 3194). I gällande
detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär, att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
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 plan- och byggavdelningens
expedition.
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Ansökan avser ett två meter högt plank.
Föreslaget plank avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomten och
avstånd till tomtgräns.
Mark- och exploateringsavdelningen har i yttrande ankomststämplat 2019-02-01
inget att erinra.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte
inkommit.
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.
Föreslaget plank bedöms vara anpassat till det egna huset och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslaget plank bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Föreslaget plank bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 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.
Allmänna upplysningar:
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Tjörns Bostads AB
Vallhamns Industriväg 213
471 93 Kållekärr
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§94

Information: Om- och tillbyggnad av ishall
2018/1718
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Bygglovschef Urban Nilsson informerar nämnden om ett ärende som avser bygglov
för om- och tillbyggnad av ishall samt rivning av befintlig omklädning och foajé
inom detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt
gällande krav på utformning. Erinringar har inkommit.
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§95

Val av en ledamot och en ersättare till folkhälsorådet för
mandatperioden 2019-2022
2019/43
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden väljer Robert Johansson (M) som ledamot och Rikard
Larsson (S) som ersättare till folkhälsorådet för mandatperioden 2019-2022.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl.16:44 och återupptas kl. 16:49.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer Robert Johansson
(M) som ledamot.
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer Rikard Larsson (S)
som ersättare.
Beslutet skickas till
Folkhälsorådet
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§96

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 VA-avdelningen anmäls:
VA-uppgift Ävja 1:152
VA-uppgift Nordvik 1:272
VA-uppgift Nordvik 1:255
VA-uppgift Sunna 1:544
VA-avtal Björholmen 1:54
Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 70-148
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 48-106
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§97

Meddelanden
2019/13
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Byggavdelningen
Mark- och miljööverdomstolen 2019-02-28
Saken
Bygglov för ändring av plank och om rättelseföreläggande avseende plank på
fastigheten
i Tjörns kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens avgörande står därför fast.
Mark- och miljödomstolen 2019-02-12
Saken
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten
Tjörns kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Mark- och miljööverdomstolen 2019-02-25
Saken
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
Tjörns kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens avgörande står därför fast.

i

i

Mark- och miljööverdomstolen 2019-02-15
Saken
Bygglov för byggnad på fastigheten
i Tjörns kommun; nu fråga
om bevisning och syn
Beslut
1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar den åberopade muntliga bevisningen.
2. Mark- och miljööverdomstolen avslår yrkandet om syn.
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Länsstyrelsen 2019-02-22
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva Tjörns kommuns beslut gällande beviljad
strandskyddsdispens på fastigheten
i Tjörns kommun
(2018/1504, 2019-02-13).
Länsstyrelsen 2019-02-14
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva Tjörns kommuns beslut gällande beviljad
strandskyddsdispens på fastigheten
i Tjörns kommun (BD § 079,
2019-02-06).
Mark- och miljödomstolen 2019-02-08
Saken
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Mark- och miljödomstolen 2019-02-08
Saken
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Mark- och miljödomstolen 2019-02-08
Saken
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Mark- och miljödomstolen 2019-02-06
Saken
Bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus på fastigheten
Tjörns kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
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Länsstyrelsen 2019-02-06
Saken
Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Mark- och miljööverdomstolen 2019-01-29
Saken
Återställande av försutten tid; nu fråga om inhibition m.m.
Beslut
1. Mark- och miljööverdomstolen avslår yrkandet om att vidare åtgärder för
verkställighet av bygglovsbeslutet inte ska få äga rum.
2. Mark- och miljööverdomstolen avslår yrkandet om vilandeförklaring.
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§98

Samhällsbyggnad årsbokslut 2018
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts årsbokslut för 2018 har
skickats ut till samhällsbyggnadsnämnden.
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§99

Utökat Starttillstånd Gång- och cykelväg Utäng
2019/61
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. Bevilja utökat starttillstånd för investeringsprojekt Gång- och cykelväg Utäng
avseende planprocess, projektering och produktion.
2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för gällande
investeringsbudget.
Barnkonventionen
Utbyggnad av gc-väg bedöms ha positiv betydelse för barn och unga och deras
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Tjörns kommun och Trafikverket tecknade under våren 2016 ett samverkansavtal
avseende utbyggnad av ny gång- och cykelväg utmed väg 721 förbi Utäng, från
Industrivägen i väst till cirkulationsplatsen vid väg 723 i öst.
Trafikverket har meddelat att projektet förväntas öka i kostnader jämfört med den
tidiga kostnadsbedömning som gjordes i samband med framtagandet av
samverkansavtalet. Starttillståndet behöver därmed utökas för projektet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2016-02-25, § 44
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-07
Bilaga 1 Kartbilaga
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (M) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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