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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutande

Övriga närvarande

2019-05-22

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

§§ 133-140
§§ 141-153, 155-175
§ 154
§§ 133-152, 154-175
§ 153

§§ 133-140
§§ 133-152, 155-175

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Anders Möller, VA-chef
Åsa Jönsson, planchef
Camilla Svensson, avdelningschef avfall
Lina Johansson, miljöchef
Dovile Miskyte, praktikant
Åsa Runesson, projektledare
Jan Torstensson, trafikingenjör
Urban Nilsson, byggchef
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare

Justerandes sign

§§ 133-152, 154-175

Utdragsbestyrkande
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§§ 133-140
§§ 133-152
§§ 133-140, 169
§§ 133-140
§§ 141-149
§§ 141-149
§§ 153-175
§§ 153-175
§§ 153-175

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§133

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande
ändringar:
Punkterna 35 och 37 i dagordningen ska omedelbart justeras.
Tillägg
46.
, samråd 2019-04-04 från lantmäteriet om avstyckning, ärendenr
O19564
47. Information: Byggärende i Södra Hamnen, Skärhamn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§134

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor
från förvaltningen. I dag bland annat om
 Utbildningstillfällena för nya nämnden är nu klara.
 Vattenläget – pumpkapaciteten har förbättrats vilket gett positiva resultat.
 Budgetarbete pågår.
 Positiva resultat i GR:s mätning av näringslivets uppfattning om kommunen.
 Möte med länsstyrelsen angående strandskydd.
 Möte med revisorerna.
 Gångvägar och -leder.
 Upphandling nytt ärendehanteringssystem för Miljö och Bygg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§135

Svar på motion från Benny Halldin (S) om vatten- och
avloppsverksamheten på Tjörn
2019/70
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att med nedan redovisning anses motionen vara
besvarad
Sammanfattning
I Motionen om vatten avloppsverksamheten på Tjörn yrkar Socialdemokraterna
kring sex punkter efter en egen redovisning om nuläget
Flertalet av de punkter som anges i motionen är kända fakta. Därtill kan vi också
konstatera att delar som lyfts fram som nödvändiga åtgärder redan pågår.
Beslut om översyn av taxan och dess struktur är taget och ska vara klart för
redovisning för nämnden i oktober månad för vidare beslut.
För att hantera både dagens verksamhet och framtida lösningar är det nödvändigt
med förändringar även i taxan. Att effektivisera nuvarande verksamhet är
nödvändig och arbete pågår på flera områden till detta anser vi att även att en
förändring av taxan är nödvändig.
Inom VA idag har vi tagit fram en nulägesanalys som utgångspunkt för en
långsiktig strategi som i sin tur ligger till grund för handlingsplan i närtid.
Underlagen kommer att redovisas för samhällsbyggnadsnämnden i juni månad.
Gällande vår investeringsbudget så ligger åtgärder på samtliga områden som lyfts
fram i motionen.
De mest angelägna investeringarna är också en följd av krav från Länsstyrelsen om
otätt avloppsnät. Vi investerar för att minska bräddningarna till recipient (hav,
vattendrag) avsevärt inom de närmaste åren. Samtidigt ska vi minska svinnet i vårt
dricksvattennät vilket är åtgärder som också finns i investeringsbudgeten
Till det kommer utbyggnad av ny infrastruktur till kommande detaljplaner som
också ger intäkter till verksamheten. Vi behöver också förnya tekniken inom
vattenproduktionen och fortsätta trimma in och automatisera våra verk för både
större driftsäkerhet och effektivitet.
Att säkra vår vattentillgång både idag och för framtida behov, är ett prioriterat
arbete. Dels har åtgärder gjorts efter förra årets torka som gör att vi står bättre
rustade än tidigare. Fler åtgärder kommer att göras för att i första hand öka
tillgången i egen försörjning. Därtill finns sen tidigare en åtgärd på längre sikt kring
vatten från Göta älv.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Samhällsbyggnadsnämnden har redan tagit ett beslut om bildandet av ett VA utskott
för att nära följa verksamheten och ta nödvändiga beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-10
Motionen
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§136

Delårsrapport per 2019-04-30
2019/102
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom delårsbokslut april 2019.
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
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett delårsbokslut per april 2019 som ett
led i uppföljnings- och rapporteringsprocessen i Tjörns kommun.
Totalt sett redovisar sektor samhällsbyggnad ett resultat om -281tkr för delåret till
och med april 2019 och en prognos för året på -3118tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-22
Delårsrapport april 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§137

Information: Vattenbalans kvartal 1, 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
VA-chef Anders Möller informerar om vattenbalansen för det första kvartalet 2019
med andel producerat vatten, internförbrukning och sålt vatten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§138

Starttillstånd Buskär VA
2019/103
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna starttillstånd för ombyggnad och
förnyelse av VA-ledningarna i Buskär, Skärhamn.
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
Buskär detaljplan godkändes 2017 och kräver utbyggnad av kommunalt VA. Idag
finns 11 bostadshus, 2 verksamheter och 9 magasin/lagerlokaler i området.
Ytterligare 23 lägenheter kommer att byggas och anslutas till VA-nätet.
Ledningssträckan från befintligt VA-nät är cirka 200 m men marken är förorenad
vilket fördyrar arbetet samtidigt som miljöaspekter bejakas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-14
Starttillstånd
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:25 och återupptas kl. 11:33.
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:41 och återupptas kl. 11:46.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Cyril Esbjörnsson (TP) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet
för att undersöka vad kostnaderna blir om området bebyggs.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Peter Anderssons förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Peter Anderssons förslag
Nej- röst för Cyril Esbjörnssons förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Omröstningsresultat
5 Ja röster: Lars Carlsson, Peter Andersson, Jörgen Myrberg, Mats Johansson, Urban
Möller.
5 Nej röster: Rikard Larsson, Martin Tellblom, Björn Sporrong, Stefan Wirtberg,
Cyril Esbjörnsson
1 avstår: Jenn Johansson
Med stöd av ordförandens utslagsröst väljs Peter Anderssons förslag.
Beslutet skickas till
VA-chef
Förvaltningschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§139

Starttillstånd Ledningsförnyelse
2019/105
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna starttillstånd för ledningsförnyelse
av östra stamledningen för dricksvatten.
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
Östra stamnätet utgående från Tolleby vattenverk har passerat sin livslängd och
behöver omedelbart bytas ut. Den mest kritiska sträckan är mellan Tolleby
vattenverk och Kållekärr tätort, längden är cirka 10 km och kräver i sin helhet
omläggning med nytt material.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-14
Starttillstånd Ledningsförnyelse_190522
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
VA-chef
Förvaltningschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§140

Begäran om förnyat starttillstånd IV6003 för övergripande styr- och
övervakningssystem VA
2019/104
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förnyat starttillstånd IV6003 för
övergripande styr- och övervakningssystem VA.
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
Kontinuerlig drift av vattenverk, reningsverk och reservoarer ställer höga krav på
modern övervakning för att säkerställa problemfri drift och för att minimera
driftstörningar och onödiga larm.
Projektet avser utbyte och installation av nytt övervakningssystem.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-03-15, § 66
Beslutsunderlag
IV6003 styr och regler_starttillstånd_190522
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jörgen Myrberg (KD) och Urban Möller (MP) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
VA-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§141

Begäran om starttillstånd för investeringsprojekt Parkering Jannes
Äng, byggskede
2019/54
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bevilja starttillstånd för investeringsprojekt Parkering Jannes Äng, byggskede.
2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för gällande
investeringsbudget.
3. Starttillståndet ska justeras efter uppdaterade beloppsberäkningar.
4. Ordföranden uppdras att underteckna starttillståndet
Reservation
Jenn Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag och lämnar en skriftlig
reservation, se slutet av paragrafen.
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
Projektet syftar till att 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 genomförs i samarbete med Tjörns Bostads AB som ska bygga om
parkeringsyta i direkt anslutning till Jannes äng.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-13, § 79.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-08
Starttillstånd Jannes Äng_byggskede
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut med tillägget att starttillståndet ska justeras efter
uppdaterade beloppsberäkningar samt att ordföranden uppdras att underteckna
starttillståndet.
Robert Johansson (M) tillstyrker Peter Anderssons förslag.
Jenn Johansson yrkar på återremiss till förvaltningen med motiveringen att
parkeringsplatserna inte ska kosta mer än 50 000 kr styck.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Peter Anderssons förslag väljs.
Skriftlig reservation
Jenn Johansson (SD) reserverar sig enligt: ”Pga att underlaget för byggande av
parkering, Jannes Äng, vid begäran om starttillstånd, endast innehåller dokument i
form av ritning över avsedd parkering och ingen övrig skriftlig beskrivning över hur
parkeringen avses utföras anser jag underlaget för beslut vara otillräckligt.
Visserligen redovisades viss information muntligt men vem kommer ihåg den när det
eventuellt blir fråga om att jämföra kostnader med uppdragsbeskrivning? Noteras
också att kostnadsuppskattningen föreföll svävande. Med ovanstående bakgrund
reserverar jag mig mot beslutat starttillstånd”
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§142

Information: Lägesrapport GC-vägutbyggnad med Trafikverket Väg 721 Utäng, Väg 160 Myggenäs C – Sörbyvägen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Projektledare Åsa Runesson informerar nämnden om planerade utbyggnader av
gång- och cykelvägar
Längs väg 721, Utäng.
Samrådsmöte äger rum måndag 3 juni i kommunhuset mellan kl. 17-20 och
vägplanen ska enligt tidplan vara klar för fastställelse i juni 2020.
Längs väg 160, Myggenäs C – Sörbyvägen
Samrådsmöte planeras under hösten och vägplanen ska enligt tidplan vara klar för
fastställelse i september 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§143

