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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutande

Övriga närvarande

2019-06-12

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

§§ 176-181, 183-206

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Urban Nilsson, byggchef
Åsa Jönsson, planchef
Daniel Rutgersson, planarkitekt
Kristina Gyllenhammar, utvecklingsledare
Karna Thomasdotter, livsmedelsinspektör
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan Torstensson, trafikingenjör
Anders Möller, VA-chef
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare

Justerandes sign

§§ 176-181, 183-206
§ 182

Utdragsbestyrkande
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§§ 179-181
§§ 176-190
§ 179
§§ 179, 180
§§ 185-190
§§ 185-190
§§ 191-206
§§ 191-206
§§ 191-206

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§176

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande
ändringar
Utgår
21.
, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för om- och
tillbyggnad av ishall samt rivning av befintlig omklädning och foajé.
Tillägg
Information: Ny kontrollförordning
Information: Hantering av filtrerat vatten vid Tolleby Tjärn
Information: Kostnad för vattenavstängning
Information: Bygglov Rönnäng
Ändring
Trafik- och VA-ärenden läggs efter planärenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§177

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor
från förvaltningen. I dag bland annat om:
 Vattenläget – uttaget ökar just nu, regnet kompenserar men inte fullt ut i
önskvärda nivåer.
 Upphandling av nytt ärendesystem för miljö och bygg pågår.
 Utvärdering kring organisationsförändringar gata, park och natur pågår.
 Trafikverkets samrådsmöte GC-väg Utäng genomfört.
 Samverkan med Stenungssund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§178

Svar på remiss Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026
2019/112
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom Strategi för folkhälsa och
social hållbarhet 2019-2026, med tillägget om att arbetet med vidare med
handlingsplaner och att målen för strategin integreras i kommunens ordinarie
budgetprocess där samhällsbyggnadsnämndens roll förtydligas.
Sammanfattning
Enligt samverkansavtal med västra hälso-och sjukvårdsnämnden ska arbetet med
folkhälsa och social hållbarhet utgå från en långsiktig plan med framtagna
behovsbilder och prioriteringar. Den senaste folkhälsoplanen upphörde att gälla
2018 och enligt både samverkansavtal med regionen och enligt budget för 2019 ska
en strategi för folkhälsa och social hållbarhet tas fram.
För att förankra föreslagen strategi för folkhälsa och social hållbarhet i
verksamheten har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att skicka förslag på
Strategi för folkhälsa och social hållbarhet på remiss till samtliga nämnder och
styrelser.
Denna strategi ersätter tidigare folkhälsoplan och avser att stimulera och vägleda
nämnder och förvaltningar i arbetet med folkhälsa och social hållbarhet. Strategin
anger tillvägagångssätt och förhållningssätt för att tillsammans uppnå vision 2035.
Genom god horisontell samverkan kan vi tillsammans skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och på så vis skapa ett socialt hållbart
Tjörn.
Samhällsbyggnadsnämnden har framför allt beröringspunkter för folkhälsoarbetet
inom Agenda 2030 och den Nationella folkhälsopolitik gällande boende och
närmiljö.
Förslag till verksamhetsplan arbetas fram av fokhälsostrategen och enligt
kommunens styrmodell. Målen för verksamhetsplanen föreslås integreras även i
kommunens ordinarie budgetprocess för årliga mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-07
Remiss: Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§179

Information: Ny kontrollförordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Livsmedelsinspektör Karna Thomasdotter informerar om en kommande ny
kontrollförordning. Detta kommer att få konsekvenser för hur tillsyn debiteras och
faktureras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§180

Information: Kommande tillsynskampanj avseende strandskydd
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lene Larsson informerar om tillsynskampanj
avseende strandskydd.
 Ca 25 kommuner deltar.
 Tillsynskampanj pågår 1 juni- 31 oktober 2019.
 Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Hallands projekt.
 Tillsyn kommer att ske med utgångspunkt över bryggor som utgår från
kommunal mark.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§181

