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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutande

Övriga närvarande

Justerandes sign

2019-04-10

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

§§ 100-114, 116-130
§ 115
§§ 100-128, 130
§ 129

Bernt Hassel (TP)
Martin Tellblom (-) fd (M)
Björn Möller (-) fd (M)

§§ 100-114, 116-130
§§ 100-128, 130
§§ 100-124

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Urban Nilsson, byggchef
Camilla Svensson, avdelningschef avfall
Åsa Jönsson, planchef
Kristina Gyllenhammar, utvecklingsledare
Anders Möller, VA-chef
Daniel Rutgersson, planarkitekt
Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare

§§ 100-112
§§ 100-108
§§ 100-105
§§ 107-108
§ 109
§§ 113-130

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§100

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande
ändringar:
Tillägg

Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för uppförande av
industrihall (ersättningsbyggnad)

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande av garage

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för trädäck/altan
 Information: Kust- och havsplanering - kommunal, regional och nationell
 Information: Månadsrapport jan-mars
 Solpaneler på tak

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§101

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor
från förvaltningen. I dag bland annat om
 Grön stab – vattenläget under kontroll
 Dyrön/Färjetrafik
 Myggenäs pendelparkering och ÅVS 160
 Rättviksmodellen och nytt IT-stöd
 Utbildningstillfällen för nya nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§102

Information: Månadsrapport jan-mars
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram prognos för år 2019 baserat på årets
första kvartal.
Prognos totalt för samhällsbyggnadsnämden – 3 118 tkr
Staben + 1 490 tkr
Miljöavd. +-0 tkr
BOA +-0 tkr
Trafik +-0 tkr
Vatten & Avlopp – 5 258 tkr
Avfall + 1 500 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§103

Inrättande av samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott
2019/67
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inrätta ett VA-utskott.
2.

Samhällsbyggnadsnämnden antar föreslagna ändringar av
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsordning med följande ändringar av förslaget
Kapitel 2.1 ändras till 2.1.1 och förslag till kapitel 2.6 ändras till 2.1.2.
I kapitel 2.6 tredje stycket ersätts ”5” med ”fem” och ”2” med ”två”.
I kapitel 2.6 femte stycket första meningen utgår ordet ”ledamöter” samt att ”3”
ersätts med ”tre”.
Kapitel 2.6 femte stycket utgår andra meningen.

3. Samhällsbyggnadsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fastställa
ledamöters och ersättares rätt till arvode samt fastställa arvodesnivåer.
4. Det noteras att utskottets ordförande ska kalla till utskottets första sammanträdet.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 3 april 2019 att uppdra åt förvaltningen
att utföra erforderliga åtgärder för att kunna inrätta ett VA-utskott.
Förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar av nämndens arbetsordning som
syftar till att reglera utskottets arbetsformer.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2019-03-13, § 76
Samverkan
FSG 2019-04-03 (information)
Presidieutskott 2019-04-01
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-03
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsordning, daterad 2019-04-03 med markerade
ändringar
Förslag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsordning, daterad 2019-04-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) yrkar att beslutspunkt 2 ska ändras enligt följande.
Samhällsbyggnadsnämnden antar föreslagna ändringar av
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsordning med följande ändringar av förslaget
Kapitel 2.1 ändras till 2.1.1 och förslag till kapitel 2.6 ändras till 2.1.2.
I kapitel 2.6 tredje stycket ersätts ”5” med ”fem” och ”2” med ”två”.
I kapitel 2.6 femte stycket första meningen utgår ordet ”ledamöter” samt att ”3”
ersätts med ”tre”.
Kapitel 2.6 femte stycket utgår andra meningen.
Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) tillstyrker Urban Möllers
ändringsyrkande och i övrigt att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 1, 3 och 4 och finner att nämnden har
beslutat enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Urban Möller ändringsyrkande av beslutspunkt 2
och finner att nämnden bifallit förslaget.
Beslutet skickas till
Arvodesberedningen
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Ekonomichef
Soltak AB, Lön

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§104

Information: Busshållplatser Vallhamn
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Planchef Åsa Jönsson redovisar planerad lokalisering av busshållplatser
för ny sträckning i Vallhamns-området.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§105

Årlig uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet - remiss
2019/78
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Planchef Åsa Jönsson redovisar årlig uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet.
Kommunerna har möjlighet att lämna synpunkter på den årliga uppföljningen av
trafikförsörjningsprogrammet till Göteborgsregionen (GR) via
Kollektivtrafiknätverket senast den 22 april 2019. Förslag till beslut bereds via GR:s
kollektivtrafiknätverk inför beslut i förbundsstyrelsen/delregionala
kollektivtrafikrådet 18 juni 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§106

Starttillstånd för ombyggnation av befintlig återvinningscentral
2019/12
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar starttillstånd för att göra erforderliga
undersökningar och upphandling för ombyggnation av befintlig återvinningscentral.
Sammanfattning
Heås återvinningscentral är den enda mottagnings/Avlämningsplatsen vi har för
grovavfall på Tjörns kommun. I samband med att man slut täcker den gamla
deponin påbörjas ett tillstånd om mellanlagring av grovavfall och farligt avfall samt
drift av återvinningscentral.
Kommunen erhöll detta tillstånd 2017-03-03.
I samband med att det nya tillståndet tas i drift ska kommunen i enlighet med den
ansökan som ligger till grund för länsstyrelsens beslut göra en del justeringar på
anläggningen gällande bland annat mottagande av farligt avfall, förlängning av
ramp, skilja arbetsfordon från besöksfordon, förstärkning av tillfartsväg mm för att
få en så trafiksäker och hanterbar verksamhet som möjligt.
Förvaltningen begär nu starttillstånd motsvarande 2 mkr av de 17 mkr som finns
avsatta som investeringsmedel för ombyggnation av återvinningscentral.
Under 2019 beräknas förvaltningen behöva göra geotekniska undersökningar av
både tillfartsväg del av deponi. Enligt ansökan behöver man göra projektering av
sluttäckning och ombyggnation. Under året kommer även förvaltningen förbereda
för upphandling av entreprenad för att genomföras sluttäckning och ombyggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-01
Starttillstånd ombyggnation, 2019-04-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef SB
Avdelningschef Avfall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§107