Information: Cykelställ med Västtrafik
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Projektledare Åsa Runesson informerar nämnden om planerad utbyggnad av
cykelparkeringar på Tjörn.
Inom ramen för Västsvenska paketet har Tjörns kommun blivit beviljad finansiering
av cykelparkeringar vid två hållplatslägen – Kroksdal i Skärhamn och Myggenäs
Centrum.
Cykelparkeringen rymmer minst 8 cyklar, och är försedda med tak.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§144

Information: Parkering, nyetablering Skutholmsvägen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikingenjör Jan Torstensson informerar nämnden om en nyetablering för
parkering på Skutholmsvägen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§145

Information: Avgiftsbelagd parkering och parkeringsövervakning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikingenjör Jan Torstensson informerar om olika alternativ för att kunna hantera
avgiftsbelagda parkeringar samt tillhörande parkeringsövervakning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§146

Slutredovisning av investeringsprojekt IG0144 Asfaltering G:a
Salteriet
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen.
Sammanfattning
Projektet, som nu slutredovisas, avser asfaltering av kommunens ytor avsedda för
parkering vid området för exploatering av Gamla Salteriet i Rönnäng.
Beslutsunderlag
Slutredovisning Asfaltering Ga Salteriet
Bilaga 1 Starttillstånd
Bilaga 4 Karta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§147

Slutredovisning av investeringsprojekt IG0126 Upprustning
Vallhamnsvägen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen.
Sammanfattning
Projektet, som nu slutredovisas, avser upprustning av Vallhamnsvägen som innan
upprustningen var i mycket dåligt skick. Vägen förvaltas av Tjörns kommun.
Beslutsunderlag
Slutredovisning Upprustning Vallhamnsvägen
Starttillstånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§148

Slutredovisning av investeringsprojekt IG4216 Hamnstråket
Rönnäng
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen.
Sammanfattning
Projektet, som nu slutredovisas, var en del av ett investeringsprojekt för att utveckla
Rönnäng och förbättra möjligheter till promenader nära vattnet och göra samhället
attraktivt för både boende, gäster och kunder.
Beslutsunderlag
Slutredovisning Hamnstråket Rönnäng
Bilaga 1.1 Beslut KMSU 2017-05-10 Starttillstånd
Bilaga 1.2 Starttillstånd
Bilaga 4 Kartskiss Hamnstråket Rönnäng

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§149

Slutredovisning av investeringsprojekt IG4214 Hamnstråket
Skärhamn
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen.
Sammanfattning
Projektet, som nu slutredovisas, avser reparationer och nyanläggande en brygga
med belysning i Södra hamnen i Skärhamn.
Beslutsunderlag
Slutredovisning Hamnstråket Skärhamn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§150

Remiss avseende motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril
Esbjörnsson (TP) om uppsägning av avtal om slamtömning med
Renova Miljö AB
2019/92
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen
besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg och Cyril Esbjörnsson inkom med en motion daterad den 26/2 2019
gällande uppsägning av slamavtal med Renova miljö AB. Den 21/3 2019 beslutade
kommunfullmäktige att motionen får väckas.
I motionen säger skrivande att man vill att förvaltningen inte ska förlänga befintligt
avtal med nuvarande entreprenör, att förvaltningen ska ta fram ett nytt underlag för
upphandling där det ska ges möjlighet till fler aktörer att verka samtidigt.
I motionen vill man även att förvaltningen ska se över de kommunala reglerna för
slamtömning av enskilda anläggningar.
Förvaltningen yttrar sig på följande sätt gällande sakfrågorna i motionen:
Förvaltningen ser inget behov av att förlänga nuvarande avtal med Renova Miljö
AB gällande slamtömning av enskilda avlopp utan har planerat att gå igång med ny
entreprenad under första halvåret 2021.
Detta betyder att förvaltningen kommer jobba fram ett underlag för upphandling
höst 2019 för att hinna genomföra upphandling och överlämning till vår 2021.
Det är fullt möjligt att ge flertal entreprenörer möjlighet att köra på uppdrag av
kommunen. Förvaltningen vill dock lyfta att upphandling och drift på detta sätt
kommer att kräva utökning av resurser i form av uppföljning i enlighet med avtal
och administration som fakturering, taxehantering, ärendehantering med flera olika
parter istället för en.
I motionen skriver man att förvaltningen ska se över de kommunala reglerna för
tömning av enskilda avlopp. Under 2019 har förvaltningen tittat på de lokala
föreskrifterna där man bland annat hanterar tömningsfreskvens av enskilda avlopp.
De lokala föreskrifterna förväntas gå upp till politiken under höst 2019 för
antagande.
Tidigare beslut
Beslut om att väcka motion KF 2019-03-21 §109
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-09
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§151

Information: Pågående planer och kommande planstart
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
2. Uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna för byggherrestyrd
detaljplan för Hövik 3:33.
Sammanfattning
Planchef Åsa Jönsson informerar om status för samtliga pågående planer.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Planchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§152

Återremitterat ärende: Planansökan för Klövedals-Bö, ny
prioritering
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändra tidigare prioriteringsordning för
planansökan för Klövedals- Bö 4:25 från prioritering 2 till prioritering 3 och avslag.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn och deras livsmiljö.
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
Samhällsbyggnadsnämndens återremiss 2019-04-10, § 110
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om plantillstånd: 2009-06-22
Kompletteringar inkom 2010-01-27
Kompletteringar inkom 2014-09-03
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-10
Planansökan för Klövedals Bö
Checklista planansökan
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Planchef

Justerandes sign
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§153

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0146
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 2 kap PBL uppfylls inte.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Efter tidigare delbeslut har utredningar genomförts och berörda sakägare och
remissinstanser har blivit hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. Ansökan
föreslås avslås.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden gjorde enligt § 84/2019-03-13 följande bedömning:
Hjälteby har en by karaktär med en samlad bebyggelse som stärks och berikas av en
försiktig förtätning. Området innefattar idag en mix av jordbruk, villor, lägenheter,
verksamheter så som frisör, bilverkstad, båtrenovering, kontor m.m. Infrastruktur
finns i form av bra vägar, kommunala transporter, skolskjuts, sophämtning m.m.
Den föreslagna byggplatsen är närmast att betrakta som en lucktomt mellan
befintliga fastigheter, ingen jordbruksmark tas i anspråk.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 84/2019-03-13 följande:
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. 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-24
Ansökningshandlingar
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Justerandes sign
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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. Enligt kulturmiljöprogrammet 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.
Ärendebeskrivning
Ärendet blev komplett 2019-04-01.
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.
I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delbeslut har ansökan prövats vidare med
utredningar och berörda sakägare och remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig
över ansökan.
Av utredning daterad 2019-03-28 från Forsane Värme & Vatten Service 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.
Avfallsavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-03-26 inget att erinra.
Hjälteby-Bräcke bro samfällighetsförening har inkommit med erinran daterad 201904-03.
Ägarna till fastigheten

har inkommit med erinran daterad 2019-04-03.

Bohusläns museum har inkommit med erinran daterad 2019-04-03.
Ägare till fastigheterna
daterad 2019-04-09.

,

,

och

har inkommit med erinran

Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2019-04-09.
Justerandes sign
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Miljöavdelningen har inkommit med erinran daterad 2019-04-10.
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Den aktuella platsen har ett hög kulturhistoriskt värde och det är av vikt att den
därför förblir öppen och obebyggd.
 Gärdesgården mellan betesmarken och Kråkedalsvägen bedöms omfattas av
generellt biotopskydd. Att göra åverkan på dessa är förbjudet. För att byggnation
på platsen ska vara möjlig, kommer troligtvis åverkan på dessa att vara
oundvikliga, därför bör sökande söka om dispens hos länsstyrelsen innan beslut
om förhandsbesked fattas.
 Föreslagen placering av bostadshuset strax ovanför grannfastigheten skulle förta
platsens rymd och förhindra det naturliga ljuset och solen att komma in på
fastigheten.
 Den föreslagna avloppslösningen behöver utredas vidare för att säkerställa att
den inte har negativ påverkan på intilliggande befintliga dricksvattenbrunnar.
 Till följd av den befintliga vägens undermåliga standard, sikt och bredd bör inte
fler tillfarter tillåtas på den aktuella vägsträckan.
 Den aktuella platsen ligger inom ett område som utpekats i Tjörns kommuns
naturvårdsprogram, objekt 54 – Valla (klass 3-område). Utpekandet grundar sig
på länsstyrelsens klassning på området som regionalt värdefullt odlingslandskap.
 Hjälteby har ett bristfälligt serviceutbud, kommunikations-möjligheter m.m. och
därför bör utbyggnad istället ske i enlighet med kommunens översiktsplan, dvs. i
anslutning till befintliga tätorter.
 Det bör upprättas en detaljplan för den föreslagna byggnationen för att skapa
åstadkomma en bättre helhetsverkan i området samt vidare utreda frågorna kring
vatten, avlopp och trafik.
Sökande har genom skrivelse daterad 2019-04-12 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse daterad 2019-04-23 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande har i samband med detta också inkommit med nytt förslag på tillfart till den
aktuella platsen.
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).
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Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
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).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Efter samhällsbyggnadsnämndens delbeslut har berörda sakägare och remissinstanser
hörts i ärendet och aktuella utredningar har genomförts.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms olämplig med hänsyn till
landskapsbild samt natur- och kulturvärdena på platsen.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig komplettering
till befintlig bebyggelse.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms medföra betydande olägenheter för
omgivningen.
Föreslagen plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms stå i strid mot översiktsplanens krav
på att ny bebyggelse utanför detaljplan ska lokaliseras som en naturlig komplettering
till befintlig bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ 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.
Jäv
Urban Möller (MP) och Stefan Wirtberg (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under
ärendets behandling. Jan Josefsson (V) tjänstgör för Stefan Wirtberg (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Cyril Esbjörnsson (TP) 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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§154