Beslut om granskning för detaljplan Stockevik 1:16 m.fl
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningshandlingarna för
detaljplan Stockevik 1:16 m.fl.
Barnkonventionen
Fler unga kan komma att innebära att antalet barn och elever kommer att öka för
förskola och skola.
Sammanfattning
Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna att tillföra ny bostadsbebyggelse
och tillfartsväg i Stockevik. Planen ska också bekräfta befintlig bebyggelse.
Planen möjliggör cirka 30 nya bostäder i form av villor samt cirka 30 nya
lägenheter i flerbostadshus. Det finns även möjlighet att uppföra förskola. Planen
innefattar en stor del kommunal mark och en målsättning är att skapa kommunala
tomter.
Detaljplanen grundas i program (2002-05-15 kompl. 2008-08-15). En komplettering
till programförslagets utbyggnadsområden gjordes och bilaga F har därefter legat
till grund för det fortsatta planarbetet.
Föreslagen exploatering innebär en förtätning av samhället Stockevik. Ett ökat
utbud av bostäder på orten innebär ökat underlag för service och kollektivtrafik
vilket har betydelse för en hållbar utveckling i kommunen.
Detaljplanen ska ta hänsyn till den värdefulla natur- och kulturmiljö som finns i
området. Det innebär att planen utformats på ett sätt som tar hänsyn till strandskydd
och riksintresset för friluftsliv. Detaljplanen påverkar inte Natura 2000 områden.
En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har gjorts
och planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Bedömningen grundar sig i att detaljplanen överensstämmer med bakomliggande
program, tätortsstudie och med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Tidigare beslut
2000-12-18. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att detaljplanearbetet skulle
prioriteras och påbörjas under 2001.
2008-09-29 § 176. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna programmet.
2011-05-27. Samhällsbyggnadsnämnden ger planavdelningen i uppdrag att påbörja
arbetet med detaljplan Stockevik och Duvedalen, samt att detaljplanen ska
samordnas med planarbetet för Goviken som startas upp samtidigt.
2016-12-14 § 252 Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar
om samråd för detaljplan Stockevik 1:16 m.fl.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

2017-09-13 § 200. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar
att godkänna samrådsredogörelsen för detaljplan Stockevik 1:16 m.fl..
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-29
Planhandlingar:
• Plankarta med planbestämmelser i skala 1:2000 (A1), .
• Illustrationsritning i skala 1:1000.
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning.
• Behovsbedömning.
• Fastighetsförteckning.
• Grundkarta.
• Samrådsredogörelse.
Övriga handlingar
• Förprojektering dagvatten Stockevik, ÅF, 2018-08-27
• VA-utredning för detaljplan, WSP 2016-01-12.
• Dagvattenutredning för detaljplan, WSP, 2015-12-07.
• Arkeologisk förundersökning, Statens historiska museer, Rapport 2015:97.
• Vägutredning Stockevik, avseende exploatering av fastigheten Stockevik 1:15.
2015-10-28.
• Naturvärdesinventering, Norconsult 2014-11-26, rev. 2015-06-18.
• Arkeologisk utredning, Riksantikvarieämbetet, UV Rapport 2014:169.
• Trafikutredning, Norconsult, 2014-11-20.
• Bergteknisk undersökning, Petro Team Engineering AB, 2014-10-20.
• Geoteknisk undersökning, PM Geoteknik, Structor Mark Göteborg AB, 2014-1010.
• Kulturmiljöunderlag Stockevik, Plan- och byggavdelningen Tjörns kommun 201202-01.
• Detaljplaneprogram för Duvedalen/Stockevik 2002-05-15 kompl
2008-08-15. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2008-09-29.
• Programsamrådsredogörelse 2008-08-18.
• Tätortsstudie Skärhamn 2006-05-25.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§182

Prioritering av planansökan för Aktivitetshus på Åstol
2019/116
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Avslå planbesked till nyinkommen planansökan för ”Åstol IS, activity house”.
2. Förvaltningens förslag till beslutspunkt 1 konstateras vara ett nytt ärende och
behandlas i efterföljande paragraf.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får några negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Planansökan föreslås ges prioritetsordning 1, vilket innebär att detaljplanen kan
startas inom 2-4 år. Planansökan går i linje med ÖP13 och andra strategiska
dokument.
Planarbetet bör ta hänsyn till att hela ön är utpekat i Kulturmiljöprogrammet och
området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.
Planområdet är idag planlagt i en gällande byggnadsplan från 1965. Om en ny
detaljplan görs för planlagd mark, kommer strandskyddet att återinträda med 100 m.
Syftet med detaljplanen är att utveckla en befintlig verksamhet vars utbyggnad inte
kan ske någon annanstans på ön. Verksamheten gäller ett aktivitetshus som skulle
förbättra service för både boende och besökare, anläggning skulle vara tillgänglig
för allmänheten.
Planansökan föreslås ges prioritetsordning 1.
Tidigare beslut
Beslut om planprioriteringar gjordes senast § 82, 2019-03-13.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-12
Planprioriteringar:
1. Sammanställning ”Prioriterade planansökningar” – översikt Juni 2019
Planansökan:
2. Planansökan
3. Planbesked checklista
Jäv
Jörgen Myrberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Mats
Johansson (L) tjänstgör istället för Jörgen Myrberg.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:44 och återupptas kl. 11:49.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om prioriteringsordning enligt bifogat
underlag Planprioritering Juni 2019
2. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar planbesked till nyinkommen planansökan för
”Åstol IS, activity house” med prioriteringsordning 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltnings förslag till
beslutspunkt 2.
Jan Berndtsson (S) föreslår att nämnden ska avslå planbeskedet.
Ordföranden konstaterar att förvaltningens beslutspunkt 1 är ett nytt ärende och ska
behandlas i efterföljande paragraf.
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 Jan Berndtssons förslag
Omröstningsresultat
5 Ja röster, Lars Carlsson (M), Peter Andersson (L), Mats Johansson (L), Robert
Mattsson (C), Urban Möller (MP)
6 Nej röster Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S), Björn Sporrong (S), Stefan
Wirtberg (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Jenn Johansson (SD)
Jan Berndtssons förslag väljs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§183