Utställning och samråd av nytt planförslag till regional avfallsplan
2019/76
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att går ut på samråd och utställning
med remissförslag till ny avfallsplan för Göteborgsregionen ”
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till
2030” daterat 2019-04-01.
2. Remissförslag daterat 2019-04-01 skickas ut till samtliga förvaltningar inom
kommunen för samråd samt ställts ut i kommunens entré i kommunhuset för
allmänheten att inkomma med synpunkter under perioden 20190501 20191031.
3. Avfallsverksamheten sammanställer inkomna synpunkter och återkopplar till
styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad på GR efter samrådstidens slut.
4. Avfallsplanen beräknas antas av styrelsen på GR under vår 2020, därefter
skickas planen ut för antagande i förbundskommunerna.
Sammanfattning
Nuvarande avfallsplan, A2020 - Avfallsplan för Göteborgsregionen antogs 2010
och med samordning från GR har kommunerna arbetat för att uppnå planens mål.
Kommunerna ser ett stort värde av en gemensam Avfallsplan och ett förslag till ny
avfallsplan för 2021-2030, att ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan
för tretton kommuner till 2030”, har nu arbetats fram.
Planen skickas nu ut till samtliga medlemskommuner för beslut om samråd och
utställning. Kommunen samråder fastighetsägare och myndigheter. GR kommer
därtill att inhämta synpunkter från regionala intressenter, t.ex. återbruksaktörer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-21
Göteborgsregionen minskar avfallet_remissförslag 190401
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Avdelningschef Avfall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§108

Information: Ändring av detaljplan/ny detaljplan i
Fritidshusområden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Planarkitekt Daniel Rutgersson informerar om ett följduppdrag från ÖP13 som
innebär att man ska påbörja arbete med översyn av fritidshusplaner. Cirka 25 % av
alla planer i Tjörns kommun är fritidshusplaner.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12:03 och återupptas kl. 13:00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§109

Information: Kust- och havsplanering - kommunal, regional och
nationell
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Översiktsplanarkitekt Karin Löfgren informerar om tre pågående arbeten avseende
kust- och havsplanering som berör Tjörns kommun.
 FÖP Hav Tjörn Orust, samråd höst 2019
 GR Fördjupad strukturbild för kusten, remiss
 Nationell havsplan för Västerhavet, remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§110

Planansökan för Klövedals-Bö, ny prioritering
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet.
Sammanfattning
Planansökan för Klövedals Bö inkom till kommunen 2009-05-06. 2009-06-22
lämnades positivt planbesked med prioritering 2, med avsedd planstart tidigast två
år efter planbeskedet (2011). Ansökan syftade till att pröva ca 55 nya bostäder i
form av villor. Planförslaget har sedan dess reviderats och utökats. Planansökan
syftar enligt senaste kompletteringen till att pröva ca 140 villor. Planansökan gäller
huvudsakligen den privatägda fastigheten Klövedals Bö 4:25, men detaljplanering
föreslås även på del av den kommunalägda fastigheten Klövedals Bö 1:6.
Bedömningen av den ursprungliga ansökan gjordes innan antagandet av ÖP13 och
kommunens strategiska bostadsprogram. Kommunens nuvarande styrdokument för
planläggning och bostadsförsörjning ger inte stöd för detaljplanering i enlighet med
planansökan. Förutsättningarna för planbeskedet har förändrats i grunden, och
tidigare positiva ställningstagande bedöms därmed inte längre vara aktuellt.
Skäl för omprioritering till avslag:
1. Ansökan följer inte ÖP13. Enligt ÖP13 ska ny exploatering planeras utefter
huvudstråket. ”Viss utveckling bör även kunna ske inom strukturbildens
sekundärstråk, där kommunal service kan upprättas.” Aktuellt område ligger
vare sig utefter huvudstråket eller sekundära stråket för kommunikationer. ”För
att bevara öns stora naturvärden och behålla dess attraktivitet som besöksort är
kommunens ambition att framförallt bygga nya bostäder i anslutning till de
befintliga tätorterna. Om Tjörns unika natur- och kulturvärden ska kunna
bevaras och stärkas krävs att ny bebyggelse på landsbygden begränsas och
lokaliseras på ett varsamt sätt.”
2. Ansökan följer inte det strategiska bostadsprogrammet. Enligt
bostadsprogrammet skall det planeras för 25 nya bostäder per år för samhällena
vid huvudstråket; Myggenäs, Höviksnäs, Kållekärr, Skärhamn och RönnängKlädesholmen-Bleket.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om plantillstånd: 2009-06-22
Kompletteringar inkom 2010-01-27
Kompletteringar inkom 2014-09-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-10
Planansökan för Klövedals Bö
Checklista planansökan
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras enligt Jörgen Myrbergs yrkande
eller avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till
Planchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§111