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2018/1663
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 2 kap PBL uppfylls inte.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Byggavdelningen föreslog vid ett tidigare sammanträde att ansökan skulle avslås.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om att återremittera ärendet till förvaltningen
för att ge sökanden möjlighet att utföra erforderliga utredningar. Detta har
genomförts och ärendet ska ny prövas slutligt.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 115/2019-04-10 att ärendet skulle
återremitteras till förvaltningen för att ge sökande möjlighet att utföra erforderliga
utredningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-08
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R1.
Aktuellt område är i tätortsstudie för Almösund - Myggenäs – Almön betecknat med
K, vilket står för kommunikationer och samband.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.
Ärendebeskrivning
Sökanden har i ansökan daterad 2018-12-06 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för att sökandes åldrande föräldrar äger
en gård inom fastigheten
, som de på grund av ålder och
funktionsnedsättning inte längre kan bruka. Till följd av detta har sökande,
tillsammans med sin bror, för avsikt att överta skötseln och underhållet av gården
samt bedriva jordbruk så att marken inte växer igen. Därför anger sökande att det är
angeläget att hon bosätter sig på fastigheten. Hon är även förvärvsarbetare inom
Tjörns kommun. Bostadshuset avses enligt ansökan anslutas till kommunalt VA.
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Då föreslagen lokalisering bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan har berörda remissinstanser blivit hörda i ärendet
och aktuella utredningar har genomförts.
Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2019-01-07 inget att erinra.
Mark- och exploateringsavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-01-10 inget att
erinra.
VA-avdelningen har inkommit med erinran daterad 2019-01-14. Inkomna erinringar
omfattar i huvudsak:
 Angiven plats ligger utanför kommunens verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster och kommer varken tas in i verksamhetsområdet eller erbjudas
fastighetsnära anslutning.
 De ser en möjlighet att teckna avtalsanslutning. Sökande får själva ansvara och
bekosta framdragning av ledningar från den kommunala anslutningspunkten till
den tilltänkta platsen. Då anslutningspunkten ligger på motsatt sida av vägen
krävs tillstånd från väghållaren för att genomföra anläggandet av VA-ledningar.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2019-01-17. Inkomna
erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Skogsdungen som finns på platsen har ett stort värde som skydd för den
intilliggande bostadsbebyggelsen, både visuellt och med hänsyn till trafikbuller
från väg 160. Ny bebyggelse på denna plats innebär att stora ytor frigörs från
naturlig växtlighet till förmån för gräsmattor m.m.
 Angiven plats bör inte omfattas av den friskrivningen från detaljplanekravet då de
anser att platsen är belägen inom ett samhälle.
 Angiven plats är olämplig för bebyggelse med hänsyn till bullerstörningar.
Oavsett vilken förändring av markens användning som ansöks för bör denna
lokalisering utgöra ett självklart krav på detaljplan.
Trafikverket har inkommit med erinran daterad 2019-01-18. Inkomna erinringar
omfattar i huvudsak:
 Det bör säkerställas att bebyggelse hamna utanför den tillståndspliktiga zonen,
som här är 30 meter från vägområdet.
 Då den föreslagna bostaden hamnar inom 150 meter från farlig godsled bör
eventuella synpunkter beträffande byggnaders lokalisering och utformning
inhämtas från Räddningstjänsten och beaktas i handläggningen av ärendet.
Almösunds vägförening har inkommit med erinran daterad 2019-02-20. Inkommen
erinran omfattar i huvudsak anordningen av tillfartsväg till fastigheten. I övrigt har de
inget att erinra.
Södra Bohusläns räddningsförbund har inkommit med erinran daterad 2019-02-27.
Inkommen erinran omfattar i huvudsak att bebyggelse som hamnar inom 50 meter
från farlig godsled bör undvikas på grund av individrisken för farligt godsolycka. Det
är möjligt att en ny riskanalys kan påvisa ett annat avstånd. Om en ny riskanalys
presenteras kan räddningstjänsten ompröva yttrandet.
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Miljöavdelningen har inkommit med erinran daterad 2019-03-01. Inkomna erinringar
omfattar i huvudsak att vidare utredning krävs innan beslut kan tas. Dels behövs det
klarläggas att det går att ansluta fastigheten till kommunala VA-nätet, dels behöver en
bullerutredning utföras som visar att gällande riktvärde vid bostadens fasad inte
överskrids.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har inte
inkommit.
Sökande har erbjudits möjlighet att bemöta inkomna erinringar, men något yttrande
från sökande har inte inkommit.
Sökande har i en skrivelse daterad 2019-05-03 framfört att de inte vill utföra de
aktuella utredningarna.
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).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Efter samhällsbyggnadsnämndens beslut har sökande att beretts möjlighet att utföra
erforderliga utredningar. Sökande har i en skrivelse daterad 2019-05-03 framfört att
de inte vill utföra de aktuella utredningarna.
Med hänsyn till resultatet av utredningarna tillsammans med inkomna erinringar
bedömer byggavdelningen att aktuell plats bedöms olämplig att ta i anspråk för
bebyggelse.
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ 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.
Justerandes sign
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Jäv
Robert Johansson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. Jan
Josefsson (V) tjänstgör istället för Robert Johansson (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) 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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§155

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2018/0680
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Ärendet ska prövas vidare
2. Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen
3. Möjlighet att förse bostadshuset med vatten av tillräcklig mängd och kvalitet
ska redovisas/utredas
4. Ärendet ska remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, länsmuseet och
andra berörda instanser
5. Följande information lämnas i ärendet:
 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas.
 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller
om ansökan ska avslås.
 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen
inom byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-08
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R5, område där
mindre vindkraftverk (totalhöjd < 50 m) kan prövas och R7, område med stora
kulturmiljövärden.
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för högexploaterad kust.
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
Ansökan inkom 2019-04-25.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-04-24 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för att sökande inte längre orkar att
förvalta gården och därför behöver en mindre bostad.
I närheten av den aktuella platsen finns kända fornlämningar.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan.
Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess
närmaste omgivning.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig komplettering
till befintlig bebyggelse. Läget avskilt från befintlig bostadsbebyggelse bedöms
medföra en alltför stor omgivningspåverkan.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms medföra betydande olägenheter för
omgivningen.
Föreslagen plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms stå i strid mot översiktsplanens krav
på att ny bebyggelse utanför detaljplan ska lokaliseras som en naturlig komplettering
till befintlig bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.
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 2 kap 2, 5 och 6 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte
uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än byggavdelningen. Efter
besiktning bedömer nämnden att aktuell lokalisering är lämplig för vidare prövning.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att ärendet
ska prövas vidare med utredningar och remisser.
Rikard Larsson (S) tillstyrker Jörgen Myrbergs förslag.
Beslutet skickas till

Justerandes sign
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§156

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för bostadshus
och garage
2018/1730
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 plan- och byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
5 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bostadshus utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-07
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 R1, område för
tätortsstudie. I tätortsstudien är aktuell plats inte specifikt utpekad.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bostadshus med en byggnadsarea på 90 m2 och en garagebyggnad på
30 m2.
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).
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Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget bostadshus bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
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.
Föreslaget bostadshus 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.
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 dagbeslutet 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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Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
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§157

, Tjörns kommun - Ansökan om
strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av bostadshus
2018/0846
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för om- och
tillbyggnad av bostadshus.
2. Dispensen omfattar också tillhörande markarbeten.
3. De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 1 punkten miljöbalken
uppfylls.
4. Livsvillkoren för djur- och växtarter inom området förändras inte väsentligt.
5. Allmänhetens tillträde till strandområdet försämras inte.
6. Syftet med strandskyddet påverkas inte.
7. Strandskyddsdispensen förenas med villkor med stöd av 16 kap 2 §,
miljöbalken. Tillbyggnaden får inte göras större än 80 kvadratmeter och ska
utföras i enlighet med inlämnade ritningar. Tillbyggnaden får inte göras högre
än befintligt bostadshus. Balkonger ska utföras i enlighet med inlämnade
ansökningshandlingar.
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av
bostadshus. Strandskyddsdispens föreslås meddelas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-07
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat som område med
stora naturvärden, R6 och område med särskilda värden för rekreation och friluftsliv,
R8.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård.
För platsen gäller strandskydd.
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av
bostadshus.
Det befintliga bostadshuset har en byggnadsarea på 165 m2 och man ansöker nu om
strandskyddsdispens för att bygga till med 80 m2 byggnadsarea. Tillbyggnaden är
Justerandes sign
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redovisad med bottenvåning under jord samt två våningar. I ansökan ingår även 4
balkonger.
Enligt 7 kap 15 § punkt 2, miljöbalken, gäller att inom ett strandskydds-område får
inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
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 marken redan har tagits i anspråk på ett som gör att tillbyggnader saknar
betydelse för strandskyddets syfte.
 Att tomten omfattas av lagakraftvunnen tomtplatsavgränsning med krav på
markering med trästaket eller stengärdsgård med en höjd på maximalt 120 cm.
Djur- och växtlivet påverkas inte och allmänhetens tillgång till strandområdet
försämras inte.
Den föreslagna tillbyggnaden samt balkonger är placerade inom beslutad
tomtplatsavgränsning
Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2019-03-27 tillstyrkt strandskyddsdispens för
om- och tillbyggnad av bostadshus.
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.
Område utanför redan etablerad hemfridszon bedöms inte tas i anspråk.
Området bedöms genom staket vara väl avskilt från området närmast strandlinjen.
De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 1, punkten miljöbalken bedöms
föreligga.
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.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Robert Johansson (M) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