Planprioritering Juni
2019/116
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om prioriteringsordning enligt bifogat underlag
Planprioritering Juni 2019 med ändringen att Gamla Saga-tomten på s. 16 i
underlaget omprioriteras till en 3:a då byggnation i det området inte är aktuellt.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får några negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Se (till tjänsteutlåtandet) bilagda planansökningar och bedömningschecklistor. Av
checklistan framgår de kriterier utifrån vilka bedömningar av ansökningarna gjorts.
Tidigare beslut
Beslut om planprioriteringar gjordes senast § 82, 2019-03-13.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-12
Planprioriteringar:
1. Sammanställning ”Prioriterade planansökningar” – översikt Juni 2019
Planansökan:
2. Planansökan
3. Planbesked checklista
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12:03 och återupptas kl. 12:08.
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12:10 och återupptas kl. 12:12.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om prioriteringsordning enligt bifogat
underlag Planprioritering Juni 2019
2. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar planbesked till nyinkommen planansökan för
”Åstol IS, activity house” med prioriteringsordning 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltnings förslag till
beslutspunkt 1.
Rikard Larsson (S) föreslår att nämnden ska besluta om prioriteringsordning enligt
bifogat underlag Planprioritering Juni 2019 med ändringen att Gamla Saga-tomten på
s. 16 i underlaget omprioriteras till en 3:a då byggnation i det området inte är aktuellt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

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 Rikard Larssons förslag
Omröstningsresultat
5 Ja röster: Lars Carlsson (M), Peter Andersson (L), Jörgen Myrberg (KD), Robert
Mattsson (C), Urban Möller (MP)
6 Nej röster: Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S), Björn Sporrong (S), Stefan
Wirtberg (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Jenn Johansson (SD)
Rikard Larssons förslag väljs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§184

Planstart för detaljplan Häggvall 3:43
2019/117
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner starthandlingen och uppdrar åt
planavdelningen att starta rubricerat planarbete.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Planansökan för Häggvall 3:43 inkom 2018-02-28. Beslut om planbesked lämnades
2018-05-09. Detaljplaneområdet omfattar enbart fastigheten Häggvall 3:43 som är
privatägd.
Föreslagen prövning i detaljplan är i linje med ÖP och det strategiska
bostadsförsörjningsprogrammet.
Planområdet ligger strategiskt till på Tjörns östsida i närhet till befintlig
infrastruktur, kollektivtrafik, skola, service och rekreation. Planansökan innefattar
både flerbostadshus och enfamiljshus. Planavdelningen anser att planarbetet kan
göras med standardförfarande om inte förutsättningarna ändras i samband med
planarbetet.
Planområdet omfattas inte av strandskydd. Däremot ingår delar av planområdet i en
värdefull kulturmiljö samt utgör riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap. 6 §

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade om positivt
planbesked: 2018-05-09 § 115
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-29
Starthandling, detaljplan för Häggvall 3:43.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD), Rikard Larsson (S) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§185

Begäran om starttillstånd för partiell omläggning av
spillvattenledningar mellan Hamngatan och Kungsviken samt
utbyggnad av dagvattenledningar
2019/111
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna begäran om starttillstånd för
partiell omläggning av spillvattenledningar mellan Hamngatan och Kungsviken samt
utbyggnad av dagvattenledningar.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Investeringen i
ny pumpstation i Kungsviken minskar antalet bräddningar i ett område där
kommunen driver en populär badplats. Övriga åtgärder ökar driftsäkerheten vilket i
sig påverkar alla boende utmed sträckan.
Sammanfattning
Projektet ska bedrivas som en totalentreprenad och ska skapa förutsättningar för den
nya bebyggelsen (Malaga detaljplan) genom att ordna vatten- och avloppsledningar
samt minska problem med dagvattensituationen i centrala Skärhamn.
Investeringsprojektet omfattar ca 1600 m VA-ledningar, en större
avloppspumpstation och tryckstegringsstation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-03
Starttillstånd, blankett
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 SB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§186

Information: Redovisning av arbetet med VA-plan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
VA-chef Anders Möller informerar nämnden om arbetet med att ta fram förslag till
ny VA-plan. Nämndens synpunkter ska vara VA-chefen tillhanda senast första
veckan i augusti.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§187