Godkännande av samrådsredogörelse för Tångeröd 2:18 mfl
Beslut
Planavdelningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna
samrådsredogörelsen för detaljplan Tångeröd 2:18 m.fl..
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn och deras livsmiljö.
Sammanfattning
Planområdet Tångeröd är en del av Höviksnäs och består av privatägda fastigheterna
Tångeröd 2:18, 2:57 och Hövik 1:6, samt del av den kommunala fastigheten Hövik 5:1
Planförslaget syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder samt förskola
alternativt äldreboende inom tidigare åkermark. Bostäderna kommer bestå både av
kedjehus och flerbostadshus och planen prövar också möjlighet till avstyckning av ett
antal nya villatomter. Planområdet omfattar utbyggnad av flera nya lokalgator och ny
naturmark. Centralt i området ska också anläggas en yta för lek och rekreation.
Området får nya gator med separat utrymme för gående och cyklister.
Inom området finns en större privat exploatör samt kommunen.
Framtagen behovsbedömningen har visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon
betydande miljöpåverkan.
Samråd genomfördes 2018-10-31 till 2018-11-28. Sammanlagt har 20 yttranden har
inkommit. Länsstyrelsen har synpunkter gällande bl.a. buller, geoteknisk utredning,
dagvatten och vattenverksamhet, exploatering i jordbruksmark, biotopskydd och
strandskydd samt fornlämningar. Lantmäteriet har synpunkter om planbestämmelser,
huvudmanskap för allmänna platser och exploateringsavtal. Trafikverket bedömer att
kapaciteten längs vägarna i anslutning till planområdet klarar ökningen skapas av
planförslaget. Gällande buller påpekar Trafikverket att planförslaget ska klara
bullervärden utifrån rådande hastighetsgränser på omgivande väggarna.
Tjörns naturskyddsförening lämnar synpunkter på bl.a. buffertzon mot bäcken inom
planområdet, dagvattenhantering, behov av grönstrukturplan och sammanhängande
GC-banor.
En del av sakägare är kritiska om trafiksituationen i närområdet, bl. a. kapaciteten på
närliggande väger och påfarter, utbyggnad av GC-väger samt och ökad
genomfartstrafik i bostadsområden från eventuell förskola och bostäder.
Bullerutredning behöver göras om utifrån nuvarande hastighetsgräns på
omkringliggande vägar och nya riktvärden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om plantillstånd: 2012-03-07 § 34
KMSU beslutade om starttillstånd: 2016-11-16 § 231
2018-10-10, § 253 beslutade Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan
Tångeröd 2:18 m.fl.
2018-10-10 beslutade Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att
godkänna samrådshandlingarn.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-10
Samrådsredogörelse Tångeröd 2.18 m.fl..
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Jenn Johansson (SD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§112

Godkännande av samrådsredogörelse för ”Fridhem” del av Hövik
5:1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse för detaljplan ”Fridhem,
del av fastigheten Hövik 5:1 m.fl.”
Barnkonventionen
Trafiksystemet i södra delen av planområdet, utan separat gång- och cykelvägar och
trottoarer, gör det svårt för barn att ta sig fram på egen hand. Norra delen av
planområdet är kopplat till gång- och cykelvägar, vilket är bra ur ett barnperspektiv.
Sammanfattning
Planområdet Fridhem, en del av Höviksnäs och består av fastigheterna Hövik 5:1,
Hövik 5:199, Tångeröd 1:101, Tångeröd 1:112, Tångeröd 2:21, Tångeröd 2:58,
Tångeröd 2:61 och Tångeröd 2:62.
Detaljplanens syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga cirka 30 nya
bostäder inom planområdet i anslutning till tätorten Höviksnäs.
Planen syftar även till att säkerställa att områdets karaktär bibehålls vid
exploateringen; detta genom att tillkommande bebyggelse får planbestämmelser för
utformning och placering som smälter in i området. Planområdet omfattar även viss
befintlig bebyggelse.
Samråd genomfördes 2018-04-11 till 2018-05-09. Sammanlagt har 20 yttranden har
inkommit. Länsstyrelsen har synpunkter gällande bl.a. buller, geoteknisk utredning,
dagvatten och vattenverksamhet, exploatering i jordbruksmark, biotopskydd och
strandskydd samt fornlämningar. Lantmäteriet har synpunkter om planbestämmelser,
huvudmanskap för allmänna platser och exploateringsavtal. Trafikverket bedömer att
kapaciteten längs vägarna i anslutning till planområdet klarar ökningen skapas av
planförslaget. Gällande buller påpekar Trafikverket att planförslaget ska klara
bullervärden utifrån rådande hastighetsgränser på omgivande väggarna.
Tjörns naturskyddsförening lämnar synpunkter på bl.a. buffertzon mot bäcken inom
planområdet, dagvattenhantering, behov av grönstrukturplan och sammanhängande
GC-banor.
En del av sakägare är kritiska om trafiksituationen i närområdet, bl. a. kapaciteten på
närliggande väger och påfarter, utbyggnad av GC-väger samt och ökad
genomfartstrafik i bostadsområden från eventuell förskola och bostäder.
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Tidigare beslut
2011-02-10 § 45 Kommunstyrelsen beslutade om plantillstånd.
2015-11-11, § 240 Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott
godkände starthandling för påbörjan av arbete med detaljplan Fridhem, del av
fastigheten Hövik 5:1.
2018-03-14, § 58 Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade
om samråd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-10
Samrådsredogörelse Fridhem, Hövik 5:1 m.fl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD), Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§113

Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked
för bostadshus
2011/0036
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. Bostadshuset förutsätts anslutas till kommunalt VA.
4. Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Ärendet har efter delbeslut utretts vidare. Erinringar har inkommit. Det föreslås nu
meddelas positivt förhandsbesked.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömde enligt §
203/2013-09-04 föreslagen lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare
med utredning och remisser.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gjorde enligt
§ 203/2013-09-04 följande bedömning:
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att grannars synpunkter om närhet till
jordbruk och djurhållning samt påverkan på lövskogen är begränsad och ej utgör
hinder för byggnation.
Civilrättsliga avtal och servitut ingår inte i samhällsbyggnadsnämndens bedömning.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms uppfyllas.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
203/2013-09-04 följande:
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
Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
inom två år, dock senast 2015-09-04.
4
Byggnadsarbetena får inte påbörjas utan gällande bygglov.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-27
Ansökningshandlingar
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Ärendebeskrivning
Beviljat förhandsbesked har överklagats till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen upphävde och återförvisade 2013-11-11, dnr 403-32012-2013, det
överklagade beslutet till samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun för ny
handläggning och nytt beslut.
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.
Naturskyddsföreningen avstyrker i yttrande daterat 2011-06-17 förhandsbesked.
Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-02-21 inget att erinra.
Tekniska avdelningen har enligt yttrande daterat 2016-04-12 inget att erinra.
VA-avdelningen föreslår i yttrande daterat 2018-12-21, kontakt med Bö Backe
samfällighetsförening gällande anslutning till vatten och spillavlopp.
Bostadshuset avses enligt ansökan anslutas till kommunalt VA.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ny placering, ankomststämplad
2019-02-27.
Följande erinran har inkommit:
 Erinring daterad 2019-03-08 från ägare till fastigheten
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande dagvattenfrågan.
Sökande har genom skrivelse daterad 2019-03-20 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse daterad 2019-03-26 kommenterat inkommen erinran.
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
Granne
skriver och hävdar sin rätt att bibehålla och underhålla
dagvattenledning med tillhörande servitut på
. Sökande har nu minskat tomten så
att servitutet ej berörs.
Granne

skriver om dagvatten som rinner från

till

.

Sökande har tagit del av grannars synpunkter och skriver att vad gäller avrinningen
från
kommer den att åtgärdas inför bygget på den planerade tomten.
De synpunkter som framförts från grannar bedöms inte utgöra någon betydande
olägenhet för omgivningen som avses i plan- och bygglagen, PBL 2 kap 9§.
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 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
Rikard Larsson (S) 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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§114

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0259
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. Utan särskilda åtgärder ska färdig golv nivå vara minst 3,4 meter över nollplanet.
4. Bostadshuset förutsätts anslutas till kommunalt VA.
5. Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
6. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. Det föreslås meddelas positivt
förhandsbesked.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-28
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP13) redovisat med beteckning R
(område med generella bestämmelser).
Aktuellt område är i tätortsstudie för Höviksnäs utpekat som oförändrat område för
helårsbostäder.
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Aktuellt område utgörs av sammanhållen bebyggelse.
Ärendebeskrivning
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.
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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.
Specifikt för ärendet
Det noteras, att positivt förhandsbesked tidigare meddelats enligt § 133/2011-04-27,
§ 238/2014-09-03 samt § 78/2017-02-07.
Det noteras, att fastighetsbildning för bostadsändamål genomförts av Lantmäteriet
2012-06-29 med stöd av positivt förhandsbesked § 133/2011-04-27.
Fastighetsbildningen räknas som aktuell och utgör argument för meddelande av
positivt förhandsbesked.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-02-15 angett att de vill förlänga gällande
förhandsbesked enligt tidigare beslut Dnr 2016/1496 (§ 78/2017-02-07).
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Då fastighetsbildningen fortfarande räknas som aktuell har berörda sakägare och
remissinstanser blivit hörda i ärendet och aktuella utredningar har genomförts.
Någon erinran har inte inkommit från berörda sakägare.
Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2019-03-19 inget att erinra.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2019-03-19. Erinran
handlar i huvudsak om platsens översvämningsrisk och att krav ska ställas för nivån
på färdigt golv.
VA-avdelningen har i yttrande daterat 2019-03-08 bekräftat att fastigheten kan föses
med kommunalt vatten och spillavlopp.
Miljöavdelningen tillstryker att ett bostadshus uppförs på fastigheten i ett yttrande
daterad 2019-03-11. I samma skrivelse upplyser de om att fastigheten är belägen
inom ett område med stor översvämningsrisk.
Sökande har genom skrivelse daterad 2019-03-20 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar. Sökande har inte inkommit med sådant 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 lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn
till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning,
avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
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
Fastigheten ligger i ett strandnära läge på en höjd mellan 1 och 3 meter över
nollplanet (enligt förvaltningens kartsystem). Byggavdelningen anser att för
Justerandes sign
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nyetablerad bebyggelse i strandnära läge bör krav ställas på lägsta nivå för färdigt
golv på 3,4 meter över nollplanet, detta i enlighet med Länsstyrelsen i Västra
Götalands rekommendationer. Lägre nivåer kan medges om skyddsåtgärder vidtas
och/ eller vattentät konstruktion tillämpas, alternativt om bottenvåningen lämnas
oinredd.
Det finns indikationer på att tomten periodvis är vattensjuk. En geoteknisk utredning
bör genomföras och ligga till grund för val av grundkonstruktion.
Föreslagen placering av bostadshuset bedöms vara anpassat till landskapsbild och
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen placering av bostadshuset bedöms utgöra en naturlig komplettering till
befintlig bebyggelse.
Föreslagen placering av bostadshuset bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Föreslagen lokalisering och genomförd fastighetsbildning för bostadsändamål med
stöd av tidigare meddelat förhandsbesked bedöms utgöra skäl för undantag från
detaljplanekravet.
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), Rikard Larsson (S) och Robert Mattsson (C) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
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§115

Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2018/1663
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för att ge sökanden möjlighet att
utföra erforderliga utredningar.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-26
Beslutsunderlag
Jäv
Robert Johansson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Bernt Hassel (TP) tjänstgör.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera
ärendet för att ge sökanden möjlighet att utföra erforderliga utredningar.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden ska återremittera ärendet enligt Jörgen Myrbergs
förslag eller om det ska avgöras i dag och finner att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till
Byggavdelningen
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§116