För kännedom:
Länsstyrelsen
Västra Götaland
Naturvårdsenheten
403 40 Göteborg
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§158

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
bostadshus (ersättningshus)
2019/0115
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 plan- och byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats
5 Berörd byggnadsdel får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
6 Ombyggnad av fritidshus till förrådsbyggnad ska vara klar innan slutbesked
meddelas för nya bostadshuset.
7 Dagvatten av ledning ska utföras med fördröjningsmagasin.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bostadshus utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 118/2019-04-10 att återremittera
ärendet för att sökanden ska redovisa en tillgänglig tillfart fram till huset samt att
ange höjd på färdigt golv.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-09
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Ärendebeskrivning
Ansökan har kompletteras med redovisning av tillgänglighet och höjd på färdigt golv
2019-05-08.
Ansökan avser uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på 126 m2 samt
ombyggnad av befintligt fritidshus till förråd.
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.
Justerandes sign
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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).
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 byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget bostadshus bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelse-miljö på ett
godtagbart sätt.
Föreslaget bostadshus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Föreslaget bostadshus 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.
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Robert Johansson (M) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§159

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
komplementbyggnad
2019/0284
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 plan- och byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
5 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för komplementbyggnad utanför detaljplan. Bygglov
föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-07
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område och inom Stigfjordens
naturreservat.
Ärendebeskrivning
Ärendet blev komplett 2019-03-11.
Ansökan avser komplementbyggnad med en byggnadsarea på 79 m2.
Dispensbeslut från länsstyrelsen, daterat 2019-03-07, föreligger gällande
strandskyddet och Stigfjordens naturvårdsområde.
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).
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

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).
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen komplementbyggnad bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på
detaljplan.
Föreslagen komplementbyggnad bedöms vara anpassad till det egna huset och
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen komplementbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslagen komplementbyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Föreslagen komplementbyggnad bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i
den översiktliga planeringen.
Kraven i 2 kap 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.
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.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§160

Långekärr 2:19, Tjörns kommun - Ansökan om tidsbegränsat
bygglov för återvinningsstation
2019/0598
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Tidsbegränsat bygglov t o m 2024-04-01 beviljas.
2 Kontrollansvarig krävs inte.
3 Tekniskt samråd krävs inte.
4 Startbesked meddelas.
5 Fastställt kontrollplan ska följas.
6 Berörd bebyggelse får tas i bruk innan slutbesked ges.
7 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
8 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
9 Fastställd avvecklingsplan ska följas.
Sammanfattning
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation utanför detaljplan.
Erinran har inkommit. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-14
Beslutsunderlag
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.
Aktuellt område ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation t o m 2019-04-01.
Återvinningsstationen består av ca 5 containrar á 10 m3. Återvinningsstationen avses
endast att användas sommartid, tiderna regleras med markägare Tjörns Bostads AB i
ett markupplåtelseavtal.
Ärendet blev komplett 2019-04-05.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägare till fastigheten
Justerandes sign

har inkommit med erinran daterad 2019-05-08.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak placering. Se skrivelse daterad 2019-05-08
för yttrandet i sin helhet.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-05-13 kommenterat inkomna erinringar. Se
skrivelse för yttrandet i sin helhet.
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 byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen återvinningsstation inte kommer
medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Föreslagen återvinningsstation bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på
detaljplan.
Föreslagen återvinningsstation bedöms vara anpassad till omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen återvinningsstation 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
tidsbegränsat bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
FTI AB
Box 1176
171 23 Solna

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§161

Rönnäng 1:539/1:552, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
ändring och utökning av befintlig parkering
2019/0713
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 Fastställd kontrollplan ska följas.
7 Berört område får tas i bruk innan slutbesked ges.
8 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
9 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för parkering inom detaljplan. Ansökan avviker från
detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov
föreslås beviljas.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 380/2012-11-05 följande: att bevilja
bygglov för ombyggnad samt utökning av befintlig parkeringsplats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-15
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Bergrum Veberga (nr P39). I gällande detaljplan
är aktuell fastighet betecknad P-plats, B2H, natur. Det innebär, att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för parkeringsändamål, bostadsändamål samt natur.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser ändring och utökning av befintlig parkering.
Ärendet blev komplett 2019-04-29.
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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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Föreslagen parkering avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt och
användningssätt.
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).
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 och byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse
med detaljplanens syfte.
Föreslagen parkering bedöms vara anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Föreslagen parkering bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Föreslagen parkering bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 § och 9 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 §, 31 b-c § 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.
 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.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Cyril Esbjörnsson (TP) och Robert Johansson (M) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Tjörns Bostad AB
Vallhamns Industriväg 213
471 93 Kållekärr

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§162

Härön 1:7, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande
av sjöbod
2018/0363
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. Byggnaden får 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 uppförande av sjöbod utanför detaljplan. Erinringar har
inkommit. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-06
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård.
Aktuell plats är belägen inom Häröns naturreservat.
Aktuell plats är belägen inom strandskyddat område.
Aktuell plats är belägen inom Natura 2000-område.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av sjöbod med en byggnadsarea på ca 16 m2. Sjöboden är
en befintlig bod som idag är placerad på andra sidan Rörviken, nordöst om
föreslagen plats. Då byggnaden kommer uppföras på en ny plats som inte är
ianspråktagen av bebyggelse bedöms åtgärden som uppförande av en ny byggnad.
2019-01-25 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att ge Länsstyrelsen i Västra
Götalands län dispens från reservatsföreskrifterna och strandskyddsbestämmelserna
för att underhålla och bygga om befintlig brygga samt flytta befintlig sjöbod på
fastigheten Härön 1:7. Åtgärderna ska utföras i enlighet med ansökan.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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2019-05-22

Följande erinringar har inkommit:
 Erinran daterad 2019-02-27 från ägarna till fastigheten
 Erinran daterad 2019-02-27 från ägaren till fastigheten
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Om sjöboden placeras enligt ritningar måste man ha tillgång till sjöboden för att
nå bryggan. Detta strider mot bl.a. Länsstyrelsens beslut och allemansrätten.
 Sjöbodens är enligt inlämnade ritningar placerade på samfälligheten S:6, detta
utgör olovligt intrång på delägarnas äganderätt. S:6 är en väg som inte är avsedd
för bebyggelse.
 Precis norr om befintlig brygga finns en berghäll med tillräckligt vattendjup som
används flitigt för att forsla diverse ting till denna del av Härön. Sjöbodens nya
placering bör inte inskränka på denna.
Sökande inkom 2019-03-13 med reviderade ritningar och har i skrivelse daterad
2019-03-20 kommenterat inkomna erinringar och besvarat att:
 Sjöboden kommer att stå vid sidan av, väster om bryggan. Den naturliga vägen
att gå av och på bryggan, norrut, hindras inte av sjöbodens placering. Redan idag
är det så man gör. Det är inte nödvändigt att gå igenom sjöboden då man går
iland.
 Det kommer finnas en passage på två till tre meter på bryggan som kommer att
förbättras.
 Den naturliga stenrampen kommer finnas kvar.
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).
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,
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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 byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Det har inkommit erinringar gällande sjöbodens placering, där klagande hävdar att
sjöboden delvis kommer placeras på samfälligheten Härön S:6. Sökande hävdar
däremot att den kommer placeras på Härön 1:7. Oenigheten ligger främst i att
fastighetsgränsen i detta fall inte helt överensstämmer med verkligheten samt att
kartmaterialet som tillhandahålls över samfälligheten inte har den detaljeringsgraden
som krävs i detta fall. Föreslagen sjöbod är enligt inlämnat material placerat på
fastigheten Härön 1:7 och det är på den fastigheten som byggnaden ska uppföras.
Föreslagen sjöbod bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
Föreslagen sjöbod bedöms vara anpassad till omgivande miljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen sjöbod bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Föreslagen sjöbod bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Föreslagen sjöbod 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 §, 13 § och 17 § 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.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Robert Johansson (M) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Västkuststiftelsen
Seminariegatan 1F
413 13 Göteborg
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning:
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§163

Härön 1:113, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov ändrad
användning (från restaurang till övernattningsrum/hotell) samt för
om- och tillbyggnad av befintlig byggnad
2018/1413
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Befintlig bebyggelse förklaras innebära liten avvikelse från gällande detaljplan.
4. Som kontrollansvarig godkänns
.
5. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos
byggavdelningen.
6. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats
7. Berörd byggnadsdel får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning inom
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig
med detaljplanens syfte. Erinringar har inkommit. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-24
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Härön (716). I gällande detaljplan är aktuell
fastighet betecknad H. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får användas för
handelsändamål.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser ändrad användning av plan 2 och 3. Idag används plan 2 till
restaurang och plan 3 till förråd/ maskinrum och den ändrade användningen skulle
innebära att båda planen användas till övernattningsrum/ hotell. Ansökan avser även
om- och tillbyggnad av befintlig byggnad som innebär att det tillskapas 13
övernattningsrum för restaurangens gäster på plan 2 och 3 samt nytt
personalutrymme på plan 2. En hiss installeras i byggnaden och en ramp uppförs på
byggnadens västra sida för att uppfylla tillgänglighetskraven i byggnaden.
Entréplanet berörs enbart av hissinstallationen.
Ärendet blev komplett 2019-04-03.
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Befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomten, antal
våningar och användningssätt.
Föreslagen ändrad användning avviker från gällande detaljplan beträffande
användningssättet.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägare till fastigheten
har inkommit med erinran daterad 2019-03-26.
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Antalet övernattningsrum.
 Föreslagen ramp.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-04-02 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande har efter detta omarbetat placeringen och utformningen av rampen i enlighet
med inkomna synpunkter.
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 byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen konstaterar att redan nuvarande användningssätt (restaurang)
avviker från gällande detaljplan (handelsändamål). Föreslagen ändrad användning
(övernattningsrum/ hotell) får bedömas utgöra en komplettering till redan befintlig
verksamhet.
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Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse
med detaljplanens syfte.
Befintlig byggnad och omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur
kulturmiljösynpunkt.
Föreslagna åtgärder bedöms vara anpassad/anpassat till det egna huset på ett
godtagbart sätt.
Föreslagna åtgärder bedöms vara anpassade 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 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Robert
Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Spakåsgården AB
Vitalisgatan 24
441 43 Alingsås
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning:
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§164