Information: Anslutning mot Orust kommun för att skapa
redundans och reservvattenförsörjning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
VA-chef Anders Möller informerar om möjligheterna till att i framtiden ansluta
Tjörns vattenledningssystem mot Orust kommun för att skapa redundans och
reservvattenförsörjning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

§188

Information: Hantering av filtrerat vatten vid Tolleby Tjärn
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Jan Berndtsson (S) lyfter en fråga om hur filtrerat vatten vid Tolleby Tjärn hanteras.
VA-chef Anders Möller besvarar frågan. Filtervatten är en mycket liten del av
vattnet som bearbetas ur Tolleby Tjärn.

Justerandes sign
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§189

Information: Kostnad för vattenavstängning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Cyril Esbjörnsson (TP) ställer en fråga om kostnader för vattenavstängning i Tjörns
kommun. VA-chef Anders Möller besvarar frågan. En översyn av VA-taxan pågår.

Justerandes sign
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§190

Starttillstånd Busshållplatser Vallhamn, byggskede
2019/23
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. Bevilja starttillstånd för investeringsprojekt Utbyggnad av busshållplatser vid
Vallhamn avseende byggskede.
2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för gällande
investeringsbudget.
Barnkonventionen
Utökad kollektivtrafik bedöms ha positiv betydelse för barn och unga och deras
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Västtrafik ska från december 2019 börja trafikera med kollektivtrafik till Vallhamns
industriområde. Denna trafikering kräver utbyggnad av två nya hållplatslägen vid
Vallhamnsrondellen på vägen mot Vallhamn, samt vändslinga med plattform i
industriområdet.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beviljade den 12 september
2018 starttillstånd för att påbörja projekteringen, samt en utökning av starttillståndet
den 13 februari 2019. Projekteringen är nu färdigställd och bygghandlingen är klar
för upphandling av entreprenör.
Kostnaderna i starttillståndet avser totalkostnad för byggskedet, utan hänsyn tagen
till statliga medfinansieringen om 50 % då denna kommer Tjörns kommun tillgodo
först när projektet är slutfört.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslut 2018-09-12, § 212.
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2019-02-13, § 42.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-28
Starttillstånd, blankett
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Robert Mattsson (C) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§191

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0074
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att utreda en annan
lokalisering i närheten av befintlig bebyggelse samt att tillgänglighet samtidigt löses
på ett bättre sätt.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-03
Beslutsunderlag
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Mattsson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda en annan
lokalisering i närheten av befintlig bebyggelse samt att tillgänglighet samtidigt löses
på ett bättre sätt.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Byggavdelningen

Justerandes sign
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§192

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0888
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 2 och 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan. Ansökan föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-05
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 (område
med stora naturvärden) samt R8 (område med särskilda värden för rekreation och
friluftsliv).
Ärendebeskrivning
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat
förhandsbesked och bygglov.
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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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).
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 2019-06-03.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-05-31 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan är skälen att skapa ett åretruntboende som passar in i
naturen i ett område där det redan finns infrastruktur då väg är klar, ett hus påbörjats
bygga och finns ett till hus på fastigheten som ska styckas av.
Justerandes sign
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Inom områden med stora naturvärden (R6) ska ny bebyggelse utanför tätort inte
tillåtas. Byggnader för det rörliga friluftslivets behov kan undantagsvis tillåtas efter
lämplighetsprövning. Tillkommande bebyggelse får inte skada områdenas värden för
naturvård (ÖP13 s. 59).
Inom område med särskilda värden för rekreation och det rörliga friluftslivet (R8)
ska stor restriktivitet iakttas mot uppförande av sådana byggnader som inte är
avsedda för det rörliga friluftslivets behov (ÖP13 s. 60).
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 alltför högt och dominerande i
förhållande till landskapsbilden och omgivande bebyggelse. Placeringen bedöms
olämplig med hänsyn till landskapsbild och naturvärdena på platsen. Ett bostadshus
på denna plats skulle innebära onödiga ingrepp i terrängen.
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 plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
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, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte
uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

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

Justerandes sign
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§193

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för garage
2018/1181
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Ansökan avslås.
2. Avvikelsen från gällande detaljplan är inte liten och inte heller i
överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för garage inom detaljplan. Erinringar har inkommit.
Ansökan föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-27
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för centrala Skärhamn (nr 2279).
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljövårdsprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljövårdssynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser garage med en byggnadsarea på 42 m2.
Föreslaget garage avviker från gällande detaljplan beträffande placering på allmän
platsmark (gata, väg).
Aktuell fastighet gränsar direkt till
och
, där man planerar att
bygga om vägkorsningen för att uppnå en säkrare korsning i samband med
inflyttningen till Malagaområdet.
Mark och exploatering, Tjörns kommun, har inkommit med erinran, daterad 2018-0913.
Trafikverket har inkommit med erinran, daterad 2018-09-25.
Skärhamns vägförening har inkommit med erinran daterad 2018-09-30.
Trafikavdelningen, Tjörns kommun, har inkommit med erinran, daterad 2018-10-08.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Följande erinringar har inkommit:
 Erinran ankomststämplad 2018-09-24 från ägare till fastigheten
 Erinran daterad 2018-09-24 från ägare till fastigheten
 Erinran daterad 2018-09-24 från ägare till fastigheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27