Klövedals-Bö 4:139, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för flytt
av sjöbodar
2019/0417
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Bygglov beviljas.
2 Kontrollansvarig krävs inte.
3 Tekniskt samråd krävs inte.
4 Startbesked meddelas.
5 Fastställd kontrollplan ska följas.
6 Byggnaderna får inte tas i bruk innan slutbesked ges.
7 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
8 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för flytt av sjöbodar utanför detaljplan. Bygglov föreslås
beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-28
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat R6, område med
stora naturvärden och R8, område med särskilda värden för rekreation och
friluftsliv).
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Aktuell plats ligger inom strandskyddat område.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser flytt av sjöbodar på grund av rasrisk i bakomliggande berg samt flytt
av bodar på bryggan.
Ansökan om strandskyddsdispens har inlämnats i separat ansökan.
Ärendet blev komplett 2019-03-15.
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.
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. 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).
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
Föreslagen flytt av sjöbodar bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på
detaljplan.
Föreslagen flytt av sjöbodar bedöms vara anpassat till landskapsbild och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen flytt av sjöbodar bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Föreslagen flytt av sjöbodar bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den
översiktliga planeringen.
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen
bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § och 31 a § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Engewikens Båtförening
Ängeviken 704
471 91 Klövedal

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
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.
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§117

Klövedals-Bö 4:139, Tjörns kommun - Ansökan om
strandskyddsdispens för flytt av sjöbodar
2019/0418
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för flytt av
sjöbodar.
2. Dispensen omfattar också tillhörande markarbeten.
3. Strandskyddsdispens förenas med följande villkor enligt 16 kap 2 § miljöbalken.
a. Loftgången ska i södra delen utformas med följande mått:
- höjd över befintlig brygga:3,3 meter
- maximal längd: 8,4 meter från trappkant
- bredd: 5 meter med vissa undantag med hänsyn till bergets formation
Loftgången i norra delen ska utformas med följande mått:
- höjd över befintlig brygga: 3,3 meter
- maximal längd: 7,4 meter från trappkant
- bredd: 5 meter med vissa undantag med hänsyn till bergets formation.
- Trappan ska göras 1 meter bred.
b.
c.
d.
e.

På loftgången ska bodarna med nr 46-47 och 52-55 placeras.
Bodarna med nr 43,45 ska flyttas en meter ut från berget.
Gestaltningen av bodarna får inte förändras.
Åtgärderna ska i övrigt utföras enligt inlämnade ritningar och för att
minimera påverkan på strandskyddets syften.

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för flytt av sjöbodar och
konstruktion av loftgång med tillhörande trappa. Strandskyddsdispens föreslås
meddelas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-28
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat R6, område med
stora naturvärden och R8, område med särskilda värden för rekreation och friluftsliv.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
För platsen gäller strandskydd.
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för flytt av sjöbodar och
konstruktion av loftgång med tillhörande trappa.
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: Bergras från
bakomvarande berg. Geologisk utredning har bifogats.
Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2019-04-02 tillstyrkt strand-skyddsdispens
för flytt av sjöbodar och konstruktion av loftgång med tillhörande trappa.
Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttrande.
Området bedöms behövas tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 5 punkten miljöbalken bedöms
föreligga.
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
Urban Möller (MP) föreslår att punkt 3 i förvaltningens förslag till beslut utgår.
Robert Johansson (M) och Robert Mattsson (C) tillstyrker Urban Möller yrkande och
i övrigt föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslutspunkt 1, 2 och 4
och finner att nämnden har bifallit förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Urban Möllers yrkande och finner att nämnden
har bifallit yrkandet.

Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Engewikens Båtförening
Ängeviken 704
471 91 Klövedal
För kännedom:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Naturvårdsenheten
403 40 Göteborg

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-10

§118

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
bostadshus (ersättningshus)
2019/0115
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för att ge sökanden ska redovisa
en tillgänglig tillfart fram till huset samt att ange höjd på färdigt golv.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bostadshus utanför detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-27
Beslutsunderlag
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att nämnden ska återremittera ärendet för att ge
sökanden ska redovisa en tillgänglig tillfart fram till huset samt att ange höjd på
färdigt golv.
Jenn Johansson (SD) tillstyrker Jörgen Myrbergs förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras enligt Jörgen Myrbergs yrkande
eller om det ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till
Byggavdelningen

Justerandes sign
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§119

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande
av bostadshus och garage (ersättningshus)
2018/1794
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 byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
5 Byggnaderna får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus och garage (ersättningshus)
utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-07
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 i kommunens naturvårdsprogram utpekat som klass 1 som särskilt
värdefullt ur naturvårdssynpunkt.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård.
Aktuell plats är belägen inom Stigfjordens naturvårdsområde.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bostadshus (ersättningshus) med en byggnadsarea på
200 m2 (varav 63 m2 utgörs av öppenarea) samt uppförande av garage med en
byggnadsarea på 60 m2. På platsen idag finns ett befintligt fritidshus som kommer
rivas och ersättas.
2018-05-22 lämnade Länsstyrelsen tillstånd för uppförande av bostadshus, garage
och gäststuga på fastigheten
enligt inlämnad ansökan (dnr 521-396902017). När sökande inkom med ansökan om bygglov upptäckte handläggaren att
tillståndet inte överensstämde med inlämnat bygglov. Tillståndet reviderades och nytt
beslut inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-11. Enligt det nya beslutet
ger Länsstyrelsen tillstånd att uppföra ett bostadshus, en gäststuga och ett garage
Justerandes sign
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samt den schaktning och fyllning som erfordras för att kunna uppföra byggnaderna
inom Stigfjordens naturvårdsområde på fastigheten
(dnr 521-5537-2019).
Ärendet blev komplett 2019-02-14.
Berörda sakägare och remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Följande erinringar har inkommit:
 Erinran daterad 2019-02-14 från Tjörns kommuns avfallsavdelning
 Erinran daterad 2019-02-18 från Tjörns kommuns miljöavdelning
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Om sökande har för avsikt att ha någon annan avloppsanläggning än den
nuvarande behöver vägen in till fastigheten breddas och grusas upp för att en
slambil ska kunna komma in till fastigheten.
 Miljöavdelningen ser inga hinder till byggnationen, men poängterar de särskilt
höga kraven på avloppsrening så den aktuella platsen ligger i närheten till ett
Natura 2000-område.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-03-07 kommenterat inkomna erinringar. De
skriver att de har för avsikt att bredda vägen och angöra en vändplats inom
fastigheten för att slambilen ska kunna komma in och vända. Det har också tänkt att
ha sluten tank.
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).
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.
Justerandes sign
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen byggnation bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på
detaljplan.
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 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen
bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § och 31 a § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Sökande:
Kontrollansvarig:

Allmänna upplysningar:
 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.
 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.
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§120

Tjörns kommun - Ansökan om rivningslov för
förråd samt bygglov för nybyggnad av förråd
2017/1207
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Rivningslov och bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns
.
3. Brandskyddsdokumentation ska redovisas före tekniskt samråd.
4. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas
hos byggavdelningen.
5. Rivningsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
6. Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser rivning av befintligt förråd samt bygglov för uppförande av förråd
inom detaljplan. Ansökan stämmer med detaljplanen. Rivningslov och bygglov
föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-28
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Östra Klädesholmen, Klädesholmen 1:1, 1:109
m.fl. (P77). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad Q. Det innebär, att
fastigheten enligt detaljplanen anpassas till byggnadens kulturhistoriska värde.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser rivning av befintliga förrådsbyggnader med en byggnadsarea på totalt
49 m2 (43,5 respektive 5,5 m2) samt bygglov för uppförande av två förrådsbyggnader
med en byggnadsarea på totalt 41 m2 (36 respektive 4,8 m2). Ansökan avser även
uppförande av två plank i anslutning till byggnaderna.
Sökande har för avsikt att återanvända befintligt material så långt det går samt
rekonstruera byggnadsdelar som inte går att bevara. Sökande har även för avsikt att
använda material och metoder för att beakta och skydda byggnadens kulturhistoriska
värde.
Ärendet blev komplett 2019-03-11.
Befintligt förråd överensstämmer med gällande detaljplan.
Föreslaget förråd överensstämmer med gällande detaljplan.
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. 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).
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
Befintliga förråd och omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur
kulturmiljösynpunkt.
Föreslagna åtgärder bedöms vara anpassat till det egna huset och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Föreslagna åtgärder 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 34 § plan- och bygglagen för beviljande av rivningslov
inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom
detaljplan bedöms uppfyllas.
Rivningslov samt bygglov föreslås beviljas.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till

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
 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.
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§121

Tubberöd 1:488, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
uppförande av telemast med tillhörande teknikbod
2018/1746
Beslut
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bygglov beviljas.
Markupplåtelseavtal ska upprättas med markägaren. Det förutsättes att
markägaren upprättar avtal som kan nyttjas av andra aktörer i framtiden
Kontrollansvarig krävs inte.
Tekniskt samråd krävs inte.
Startbesked meddelas.
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.
Fastställd kontrollplan ska följas.
När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod
utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-28
Ansökningshandlingar
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R1 område för
tätortsstudie.
Aktuellt område är i tätortsstudie för Skärhamn betecknat med område för bostäder.
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av teknikmast med tillhörande teknikbod med en
byggnadsarea på 6 m2.
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.
Justerandes sign
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Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Annonsering har skett i
Göteborgs-Posten och ST-tidningen som kungörelse. Någon erinran har inte
inkommit.
LFV har i yttrande 2019-02-14 leverans av flyghinderanalys.
Swedavia Airports har i yttrande 2019-02-21 ingen erinran.
Försvarsmakten har i yttrande 2019-03-11 ingen erinran.
Miljöavdelningen har i skrivelse 2019-03-13 synpunkter.
Bohusläns museum har i yttrande 2019-03-21 ingen erinran.
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).
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
Markupplåtelseavtal ska upprättas med markägaren. Det förutsätts att markägaren
upprättar avtal som kan nyttjas av andra aktörer i framtiden.
Föreslagen telemast med tillhörande teknikbod bedöms kunna prövas direkt i
bygglov utan krav på detaljplan.
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Föreslagen telemast med tillhörande teknikbod bedöms inte medföra betydande
olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms
uppfyllas.
Justerandes sign
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Förutsättningarna i 9 kap 31 § och 31 a § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) 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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§122

Gestaltningsprogram för Mossholmens Marina gällande Kvarteret
Oljaren. Daterad 2019-03-11
2019/0447
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Gestaltningsprogrammet för
Mossholmens marina, daterat 2019-03-11
Sammanfattning
Detaljplan för Mossholmens Marina, del av fastigheten Aröd 6:1, 6:2 m.fl. antogs
av Samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-17. Planen vann laga kraft 2011-12-22.
Inom kvarteret ska bebyggelsen ha ett enhetligt formspråk med samordnat materialoch färgkulörval. Utformningen av bebyggelse och anläggningar skall ske i
överensstämmelse med aktuellt gestaltningsprogram, som godkänts av
Samhällsbyggnadsnämnden innan bygglov beviljas. Gestaltningsprogrammets ålder
får inte överstiga 5 år.
Exploatörerna för området har nu för avsikt att påbörja byggnationen av Kvarteret
Oljaren och har inlämnat ett Gestaltningsprogram för godkännande av
Samhällsbyggnadsnämnden.
Programmet redovisar hur området ska hantera byggnation av kontors- och
verksamhetshus samt parkeringsgarage. Färg och materialval redovisas.
Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för handlingarna i bygglovet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-27
Kvarteret Oljaren gestaltningsprogram
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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§123