, Tjörns kommun - Ansökan om rivninglov i
efterhand för rivning av garage, Fråga om överträdelse mot planoch bygglagen
2018/1558
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Rivningslov beviljas i efterhand för rivning av garage.
2 Kontrollansvarig krävs inte.
3 Tekniskt samråd krävs inte.
4 Startbesked meddelas i efterhand.
5 Fastställd rivningsplan ska följas.
6 Rivningsplan ska redovisas för erhållande av slutbesked.
7 Byggsanktionsavgift på 8370 kr tas ut av fastighetsägarna
med stöd av 9 kap 15 §
2 punkten plan- och byggförordningen för redan utförd rivning (för vilken
rivningslov beviljas i efterhand).
Sammanfattning
Ärendet avser rivningslov i efterhand för rivning av garage samt frågan om
överträdelse mot plan- och bygglagen. Ansökan överensstämmer med gällande
detaljplan. Rivningslov föreslås beviljas. Det föreslås också beslutas om
byggnadssanktionsavgift.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade enligt § 54/2019-02-13 att bevilja bygglov för
utvändig ändring och tillbyggnad av bostadshus mm. Ansökan omfattade även
uppförande av uthus/ förråd på platsen där garaget tidigare stod.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-10
Beslutsunderlag
Beräkning byggsanktionsavgift
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för 4:e roten Klädesholmens samhälle (P 94/6). I
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för bostadsändamål. På platsen för garaget är marken
korsprickad, vilket innebär att enbart uthus får uppföras.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
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Ärendebeskrivning
Ansökan avser rivning av garage med en byggnadsarea på 20 m2. Ansökan om
rivningslov för rivning av garage på fastigheten
, daterad och
diarieförd 2018-11-15. Rivningen har utförts innan ansökan om rivningslov
inkommit till byggavdelningen.
Ärendet aktualiserades då handläggare gjorde en besiktning på en intilliggande
fastighet 2018-11-14. Handläggaren såg då att rivning av fasaden på
hade påbörjats och valde därför att kontakta fastighetsägaren och informera om
att bygglov krävs för en sådan utvändig ändring. Dagen efter besökte
fastighetsägaren byggavdelningen och förklarade att de hade för avsikt att göra en
om- och tillbyggnad på bostadshuset och i efterhand söka rivningslov för garaget. Då
sökande uppgav att de hade väldigt bråttom att få bygglov beviljat för bostadshuset
samtidigt som handläggaren förklarade att hon inte visste hur handläggningen såg ut
för ärendet som gällde rivningen beslutades att ansökan skulle delas upp i två delar,
en ansökan för bostadshuset och en rivningsansökan för garaget.
Handläggaren har i skrivelse daterad 2019-03-15 informerat sökande om gällande
lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
Sökande har i en skrivelse som inkom till byggavdelningen 2019-04-08 besvarat
handläggarens skrivelse. Sökande uppger att rivningen av tak, stomme inklusive
isolering utfördes mellan den 12-13 november 2019 genom entreprenören
Processbygg AB. 2019-11-27 revs resterande delar av garage (grundmur samt
angörande reglar mot huset). Sökande anger att anledningen till att rivning skett
innan ansökan inkommit till byggavdelningen var att garaget var gammal och i dåligt
skick. Sökande nämner också att de rimligen borde fått besked om att de borde
återuppföra garaget (rätta rivningen) innan bygglov beviljats för uppförande
uthus/förråd på den aktuella platsen vilket gör det omöjligt för sökande att i efterhand
rätta sig.
Befintligt garage överensstämmer med gällande detaljplan.
Föreslagen rivning överensstämmer med gällande detaljplan.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
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
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byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av plan- och byggavdelningens
expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Rivning av garage har utförts innan anmälan inkommit till byggavdelningen samt
utan erforderliga tillstånd, det bedöms dock att rivningslov kan beviljas i efterhand.
Det bedömdes angeläget att bevilja bygglov för de tidigare sökta åtgärderna på
fastigheten § 54/2019-02-13. Då behandlades inte frågan om rivningslov i det
ärendet, men bygglov beviljades för uppförande på den aktuella platsen vilket
försvårar möjligheten för sökande att rätta sig i det nu aktuella rivningsärendet. I nu
aktuellt ärende behandlas rivningslovet rent formellt, men den frågan som i första
hand ska behandlas i det aktuella ärendet är frågan om sanktionsavgift.
Rivningen är utförd redan innan ansökan om rivningslov inkommit till
byggavdelningen.
Redan utförd rivning av garage bedöms med stöd av 9 kap 10 § plan- och bygglagen
vara lovpliktig rivning.
Befintligt bostadshus och omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur
kulturmiljösynpunkt.
Redan utförd rivning bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 34 § plan- och bygglagen för beviljande av rivningslov
inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Eftersom rivningslov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd rivning ska
byggsanktionsavgift tas ut för denna.
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 15 2 punkten plan- och
byggförordningen med utgångspunkt från bygglovsplikt med stöd av 9 kap 10 § planoch bygglagen.
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för beräkning av
sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2018, det vill säga det år
byggnadsarbetena påbörjats. Beräkningen föreslås biläggas
samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet.
Byggsanktionsavgiften för redan utförd rivning uppgår enligt guiden till 8370 kr.
Byggsanktionsavgift för redan utförd rivning föreslås därför tas ut med beloppet
8370 kr. Det bedöms inte ha framkommit något, som gör att byggsanktionsavgiften
ska nedsättas eller inte tas ut.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Wirtberg (S), Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
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§165

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
uppförande av bostadshus
2018/1480
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. 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, 2019-05-06
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 nybyggnad bostadshus med en byggnadsarea på 133 m2.
Ärendet blev komplett 2019-04-24.
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.
Följande erinringar har inkommit:
 Erinran daterad 2018-12-27 från ägare till fastigheten
 Erinran daterad 2019-01-01 från ägarna till fastigheten
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Avstånd till gräns (i huvudsak gällande krav på brandskydd).
 Höjd på färdigt golv.
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Det har inkommit skrivelser daterade 2018-12-17 och 2019-01-07 från ägarna till
fastigheterna
och
. Dessa har inte beretts tillfälle att yttra sig
över ansökan, då de inte betraktats som berörda sakägare i det aktuella
bygglovsärendet.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-01-13 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande har fått möjlighet att omarbeta föreslagen placering och höjd på färdigt
golv. Sökande har inte omarbetat föreslagen placering, men framfört att de har för
avsikt att brandklassa fasaden mot
. Efter dialog med
byggavdelningen har sökande omarbetat förslaget gällande höjden på färdigt golv
och föreslagit en sänkning på färdigt golv med 90 cm (från + 24,50 till +23,60).
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).
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Det har inkommit erinringar gällande byggnadens placering i förhållande till
fastighetsgränsen, i huvudsak gällande frågan om krav på brandskydd. Avstånd till
gräns regleras inte i detaljplanen. I 8 kap. 4 § 3 punkten plan- och bygglagen framgår
det att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
säkerhet i händelse av brand. I 3 kap. 8 § plan- och byggförordningen framgår det att
för att det ovanstående kravet ska uppfyllas ska byggnadsverket vara projekterat och
utfört på ett sådant sätt som innebär att bl.a. spridning av brand till närliggande
byggnadsverk begränsas. I detta fall finns det inget byggnadsverk att förhålla sig till.
Kommunen får inte ställa egna eller högre krav än vad som framgår av lagen (8 kap.
4a § plan- och bygglagen). Sökande kan däremot på eget initiativ välja att
brandskydda sin fasad.
Byggavdelningen gjorde bedömningen att föreslagen höjd på färdigt golv (+24,5 m)
var för högt i förhållande till intilliggande fastigheter och gaturum. Byggavdelningen
gjorde bedömningen att färdig golvnivå som ligger ca 3,5 m över gatans nivå inte är
att bedöma som anpassad till bl.a. stads- och landskapsbilden och intresset av en god
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helhetsverkan (2 kap. 8 § 1 p plan- och bygglagen). Den naturliga topografin på
fastigheten är högre än intilliggande fastigheter åt väst och öst och därför kan det
bedömas skäligt att byggnadens färdiga golv hamnar högre än fastigheter intill. Efter
en sänkning på 90 cm av nivån på färdig golv (från + 24,5 till + 23,6) gör
byggavdelningen bedömningen att byggnaden uppfyller ovanstående punkt och
därmed bedöms byggnadens utformning och placeras lämplig med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
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.
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse
med detaljplanens syfte.
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 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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Förslag till beslut på sammanträdet
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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§166