.
.
.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-12

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Försämrad sikt i vägkorsning.
 På allmän platsmark i gällande detaljplan.
 Byggnadens utformning.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms inte vara liten och inte vara i
överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms på grund av planavvikelsen inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och 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:
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§194

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för bostadshus
samt garage/förråd
2019/0623
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Bygglov beviljas.
2 Som kontrollansvarig godkänns
.
3 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas
hos byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bostadshus samt garage/förråd utanför detaljplan.
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats. Erinran har inkommit. Bygglov
föreslås beviljas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
288/2017-12-06 att meddela positivt förhandsbesked för lokalisering av bostadshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-03
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med
endast generella bestämmelser).
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhälls-byggnadsnämnden (SBN).
Ansökan avser bygglov för bostadshus med en byggnadsarea på 138 m2 samt ett
garage/förråd med en byggnadsarea på 63 m2.
Ärendet blev komplett 2019-05-02.
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt § 288/2017-12-06. I
förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och bedömts uppfylla
kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.
Ansökan om bygglov har inkommit inom förhandsbeskedets tidsfrist.
Det är nu fråga om prövning av bostadshusets utformning och exakta placering.
Justerandes sign
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Bostadshuset förutsätts anslutas till kommunalt vatten.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Följande erinringar har inkommit:
 Erinran daterad 2019-05-15 från ägare till fastigheten
 Erinran daterad 2019-05-16 från ägare till fastigheten
 Erinran daterad 2019-05-20 från ägare till fastigheten

.
.
.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Avlopp
 Geoteknik
 Miljökonsekvenser
Sökande har i skrivelser daterad 2019-05-29 kommenterat inkomna erinringar. Se
sökandes skrivelser för fullständigt yttrande.
Synpunkter från Bråland-Almösund Vägsamfällighet angående garagets avstånd till
vägens kant har framkommit genom telefonsamtal 2019-06-05. Vägföreningen har
inget emot föreslaget bygglov så länge garaget är placerat 3 m eller längre ifrån
vägens kant.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att grannars erinrande samt frågor har besvarats
av sökande och att föreslagen bebyggelse därmed inte bedöms medföra betydande
olägenhet för omgivningen.
Föreslagen bebyggelse kan med stöd av tidigare meddelat förhandsbesked prövas
direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
Föreslagen bebyggelse bedöms vara anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Föreslagen bebyggelse uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Justerandes sign
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Föreslagen bebyggelse 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 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov utanför
detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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.
Beslutet skickas till
Sökanden
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning:
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§195

Västra Röd 4:4, Tjörns kommun - Ansökan om tidsbegränsat
bygglov för nybyggnad, ombyggnad samt ändrad användning från
jordbruksverksamhet till byggföretag med möteslokal och plats för
återbruk
2019/0602
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Tidsbegränsat bygglov t o m 2024-01-15 beviljas.
2 Som kontrollansvarig godkänns
.
3 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas
hos byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad, ombyggnad samt
ändrad användning från jordbruksverksamhet till byggföretag med möteslokal och
plats för återbruk utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-03
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R2, område för
verksamheter samt R7, område med stora kulturmiljövärden.
Aktuellt område är delvis i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ärendet blev komplett 2019-05-17.
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov t o m 2024-01-15 för nybyggnad, ombyggnad
samt ändrad användning från jordbruksverksamhet till byggföretag med möteslokal
och plats för återbruk.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte
inkommit.
Miljöavdelningen har beretts tillfälle att yttra sig. Miljöavdelningen har i skrivelse
daterad 2019-05-28 bedömt att det inte finns några hinder mot ett tillfälligt bygglov
förutsatt att marken återställs till åkermark efter det att tiden för det tidsbegränsade
bygglovet gått ut. Miljöavdelningen behöver även få in fler uppgifter angående
Justerandes sign
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avloppet för att kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som behöver göras. För
yttrandet i sin helhet se skrivelse från miljöavdelningen daterad 2019-05-28.
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,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § planoch bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad/ombyggnad/ändrad
användning bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
Föreslagen nybyggnad/ombyggnad/ändrad användning bedöms vara anpassad till det
egna huset och omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen nybyggnad/ombyggnad/ändrad användning bedöms uppfylla kravet på
god form-, färg och materialverkan.
Föreslagen nybyggnad/ombyggnad/ändrad användning bedöms inte medföra
betydande olägenhet för omgivningen.
Föreslagen nybyggnad/ombyggnad/ändrad användning bedöms vara i
överensstämmelse med riktlinjerna i den översiktliga planeringen.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jörgen Myrberg (KD) och Jan Berndtsson (S) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign
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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.
Beslutet skickas till
Egnahemsfabriken Tjörn Ekonomisk förening
c/o
Mjörn, Näs 19, 4773 Mjörn.
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§196