Slutredovisning av investeringsprojekt IV0057, IV0067, IV6006,
IV6087, IV6207, IV6307, IV6337
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen.
Sammanfattning
Projekten, som nu slutredovisas, avser nya serviser, mindre ledningsarbeten,
upprustning VA-yttre enheter, omkoppling Sunna ARV-Linneviken,
ovidkommande vatten till Ängholmens ARV åtgärder, ledningsrättsersättningar;
löpande årligen och projektrelaterade kostnader.
Beslutsunderlag
Slutredovisning av investeringsprojekt IV0057
Slutredovisning av investeringsprojekt IV0067
Slutredovisning av investeringsprojekt IV6006
Slutredovisning av investeringsprojekt IV6087
Slutredovisning av investeringsprojekt IV6207
Slutredovisning av investeringsprojekt IV6307
Slutredovisning av investeringsprojekt IV6337

Justerandes sign
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§124

Val av ledamöter och ersättare till samhällsbyggnadsnämndens VAutskott
2019/43
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att välja följande till
samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott för mandatperioden 2019-2022:
Ledamöter
Lars Carlsson (M)
Peter Andersson (L)
Robert Mattsson (C)
Rikard Larsson (S)
Jan Berndtsson (S)
Ersättare
Urban Möller (MP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
2. Lars Carlsson (M) väljs till ordförande.
3. Peter Andersson (L) väljs till förste vice ordförande.
4. Rikard Larsson (S) väljs till andre vice ordförande.
Sammanfattning
Enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut § 103/2019 om ändring av
samhällsbyggnadsnämndens arbetsordning ska VA-utskottet bestå av fem ledamöter
och två ersättare. Nämnden har nu att förrätta dessa val.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer Rikard Larsson och
Jan Berndtsson till ledamöter samt att Cyril Esbjörnsson väljs till ersättare. Vidare
föreslår han att Rikard Larsson väljs till andre vice ordförande.
Lars Carlsson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer Lars Carlsson, Peter
Andersson och Robert Mattsson till ledamöter samt att Urban Möller väljs till
ersättare. Vidare föreslår han att Lars Carlsson väljs till ordförande och att Peter
Andersson väljs till förste vice ordförande.
Beslutet skickas till
Valda
Soltak AB
Förtroendemannaregister
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§125

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:
Ordförandebeslut avseende p-tillstånd för rörelsehindrad (PRH)
Ordförandebeslut avseende ansökan om färdtjänst
Från VA-avdelningen anmäls:
VA-uppgift
VA-avtal
VA-uppgift
Anslutningsavtal kommunalt vatten för
Anslutningsavtal kommunalt vatten för
VA-uppgift
VA-uppgift
VA-uppgift
VA-uppgift
Överenskommelse gällande ledningsrättsupplåtelse
Överenskommelse om ledningsrättsupplåtelse
Överenskommelse om ledningsrättsupplåtelse
Överenskommelse om ledningsrättsupplåtelse
Överenskommelse om ledningsrättsupplåtelse
Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 149-240
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 107-190

Justerandes sign
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§126

Meddelanden
2019/13
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Byggavdelningen
Länsstyrelsen 2019-03-11
Saken
Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av bostadshus och
komplementbyggnad på fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.
Länsstyrelsen 2019-03-08
Saken
Överklagande av beslut om beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen 2019-03-07
Saken
Överklagande av beslut om avvisning av överklagande av bygglov för uppförande av
förrådsbyggnad på fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
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§127

Utäng 1:71, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
uppförande av industrihall (ersättningsbyggnad)
2018/0406
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Ärendet ska prövas vidare för ny industrihall med användning verksamhet,
småindustri.
2. Den för ärendet alternativa ansökan om att industrihallen ska användas för
bostadsändamål föreslås däremot avslås.
3. Industrihallen avses anslutas till kommunalt VA.
4. Ärendet ska remitteras till berörda grannar, Länsmuseet och andra berörda
instanser
5. Följande information lämnas i ärendet:
 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas
 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller
om ansökan ska avslås.
 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen
inom plan- och byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.
Sammanfattning
Ärendet avser ett förhandsbesked för uppförande av en industrilokal
(ersättningsbyggnad) utanför detaljplan. Platsen är ianspråkstagen för verksamhet,
småindustri. Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller
prövas vidare. Ansökan för industrilokal (ersättningsbyggnad) föreslås prövas
vidare, med användning för verksamhet och småindustri.
En alternativ ansökan finns även för att industrihallen (ersättnings- byggnaden) ska
användas för bostadsändamål. Denna användning föreslås avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsnämnd har i § 112/2006-04-13 beviljat
bygglov för tillbyggnad av industrihall (skärmtak).
Kommunstyrelsens Miljö- och byggnämnd har i
§ 221/2003-09-25 beviljat bygglov för tillbyggnad av industrihall (tvätthall).
Kommunstyrelsens Miljö- och byggnämnd har i
§ 322/2002-12-09 beviljat bygglov i efterhand för uppförande av förrådsbyggnaden
samt utrett fråga om överträdelse mot Plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-29
Beslutsunderlag
Justerandes sign
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Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område, men angränsande till
detaljplan för Toftenäs 1:67 m. fl. ”Kollung”.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R1 (område för
tätortsstudie).
Inga utpekade riksintressen eller förordnanden enligt ÖP 13.
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.
Som grundregel gäller att nya byggnader, tillbyggnader och ombyggnader ska
anpassas till omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på
platsen. Det innebär bland annat att ny byggnation på landsbygden ges 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.
Specifikt för ärendet
På fastigheten finns i dag tre olika industrilokaler som används som lagerbyggnader.
Slutbesked utfärdades enligt BD § 325 år 2017-05-16 gällande ändrad användning
från montering/lager till enbart lager.
Sökanden ansöker nu om att riva 2 befintliga hallar på sammanlagt 300 m2. Hallarna
är belägna längst norr ut på tomten. Hallarna avses ersättas med 1 större hall i 2
våningar.
Sökanden anger möjligheter att i den planerade hallen hyra ut lokaler, ca 90 kvm för
verksamhet, eller alternativt bygga bostäder för att sälja dessa som bostadsrätter.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering bedöms uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan, eftersom det i ÖP-13 anges att fastigheten kan
användas för verksamheter och småindustri.
Den boendeform som föreslås (bostadsrättsförening) i den planerade nya
industrilokalen följer inte ÖP:s användningsområde. Boendeform i den planerade
lokalen föreslås därför avslås.
Justerandes sign
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Ansökan gällande uppförande av en ny industrilokal på 750 m2 för uthyrning av
lokaler (verksamhet, småindustri) föreslås däremot prövas vidare med utredning och
remisser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
FB JannaJ AB
Lindholmsvägen 33
471 57 Göteborg
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§128