, Tjörns kommun - föreläggande daterat 2019-04-17
från Mark- och miljööverdomstolen (aktbilaga 7, mål nr P 2304-19,
060101)
2018/0607
Beslut
Bifall till besvären över Mark- och miljödomstolens dom avstyrks.
Reservation
Jörgen Myrberg (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Bygglov beviljades ursprungligen enligt BD § 380/2015-05-21 för uppförande av
bostadshus. Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen. Tidsfrist för nyttjande
av bygglovet gick ut. Ny ansökan om bygglov inlämnades och bygglov beviljades
enligt BD 474/2018-07-04. Överklagan över beslutet avslogs av Länsstyrelsen
2018-08-10 och av Mark och miljödomstolen i dom 2019-02-08. Mark- och
miljööverdomstolen har 2019-04-17 förelagt Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott att yttra sig över överklagan.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Nordviksgärde, Nordvik 1:54 (P 69). I gällande
detaljplan är aktuellt område betecknat B, vilket innebär att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
Det noteras, att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott från och med
den 1 januari 2019 motsvaras av samhällsbyggnadsnämnden.
Bygglov beviljades ursprungligen enligt BD § 380/2015-05-21 för uppförande av
bostadshus. Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen.
Tidsfrist för nyttjande av bygglovet gick ut. Ny ansökan om bygglov inlämnades och
bygglov beviljades enligt BD 474/2018-07-04.
I beviljade bygglov har besluten motiverats kortfattat med hänvisning till aktuella
lagrum.
Förslaget bedömdes planenligt, och anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Förutsättningar för suterrängvåning bedömdes finnas.
Föreslaget bostadshus bedömdes uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslaget bostadshus bedömdes inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
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Fastigheten
gränsar i sydväst mot allmän platsmark (lokalgata).
Bostadshuset är beläget längre än 6 meter från den allmänna platsmarken. På
utstakningsskiss daterad 2018-11-01 från Metria är minsta avstånd till tomtgäns mot
gata (till allmän platsmark) preciserat till 6,21 meter.
Nockhöjden har beräknats från den uppfyllda markens medelnivå invid byggnaden.
Beslutet om bygglov överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 201808-10 att avslå överklagandet.
I Länsstyrelsens beslut har det beviljade bygglovet utförligt värderats i förhållande
till gällande detaljplan och till plan- och bygglagens regler.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och
miljödomstolen har i dom 2019-02-08 avslagit överklagan. I Mark- och
miljödomstolens dom redogörs utförligt för förenlighet med detaljplanen (antal
våningar och nockhöjd), anpassningskrav mm samt frågan om betydande olägenhet.
Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen har 2019-04-17 förelagt Kommunstyrelsens miljöoch samhällsbyggnadsutskott att yttra sig. Tidsfristen för inkommande med yttrande
har förlängts fram till 2019-06-03.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen vidhåller, att beviljat bygglov uppfyller kraven i gällande
detaljplan och plan- och bygglagens regler. Byggavdelningen instämmer i
Länsstyrelsens beslut och motivering till beslutet. Byggavdelningen instämmer
vidare i Mark- och miljödomstolens dom och motivering till domen.
När ett område exploateras och bebyggs med styckebyggda friliggande enbostadshus,
kan det uppstå motstridande intressen mellan fastighetsägarna. I nu aktuellt fall är det
fråga om relativt tät bebyggelse med påtagliga nivåskillnader.
Fastighetsägarna kan inom detaljplanens och plan- och bygglagens ramar välja olika
lösningar, som påverkar förhållandena inom intilliggande fastigheter på olika sätt.
Den som först väljer lösning för bebyggelse av sin tomt, måste utgå från att senare
bebyggda tomter kan bli bebyggda på olika sätt.
Det kan inte ställas krav på samordning av bebyggelsen som om det vore fråga om en
gruppbebyggelse. Kommunen ska dock tillse, att detaljplanens bestämmelser
uppfylls eller att liten avvikelse kan beviljas i de fall det kan bli aktuellt. I detta fall
är det fråga om planenlig bebyggelse.
Det ska vidare tillses, att plan- och bygglagens bestämmelser uppfylls beträffande
bland annat beträffande utformning och anpassning till omgivande bebyggelse samt
att det inte uppstår betydande olägenhet för omgivningen.
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Byggavdelningen bedömer, att bebyggelsen kunnat samordnas på annat sätt, än vad
som skett. Det har dock inte funnits skäl för byggavdelningen att ställa krav på annan
utformning, eftersom kraven i gällande detaljplan och plan- och bygglagens
bestämmelser bedömts uppfyllas.
Bifall till besvären föreslås avstyrkas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Svea Hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen
Box 2290
103 17 Stockholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§167

, Tjörns kommun - föreläggande daterat 2019-04-17
från Mark- och miljööverdomstolen (aktbilaga 7, mål nr P 2305-19,
060101)
2018/0608
Beslut
Bifall till besvären över Mark- och miljödomstolens dom avstyrks.
Reservation
Jörgen Myrberg (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Bygglov beviljades ursprungligen enligt BD § 379/2015-05-21 för uppförande av
bostadshus. Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen. Tidsfrist för nyttjande
av bygglovet gick ut. Ny ansökan om bygglov inlämnades och bygglov beviljades
enligt BD 476/2018-07-04. Överklagan över beslutet avslogs av Länsstyrelsen
2018-07-31 och av Mark och miljödomstolen i dom 2019-02-08. Mark- och
miljööverdomstolen har 2019-04-17 förelagt Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott att yttra sig över överklagan.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Nordviksgärde, Nordvik 1:54 (P 69). I gällande
detaljplan är aktuellt område betecknat B, vilket innebär att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
Det noteras, att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott från och med
den 1 januari 2019 motsvaras av samhällsbyggnadsnämnden.
Bygglov beviljades ursprungligen enligt BD § 379/2015-05-21 för uppförande av
bostadshus. Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen.
Tidsfrist för nyttjande av bygglovet gick ut. Ny ansökan om bygglov inlämnades och
bygglov beviljades enligt BD 476/2018-07-04.
I beviljade bygglov har besluten motiverats kortfattat med hänvisning till aktuella
lagrum.
Förslaget bedömdes planenligt, och anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Förutsättningar för suterrängvåning bedömdes finnas.
Föreslaget bostadshus bedömdes uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslaget bostadshus bedömdes inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
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Fastigheten
gränsar i nordost mot allmän platsmark (natur).
Bostadshusets nordöstra hörn är beläget närmare den allmänna platsmarken än 6
meter.
På detaljplanens karta finns en vägledande bild, där begreppen nockhöjd,
medelmarknivå och allmän plats redovisas. På bilden redovisas tydligt, att nockhöjd
beräknas från medelmarknivån, även då avståndet till allmän plats är betydligt
mindre än 6 meter.
Nockhöjden har beräknats från den uppfyllda markens medelnivå invid byggnaden
såsom det redovisas på den vägledande bilden.
Beslutet om bygglov överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 201807-31 att avslå överklagandet.
I Länsstyrelsens beslut har det beviljade bygglovet utförligt värderats i förhållande
till gällande detaljplan och till plan- och bygglagens regler.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och
miljödomstolen har i dom 2019-02-08 avslagit överklagan. I Mark- och
miljödomstolens dom redogörs utförligt för förenlighet med detaljplanen (antal
våningar och nockhöjd), anpassningskrav mm samt frågan om betydande olägenhet.
Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen har 2019-04-17 förelagt Kommunstyrelsens miljöoch samhällsbyggnadsutskott att yttra sig. Tidsfristen för inkommande med yttrande
har förlängts fram till 2019-06-03.
Det konstateras, att det enligt BD § 445/2014-10-03 gällande fastigheten
beviljats bygglov för mur i tomtgräns. Det bedöms preliminärt, att muren
uppförts med annan placering än vad som redovisats i beviljat bygglov. Muren
förefaller devis vara placerad inom fastigheten
, delvis utanför den
egna fastigheten inom fastigheten
. Det bedöms vidare, att såväl mur
som del av altan uppförts utanför den egna fastigheten inom allmän platsmark.
Fråga om den utförda muren kommer att utredas som separat ärende. Frågan
påverkar dock i viss mån också det överklagade bygglovet.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen vidhåller sitt tidigare ställningstagande
Byggavdelningen vidhåller, att beviljat bygglov uppfyller kraven i gällande
detaljplan och plan- och bygglagens regler. Byggavdelningen instämmer i
Länsstyrelsens beslut och motivering till beslutet. Byggavdelningen instämmer
vidare i Mark- och miljödomstolens dom och motivering till domen.
När ett område exploateras och bebyggs med styckebyggda friliggande enbostadshus,
kan det uppstå motstridande intressen mellan fastighetsägarna. I nu aktuellt fall är det
fråga om relativt tät bebyggelse med påtagliga nivåskillnader.
Fastighetsägarna kan inom detaljplanens och plan- och bygglagens ramar välja olika
lösningar, som påverkar förhållandena inom intilliggande fastigheter på olika sätt.
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Den som först väljer lösning för bebyggelse av sin tomt, måste utgå från att senare
bebyggda tomter kan bli bebyggda på olika sätt.
Det kan inte ställas krav på samordning av bebyggelsen som om det vore fråga om en
gruppbebyggelse. Kommunen ska dock tillse, att detaljplanens bestämmelser
uppfylls eller att liten avvikelse kan beviljas i de fall det kan bli aktuellt. I detta fall
är det fråga om planenlig bebyggelse.
Det ska vidare tillses, att plan- och bygglagens bestämmelser uppfylls beträffande
bland annat beträffande utformning och anpassning till omgivande bebyggelse samt
att det inte uppstår betydande olägenhet för omgivningen.
Byggavdelningen bedömer, att bebyggelsen kunnat samordnas på annat sätt, än vad
som skett. Det har dock inte funnits skäl för byggavdelningen att ställa krav på annan
utformning, eftersom kraven i gällande detaljplan och plan- och bygglagens
bestämmelser bedömts uppfyllas.
Bifall till besvären på dessa grunder föreslås avstyrkas.
Byggavdelningen lämnar följande ytterligare synpunkter
Beräkning av byggnadens nockhöjd från den uppfyllda markens medelnivå bedöms
ha stöd i detaljplanens bestämmelser genom den vägledande bild, där beräkning av
nockhöjd från markmedelnivån redovisas.
Förutsättningar att utföra byggnad och utfyllnad bedöms uppfyllda. Dock bedöms
vissa frågor kopplade till mur och altan gällande fastigheten
medföra
vissa komplikationer. Dessa komplikationer bedöms inte kunna belasta ägare till
fastigheten
.
Fråga om utförande av mur och altan tillhörande fastigheten
utredas som separat ärende.