Ävja 1:107, Tjörns kommun - Ansökan om strandskyddsdispens för
transformatorstation (ersättningsstation)
2019/0786
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för
transformatorstation.
2. De särskilda som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 5 punkten miljöbalken uppfylls.
3. Livsvillkoren för djur- och växtarter inom området förändras inte väsentligt.
4. Allmänhetens tillträde till strandområdet försämras inte.
5. Syftet med strandskyddet påverkas inte.
6. Som tomtplats får endast den mark tas i anspråk som redovisas i bilaga till detta
beslut (markerad tomtplatsavgränsning).
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.
Strandskyddsdispens föreslås meddelas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-31
Ansökningshandlingar samt yttrande från miljöavdelningen.
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med
endast generella bestämmelser).
För platsen gäller strandskydd.
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde exempelvis nya
byggnader inte uppföras.
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får dock kommunen i det enskilda fallet ge dispens
från förbudet. Som förutsättning gäller att något av de särskilda skäl, som anges i 7
kap 18 c § miljöbalken, uppfylls.
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett:
 Att platsen redan är i anspråkstagen för befintlig transformatorstation.
Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2019-05-31 tillstyrkt strandskyddsdispens för
transformatorstation. Miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte strider mot
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strandskyddets syften då ingen ny mark kommer att tas i anspråk och byggnaden inte
kan anses avhållande för friluftsliv.
Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttrande.
Området bedöms behövas tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 5 punkten miljöbalken bedöms
föreligga.
Livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte väsentligt förändras.
Allmänhetens tillträde till och möjlighet att vistas inom strandområdet bedöms inte
försämras.
Syftet med strandskyddet bedöms uppfyllas.
Strandskyddsdispens föreslås meddelas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Ellevio AB
c/o Vattenfall Services,
Kraftverksvägen 24
444 32 Stenungsund
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§197

Ävja 1:107, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
transformatorstation (ersättningsstation)
2019/0693
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 transformatorstation (ersättningsstation)
utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-24
Ansökningshandlingar
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med
endast generella bestämmelser).
För platsen gäller strandskydd. Ansökan om strandskyddsdispens hanteras som
separat ärende.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av transformatorstation med en byggnadsarea på 7.5 m2.
Ärendet blev komplett 2019-04 -26.
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.
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
Föreslagen transformatorstation bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på
detaljplan.
Föreslagen transformatorstation bedöms vara anpassad till omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen transformatorstation bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslagen transformatorstation bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
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 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov utanför
detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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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.
Beslutet skickas till
Ellevio AB
c/o Vattenfall Services,
Kraftverksvägen 24
444 32 Stenungsund
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§198

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande
av garage
2019/0183
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. Byggnad som omfattas av beviljat bygglov 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 garage. Bygglov föreslås avslås.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 128/2019-04-10 att ärendet skulle
återremitteras till byggavdelningen för att vidare utreda GC-vägens planerade
sträckning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-28
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplan.
I kommunens översiktsplan (ÖP 13) har aktuellt område redovisats som R1 (område
med generella bestämmelser).
I tätortsstudien för Höviksnäs har aktuellt område redovisats som bostäder.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljövårdsprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljövårdssynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av garage med en byggnadsarea på 49,5 m2.
Ansökan blev komplett 2019-03-11.
Sökande har fått möjlighet att omarbeta förslagen placering. Någon sådan
omarbetning har sökande inte inkommit med.
Justerandes sign
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Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har
inte inkommit.
Efter samhällsbyggnadsnämndens sammanträde har GC-vägens planerade sträckning
i Höviksnäs vidare utretts. Efter möte med kommunens trafikavdelning görs
bedömningen att det nu aktuella garaget inte berör eller påverkar de eventuella
planerna på en framtida GC-väg intill den aktuella platsen. Dock är inga formella
beslut fattade gällande GC-vägens slutliga placering och investering.
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).
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 (8 kap 13 § plan- och bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Fastigheten ligger inom område med stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Föreslaget garage bedöms inte vara anpassat till det egna huset och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen placering och utformning av garaget bedöms allt för dominant i
förhållande till befintligt bostadshus.
Föreslaget garage bedöms inte uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Föreslaget garage bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 § och 8 kap 1 och 13 §§ plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.
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Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än byggavdelningen. Efter
besiktning bedömer nämnden att aktuell lokalisering är lämplig.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att bygglov ska beviljas.
Urban Möller (MP) och Rikard Larsson (S) tillstyrker Jörgen Myrbergs yrkande.
Beslutet skickas till
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§199