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande
av garage
2019/0183
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för att vidare utreda GC-vägens
planerade sträckning.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av garage.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-04
Beslutsunderlag
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera
ärendet för att vidare utreda GC-vägens planerade sträckning.
Rikard Larsson (S) tillstyrker Robert Johanssons återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras enligt Robert Johanssons yrkande
eller om det ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till
Byggavdelningen
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§129

Nötsäter 1:336, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
trädäck/altan
2019/0532
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Ansökan avslås.
2 Kraven i 2 och 10 kap plan- och bygglagen uppfylls inte.
3 Skärhamns Båtförening föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen
att senast tre veckor efter det att beslutet vunnit laga kraft ha rivit den utan lov
redan uppförda anläggningen.
4 Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen med
löpande vite om 30 000 kr per kvartal räknat från och med kalendermånaden
efter det att föreläggandet ska vara fullgjort.
5 Innan aktuellt byggnadsverk är borttaget ska aktuell plats inhängas så att risken
för olyckor begränsas.
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för trädäck/altan inom detaljplan.
Det är också fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen. Ansökan avviker från
detaljplanen. Byggnadsverket uppfyller inte gällande krav på utformning. På grund
av utformning och placering av byggnadsverket föreslås ansökan avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-04
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Södra Hamnen (nr P94/5). I gällande detaljplan är
aktuell fastighet betecknad V2. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för sjöbodar.
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov i efterhand har inlämnats. Ansökan är inkommen 2019-03-28
och blev komplett samma dag. Ansökan avser trädäck/altan i två etage. Angränsande
område används idag som gästhamn.
Det ska nu prövas om ansökan om bygglov i efterhand för redan uppfört trädäck/altan
kan beviljas eller om rättelse ska ske (föreläggande förenat med vite).
Föreslaget byggnadsverk avviker från gällande detaljplan beträffande
användningssätt.
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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. 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).
Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats
genomföras så att åtgärden inte strider mot det lov som getts för åtgärden eller om
åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för
området (10 kap 2 § plan- och bygglagen).
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom viss tid, rättelseföreläggande (11 kap 20 § plan- och bygglagen).
Ett föreläggande enligt bland annat 20 § får förenas med vite (11 kap 37 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslaget trädäck/altan är en annan
anläggning som enligt legaldefinitionen i 1 kap 4 § PBL utgör ett byggnadsverk.
Byggnadsverket är utformat och placerat i ett allt för dominant läge och är därmed
inte anpassat till den omgivande bebyggelsemiljön enligt 2 kap. 6 § första stycket
PBL.
Enligt gällande detaljplan får aktuellt område användas för sjöbodar, sökt åtgärd kan
inte bedömas ingå i bestämmelsen.
Föreslaget byggnadsverk bedöms inte vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö
på ett godtagbart sätt.
Kraven i 2 kap 6 § samt 10 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom
detaljplan bedöms inte uppfyllas.
Det föreslås att redan uppförd anläggning ska rättas genom rivning och bortforsling
av material, förenat med löpande vite.
Föreläggandet föreslås vara fullgjort inom 3 veckor från det att beslutet vunnit laga
kraft.
Löpande vite föreslås sättas till 30 000 kr per kvartal från och med månaden efter det
att föreläggandet ska vara fullgjort.
Om aktuellt område ska nyttjas som gästhamn före bortforsling av material ska
aktuellt byggnadsverk inhägnas, då platsen utgör en byggarbetsplats.
Ansökan föreslås avslås.
Justerandes sign
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Jäv
Jörgen Myrberg (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Martin Tellblom (-) fd (M) tjänstgör istället för Jörgen Myrberg.
Förslag till beslut på sammanträdet
Samtliga beslutande ledamöter föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut. Ordförande och andre vice ordförande får i uppdrag
av nämnden att reglera frågan om tidsfrist och vitesbelopp vid justeringen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut som tillstyrkts av
samtliga beslutande och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutet skickas till
Skärhamns Båtförening
Box 46
47121 Skärhamn
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§130

Solpaneler på tak
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma till
nästa sammanträde med ett förslag på hur bygglov för solpaneler på tak ska hanteras
i Tjörns kommun. Det ska även redovisas vilka områden i Tjörns kommun som är
utpekade kulturområden.
Sammanfattning
Jan Berndtsson (S) väcker en fråga avseende bygglovsplikt för solpaneler på tak.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Byggchef
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