kommer

Problematiken rörande de delar av muren, som berör fastigheten
lösas på olika sätt:
 Utförd mur kan rättas i enlighet med beviljat bygglov
 Civilrättsligt avtal kan träffas om utförd mur och bygglov för detta prövas
 Fastighetsreglering kan genomföras utifrån utförd mur
 Kompletterande mur kan uppföras inom fastigheten
mot
tomtgräns och bygglov för detta prövas.

kan

Men det bedöms, att byggnaden inom
kan uppföras i enlighet med
beviljat bygglov oavsett uppkommen komplikation om muren. Även utfyllnaderna
bedöms kunna genomföras. Dock får utfyllnaderna i detalj anpassas till den lösning
som efter kommunicering och utredning väljs.
Det bedöms orimligt, om uppförande av bostadshus och genomförande av
huvudsaklig utfyllnad skulle fördröjas på grund av felaktig placering av uppförd mur.
Bifall till besvären på dessa grunder föreslås avstyrkas.
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Sammanfattning och förslag till beslut
Förutsättningar för beviljande av bygglov för bebyggelse och huvudsaklig utfyllnad
bedöms föreligga. Innan arbetena med markuppfyllnad mot grannfastigheten
genomförs, förutsätts sökande själv eller parterna tillsammans välja lämplig lösning
för mur och markutfyllnad mot mur.
Bifall till besvären föreslås avstyrkas.
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i byggavdelningens synpunkter och förslag
till beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden gör därutöver följande förtydligande.
Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott) vidhåller sin tidigare uppfattning att bygglovet inte strider
mot plan-och bygglagen eller detaljplanen för området och motsätter sig därför
klagandens yrkande om ändring. Nämnden har följande invändningar mot
klagandens grunder för sin talan avseende medelmarknivån och nockhöjden.
Felaktig beräkning av medelmarknivån och nockhöjden
Klagandenas uppfattning är att markens medelnivå och därmed nockhöjden har
beräknats på ett felaktigt sätt.
Klaganden har framfört att nockhöjden ska beräknas med utgångspunkt från den
allmänna platsens medelnivå invid tomten och inte från markens medelnivå invid
byggnaden. Vid prövningen av bygglovsansökan har byggavdelningen utgått från
detaljplanens bestämmelser om hur tomten får bebyggas. Nämnden vill särskilt peka
på den bild i detaljplanekartan som visar hur nockhöjden ska beräknas i anslutning
till allmänplatsmark inom det aktuella planområdet. Av bilden framgår tydligt att
nockhöjden ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden när ansökan om
bygglov prövas. Bygglovet överensstämmer således i denna del med detaljplanen
varför det sätt som klagandena anser att nockhöjden ska beräknas på inte är
tillämpligt.
Klagandena har också framfört dels att markens medelnivå ska utgå från det färdiga
byggföretaget, dels att den mur som byggts har sådana brister att det inte är möjligt
att fylla upp med massor mot muren på det sätt som det uppges i bygglovet och att
beräkningen av medelmarknivån därmed inte kan göras som om det vore möjligt att
fylla upp enligt bygglovet. Vid prövningen av bygglovsansökan måste
byggavdelningen utgå från att övriga byggnadsverk som uppförs i området fullt ut
uppfyller de krav som finns. Att det nu har visat sig att den stödmur som ska används
vid planeringen av tomten har sådan brister att den måste besiktigas årligen kan
därför inte beaktas vid prövningen av om beslutet att bevilja bygglov följer
detaljplanen.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Svea Hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen
Box 2290
103 17 Stockholm
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§168

, Tjörns kommun - föreläggande daterat 2019-04-17
från Mark- och miljööverdomstolen (aktbilaga 7, mål nr P 2306-19,
060101)
2018/0610
Beslut
Bifall till besvären över Mark- och miljödomstolens dom avstyrks.
Reservation
Jörgen Myrberg (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Bygglov beviljades ursprungligen enligt BD § 378/2015-05-21 för uppförande av
bostadshus. Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen. Tidsfrist för nyttjande
av bygglovet gick ut. Ny ansökan om bygglov inlämnades och bygglov beviljades
enligt BD 477/2018-07-04. Överklagan över beslutet avslogs av Länsstyrelsen
2018-08-10 och av Mark och miljödomstolen i dom 2019-02-08. Mark- och
miljööverdomstolen har 2019-04-17 förelagt Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott att yttra sig över överklagan.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Nordviksgärde, Nordvik 1:54 (P 69). I gällande
detaljplan är aktuellt område betecknat B, vilket innebär att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
Det noteras, att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott från och med
den 1 januari 2019 motsvaras av samhällsbyggnadsnämnden.
Bygglov beviljades ursprungligen enligt BD § 378/2015-05-21 för uppförande av
bostadshus. Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen.
Tidsfrist för nyttjande av bygglovet gick ut. Ny ansökan om bygglov inlämnades och
bygglov beviljades enligt BD 477/2018-07-04.
I beviljade bygglov har besluten motiverats kortfattat med hänvisning till aktuella
lagrum.
Förslaget bedömdes planenligt, och anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Förutsättningar för suterrängvåning bedömdes finnas.
Föreslaget bostadshus bedömdes uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslaget bostadshus bedömdes inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Justerandes sign
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Fastigheten
gränsar i öster mot allmän platsmark (park).
Bostadshusets syddöstra hörn är beläget närmare den allmänna platsmarken än 6
meter.
På detaljplanens karta finns en vägledande bild, där begreppen nockhöjd,
medelmarknivå och allmän plats redovisas. På bilden redovisas tydligt, att nockhöjd
beräknas från medelmarknivån, även då avståndet till allmän plats är betydligt
mindre än 6 meter.
Nockhöjden har beräknats från den uppfyllda markens medelnivå invid byggnaden
såsom det redovisas på den vägledande bilden.
Beslutet om bygglov överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 201808-10 att avslå överklagandet.
I Länsstyrelsens beslut har det beviljade bygglovet utförligt värderats i förhållande
till gällande detaljplan och till plan- och bygglagens regler.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och
miljödomstolen har i dom 2019-02-08 avslagit överklagan. I Mark- och
miljödomstolens dom redogörs utförligt för förenlighet med detaljplanen (antal
våningar och nockhöjd), anpassningskrav mm samt frågan om betydande olägenhet.
Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen har 2019-04-17 förelagt Kommunstyrelsens miljöoch samhällsbyggnadsutskott att yttra sig. Tidsfristen för inkommande med yttrande
har förlängts fram till 2019-06-03.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen vidhåller sitt tidigare ställningstagande
Byggavdelningen vidhåller, att beviljat bygglov uppfyller kraven i gällande
detaljplan och plan- och bygglagens regler. Byggavdelningen instämmer i
Länsstyrelsens beslut och motivering till beslutet. Byggavdelningen instämmer
vidare i Mark- och miljödomstolens dom och motivering till domen.
När ett område exploateras och bebyggs med styckebyggda friliggande enbostadshus,
kan det uppstå motstridande intressen mellan fastighetsägarna. I nu aktuellt fall är det
fråga om relativt tät bebyggelse med påtagliga nivåskillnader.
Fastighetsägarna kan inom detaljplanens och plan- och bygglagens ramar välja olika
lösningar, som påverkar förhållandena inom intilliggande fastigheter på olika sätt.
Den som först väljer lösning för bebyggelse av sin tomt, måste utgå från att senare
bebyggda tomter kan bli bebyggda på olika sätt.
Det kan inte ställas krav på samordning av bebyggelsen som om det vore fråga om en
gruppbebyggelse. Kommunen ska dock tillse, att detaljplanens bestämmelser
uppfylls eller att liten avvikelse kan beviljas i de fall det kan bli aktuellt. I detta fall
är det fråga om planenlig bebyggelse.
Det ska vidare tillses, att plan- och bygglagens bestämmelser uppfylls beträffande
bland annat beträffande utformning och anpassning till omgivande bebyggelse samt
att det inte uppstår betydande olägenhet för omgivningen.
Justerandes sign
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Byggavdelningen bedömer, att bebyggelsen kunnat samordnas på annat sätt, än vad
som skett. Det har dock inte funnits skäl för byggavdelningen att ställa krav på annan
utformning, eftersom kraven i gällande detaljplan och plan- och bygglagens
bestämmelser bedömts uppfyllas.
Bifall till besvären på dessa grunder föreslås avstyrkas.
Byggavdelningen lämnar följande ytterligare synpunkter
Beräkning av byggnadens nockhöjd från den uppfyllda markens medelnivå bedöms
ha stöd i detaljplanens bestämmelser genom den vägledande bild, där beräkning av
nockhöjd från markmedelnivån redovisas.
Bifall till besvären avseende hur nockhöjden beräknats föreslås avstyrkas.
Sammanfattning och förslag till beslut
Förutsättningar för beviljande av bygglov för bebyggelse och utfyllnad bedöms
föreligga.
Bifall till besvären föreslås avstyrkas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Svea Hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen
Box 2290
103 17 Stockholm
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§169

Remiss avseende motion från Socialdemokraternas ledamöter
angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”
2019/91
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala företag arbetar för
hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit
med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”.
Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att instifta ett hållbarhetspris enligt
de förslagen som finns med i motionen. Det är en fördel att priset riktar sig brett
genom att det ska vara hållbart på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även föreningar bör kunna bli
nominerade.
Vidare är förslaget i motionen i linje med miljökvalitetsmålen och de globala
hållbarhetsmålen.
Ärendet
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit
med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”.
Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att kunna lämna en värld i
balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och klimatförändringar pågår och att
människan drabbas hårt av dessa förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya
hållbara lösningar för att minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner
och kunskap måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda
företag, föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:

Justerandes sign



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



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


Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.