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
uppförande av bostadshus, garage samt stödmurar
2019/0491
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar rätten att fatta beslut om bygglov till
ordföranden.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus, garage samt stödmurar inom
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Erinringar har inkommit. Ansökan
föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-03
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Nordviksgärde (P69). I gällande detaljplan är
aktuell fastighet betecknad B. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på
136 m2, garage med en byggnadsarea på 40 m2 samt flera stödmurar.
Ärendet blev komplett 2019-05-02.
Föreslaget bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd till
tomtgräns och takvinkel. Föreslaget garage avviker från gällande detaljplan
beträffande takvinkel.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Mark- och exploateringsavdelningen på Tjörns kommun (ägare till fastigheten
Nordvik
) har inkommit med erinran daterad 2019-05-17. Erinran omfattar i
huvudsak att föreslagen stödmur (L-stöd) på drygt 2 m som placerats i
fastighetsgränsen mot Nordvik
kan innebära olägenhet för personen som köper
fastigheten.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-05-19 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande framför att muren i tomtgräns kan anses vara till en fördel för Nordvik
som själva kommer slippa bekosta en egen mur.
Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan, men sökande har framfört att de
vill pröva ärendet i sin helhet enligt inlämnat förslag.
Justerandes sign
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Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Föreslagen byggnation (bostadshus och garage) bedöms uppfylla kravet på god form, färg och materialverkan.
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och i överensstämmelse med
detaljplanens syfte.
Däremot gör byggavdelningen bedömningen att föreslagen stödmur i tomtgräns mot
Nordvik
bedöms medföra betydande olägenhet för omgivningen. Då
fastigheten idag är obebyggd anser byggavdelningen att det är olämpligt att en drygt
2 m hög mur placeras i tomtgräns, då den eventuellt skulle kunna ha en negativ
påverkan på en framtida byggnation av intilliggande fastighet.
Kraven i 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfylld.
Kraven i 2 kap 6 § och 9 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom
detaljplan bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än byggavdelningen. Nämnden
bedömer att föreslagen stödmur i tomtgräns inte medför betydande olägenhet. En
förutsättning för lov är att sökande intygar att muren kommer konstrueras på ett
sådant sätt så att muren går att fylla mot. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att
föreslagen altan ska utformas så att bygglovspliktig del blir planenlig och uppmanar
sökande att inkomma med reviderade ritningar. Nämnden delegerar rätten att fatta
beslut om bygglov till ordförande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att nämnden delegerar rätten att fatta beslut om
bygglov till ordförande.
Justerandes sign
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Beslutet skickas till
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§200

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
uppförande av takkupor
2016/1903
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 härmed. Byggnadsarbetena får nu påbörjas.
6 Fastställd kontrollplan ska följas.
7 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
8 Som underlag för slutbesked ska byggherren intyga att fastställd kontrollplan
och beviljat bygglov följts.
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för takkupor på 1,4 m bredd vardera. Grannar har lämnat
synpunkter mot förslaget. Avvikelsen bedöms vara liten och inte medföra
betydande olägenhet. Bygglov föreslås beviljas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §
126/2017-05-10 att bevilja bygglov för takkupor (samma takkupor som nu prövas).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-05-29
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Centrala Skärhamn (2279). I gällande detaljplan
är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för bostadsändamål.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljövårdsprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljövårdssynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ärendet avser uppförande av två takkupor med en bredd av 1,4 m vardera.
Takkuporna uppförs på fasad mot nordväst.
Befintligt fritidshus avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt och
avstånd till tomtgräns.
Föreslagna takkupor avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd till
tomtgräns, läge på tomt samt bestämmelsen att det inom ”r” betecknat område må,
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utan hinder av att området är betecknat med punktprickning, beträffande befintlig
byggnad vidtagas till nybyggnad beträffande hänförlig ändring, dock ej till- eller
påbyggnad.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Följande erinringar har inkommit:
 Erinran inkom till byggavdelningen 2019-05-27 från ägare till fastigheten
Nötsäter
och
.
 Erinran daterad 2019-05-24 från ägare till Nötsäter
.
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Föreslagna takkupor inkräktar på boendemiljön och ger mer insyn.
 Handlingarna redovisar inte samtliga befintliga byggnadsdelar samt korrekta
höjder.
Sökanden har i skrivelse daterad 2019-05-30 kommenterat inkomna erinringar.
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.
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).
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 (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).
Det får förklaras att åtgärd, som tidigare utförts i strid mot exempelvis en
byggnadsplan, ska anses utgöra sådan avvikelse som avses i 9 kap 30 § första stycket
1 b i den nya lagen (13 punkten i övergångsbestämmelserna plan- och bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagna takkupor bedöms vara anpassade till det egna huset och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagna takkupor bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
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Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse
med detaljplanens syfte.
Föreslagna takkupor bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Byggavdelningen gör bedömningen att de föreslagna takkuporna är begränsade i sin
omfattning och placerade på sådant sätt att insynen till omgivande bostadshus inte
ökar i tillräcklig utsträckning för att medföra någon betydande olägenhet.
Byggavdelningen ser ingen anledning att ifrågasätta redovisningen av befintlig
byggnad. Då nuvarande ansökan endast avser takkupor påverkas inte utformning av
befintlig byggnad.
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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jörgen Myrberg (KD) och Rikard Larsson (S) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Övriga punkter och upplysningar
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
Beslutet skickas till