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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-07
Motionen
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§170

Inkommet initiativärende från Jenn Johansson (SD) om tillsyn och
därefter eventuell stängning av gång&cykelväg mellan Myggenäs
marina och Almöns camping.
2019/99
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet skickas vidare till förvaltningen för vidare beredning.
Sammanfattning
Jenn Johansson (SD) har inkommet med ett initiativärende enligt föjande:
Ärende: Tillsyn och därefter eventuell stängning av gång&cykelväg
mellan Myggenäs marina och Almöns camping.
Bakgrund: I tidningen ”Vi på Tjörn” nr 2 2019 syns på framsidan en
bild på nybyggd bro , i närheten av Myggenäs marina. Om man
passerar denna bro fortsätter gång& cykelleden mot Almöns
Camping. Med säkerheten i fokus för äldre och cyklande har jag
kontaktats av boende i området. Jag har också besökt platsen en
trevlig och frekventerad gång&cykelväg. Grova rötter har på flera
ställen, på en sammanlagd sträcka av ca 50 m lyft den dåligt
grundlagda asfalterade gång&cykelvägen punktvis ca 10 cm.
Möjligheten att cykla omkull eller att i skymning snava omkull och
skada sig, t.ex ett brott på lårbenshalsen, är inte försumbar. Vid mitt
besök såg jag äldre cyklister cykla bredvid aktuell asfaltväg, i
grussträngen bredvid vägen. Vinglar man då är ett fall i diket inte
uteslutet. Ovan beskrivet är inte tryggt och säkert.
Förslag till åtgärd:
Gör omedelbar tillsyn för att bekräfta ovanstående, därefter stäng
passagen pga olycksrisk.
På längre sikt: Låt bygga om gångvägen med riktig grundläggning.
Den behöver inte asfalteras
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
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§171

Inkommet initiativärende från Jenn Johansson (SD) om tillsyn av
uppfyllande av brandsäkerhet, efterföljande av regler för bygglov
samt strandskyddsregler, Almöns camping
2019/98
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet skickas vidare till förvaltningen för vidare beredning.
Sammanfattning
Jenn Johansson (SD) har inkommet med ett initiativärende enligt föjande:
Ärende: Tillsyn av uppfyllande av brandsäkerhet, efterföljande av
regler för bygglov samt strandskyddsregler, Almöns camping.
Initiativtagare: Jenn Johansson SD
Bakgrund: Information som från ett par håll kommit mej tillhanda
samt eget besök på campingen tyder på att Tjörns kommun/
Samhällsbyggnadsnämnden, med det ansvar som åligger, moraliskt
såväl som juridiskt, i syfte att tillse att framförallt brandsäkerhet,
men även att gällande regler för bygglov och miljö uppfylls, låter
utföra tillsyn på Almöns camping. En brand, möjligen orsakad av en
initial olycka, men med snabbt spridningsförlopp och ev tragiska
konsekvenser, pga att gällande brandsäkerhetsregler inte varit
uppfyllda, vore att bedra alla människor som känner till devisen
”Trygg och säker kommun” och naturligtvis, mycket tråkigt för de
som eventuellt drabbas.
Förslag: Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt relevant instans
att omedelbart låta utföra brandstillsyn på Almöns Camping.
Att i andra hand, eller i samband med brandtillsyn pga att det kan
finnas koppling, låta utföra bygg-och miljötillsyn på Almöns
Camping. Även tillsyn av att gällande strandsskyddsregler åtföljs
bör göras.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
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§172

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
Överenskommelse om ledningsrättsupplåtelse gällande
Överenskommelse om ledningsrättsupplåtelse gällande
VA uppgift för
Va uppgift för
Va uppgift för
Va uppgift för
Va uppgift för
Va uppgift för
Va uppgift för
Va uppgift för
Va uppgift för
Anslutningsavtal kommunalt vatten och spillvatten för
VA-uppgift
Överenskommelse om ledningsrättsupplåtelse för
Överenskommelse om ledningsrättsupplåtelse för
Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 241-343
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 191-268
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§173

Meddelanden
2019/13
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Byggavdelningen
Mark- och miljööverdomstolen 2019-04-10
Saken
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten
Tjörns kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens avgörande står därför fast.

i

Mark- och miljödomstolen 2019-04-11
Saken
Överklagande av beslut att avvisa överklaganden som för sent inkomna avseende
beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
i
Tjörns kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avvisar yrkandet om partsförhör under
sanningsförsäkran. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandena om partsförhör
samt om muntlig förhandling och syn på platsen. Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandet i övrigt.
Länsstyrelsen 2019-04-10
Saken
Överklagande av beslut om bygglov för uppförande av verksamhetslokal på
fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandena från
och
och
,
och
,
och
samt
. Länsstyrelsen upphäver det
överklagade beslutet och avslår ansökan om bygglov.
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Länsstyrelsen 2019-04-10
Saken
Överklagande av beslut om bygglov för uppförande av verksamhetslokal på
fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandena från
och
och
,
och
,
och
samt
. Länsstyrelsen upphäver det
överklagade beslutet och avslår ansökan om bygglov.
Mark- och miljööverdomstolen 2019-04-16
Saken
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.
Mark- och miljööverdomstolen 2019-04-16
Saken
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.
Mark- och miljööverdomstolen 2019-04-16
Saken
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.
Mark- och miljödomstolen 2019-04-30
Saken
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen 2019-05-03
Saken
Överklagande av beslut om att avvisa överklagande på fastigheten
Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
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§174

, samråd 2019-04-04 från lantmäteriet om avstyckning,
ärendenr O19564
2019/0717
Beslut
Avstyckning från fastigheten
för ytterligare bostadshus avstyrks innan
lokaliseringen prövats av samhällsbyggnadsnämnden genom planläggning,
förhandsbesked eller bygglov.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden meddelade enligt § 24/2019-01-23 förhandsbesked för
uppförande av ett bostadshus inom fastigheten
. Lantmäteriet begär
samråd om avstyckning av ytterligare fastighet för bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden har inte prövat lämpligheten att bebygga denna
ytterligare fastighet.
Planförutsättningar
Aktuell fastighet är belägen utanför detaljplan.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan betecknat med R (område med endast
generella bestämmelser).
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden meddelade enligt § 24/2019-01-23 förhandsbesked för
uppförande av ett bostadshus inom fastigheten
.
Avstyckning från fastigheten
kan genomföras i enlighet med det
meddelade förhandsbeskedet. Det innebär avstyckning för bostadsändamål (ett
bostadshus).
Vid Lantmäteriets fältarbete 2019-03-29 ändrades sökandes yrkande till att istället
gälla avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål.
Lantmäteriet begär 2019-04-04 samråd om avstyckning av den ytterligare
fastigheten för bostadsändamål. Samhällsbyggnadsnämnden har inte prövat
lämpligheten att bebygga denna ytterligare fastighet.
Fastighetsbildning ska enligt fastighetsbildningslagen 3 kap 1 § ske så att varje
fastighet ur ett antal aspekter blir varaktigt lämpad för sitt ändamål.
Fastighetsbildning får enligt fastighetsbildningslagen 3 kap 3 § inte ske om åtgärden
skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse
eller motverka lämplig planläggning av området.
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Om kraven i 3 kap 1§ och 3 § fastighetsbildningslagen uppfylls bedöms inte kunna
avgöras förrän lokaliseringen prövats av Samhällsbyggnadsnämnden genom
planläggning, förhandsbesked eller bygglov.
Av den anledningen bedöms, att lokalisering av bebyggelse först ska prövas av
Samhällsbyggnadsnämnden. Det inneär prövning i förhållande till plan- och
bygglagen och kommunala dokument samt genomförande av utredningar och
remisser. Om Samhällsbyggnadsnämnden meddelar positivt beslut, kan Lantmäteriet
därefter pröva frågan om fastighetsbildning genom avstyckning.
Avstyckning från fastigheten
för ytterligare bostadshus föreslås därför
avstyrkas innan lokaliseringen prövats av Samhällsbyggnadsnämnden genom
planläggning, förhandsbesked eller bygglov.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Lantmäteriet
Fastighetsbildning
801 82 Gävle
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-22

§175

Information: Byggärende i Södra Hamnen, Skärhamn
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Byggchef Urban Nilsson redogör kort för ett aktuellt byggärende i Södra Hamnen i
Skärhamn och återkommer vid ett senare tillfälle med ytterligare information.
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