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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§201

, Tjörns kommun - Ansökan om tidsbegränsat
bygglov för parkering
2019/0705
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Tidsbegränsat bygglov t o m 2023-12-31 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 Parkeringen får inte tas i bruk innan slutbesked ges.
8 När parkeringsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
9 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
10 Fastställd avvecklingsplan ska följas.
Sammanfattning
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för parkering inom detaljplan (t o m 2023-1231). Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med
detaljplanens syfte. Erinringar har inkommit. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-04
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Gamla Salteriet (P85). I gällande detaljplan är
aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillfälligt bygglov för parkering (t o m 2023-12-31).
Ärendet blev komplett 2019-05-15.
Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår
av beslutsformuleringen.
Föreslagen parkering avviker från gällande detaljplan beträffande användningssätt
och betongbarriärer placeras på mark som inte får bebyggas.
Berörda sakägare och remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Erinran har inkommit.
Justerandes sign
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Ägare till fastigheten Rönnäng
har inkommit med erinran daterad 2019-05-22.
Erinran gäller i huvudsak att fler parkeringsplatser skulle generera mer trafik till
Dalenvägen, något som klagande motsätter sig.
Trafikverket har inkommit med erinran daterad 2019-05-27. Erinran gäller i
huvudsak synpunkter kring säkerhetszonen intill väg 718 (Dalenvägen) och att
ändrad anslutning kräver en ansökan om förändrad väganslutning.
Rönnängs Brygga samfällighetsförening har i en skrivelse instämplad 2019-05-29
framfört synpunkter gällande utformningen av parkeringen, i övrigt har de inget att
erinra kring en tillfällig parkering på platsen om förslaget justeras enligt framfört
förslag.
Mark- och exploateringsavdelningen har i en skrivelse daterad 2019-05-31 inget att
erinra.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-06-03 kommenterat inkomna erinringar.
Sökande har i samband med detta även omarbetat förslaget enligt inkomna erinringar
och 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 obebyggd tomt ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så
att betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, det ska
finnas en lämpligt belägen utfart, det ska finnas lämpligt utrymme för parkering,
lastning och lossning av fordon. Personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga ska kunna använda tomten om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt och risken för olycksfall ska begränsas (8 kap 9
§ plan- och bygglagen).
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Då behovet av parkeringsplatser i tätorten Rönnäng är stort, anser byggavdelningen
att det är lämpligt att tillåta en tidsbegränsad parkering enligt inlämnat förslag på den
aktuella platsen.
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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 inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 § och 9 § samt 8 kap 9 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 33 och 31 b §§ plan- och bygglagen för beviljande av
tidsbegränsat bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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.
Beslutet skickas till

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

Rönnängs Brygga Samfällighetsförening
Rönnängs Brygga 40
471 41 Rönnäng
Trafikverket
411 04 Göteborg
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§202

Nötsäter 1:336, Tjörns kommun - Ändring av tidigare beslut
(Tidigare ansökan om bygglov för trädäck/altan)
2019/0532
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att sökanden har tagit del av beslutet och
omarbetat konstruktionen så att det nu inte föreligger behov av vidare åtgärder från
nämndens sida.
Sammanfattning
Ärendet avser upphävande av tidigare beslut om rivning av trädäck/altan inom
detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 129/2019-04-10 följande:
1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 2 och 10 kap plan- och bygglagen uppfylls inte.
3. Skärhamns Båtförening föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen
att senast tre veckor efter det att beslutet vunnit laga kraft ha rivit den utan lov
redan uppförda altanen.
4. Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen med
löpande vite om 30 000 kr per kvartal räknas från och med den
kalendermånaden efter det att föreläggande ska vara fullgjort.
5. Innan aktuellt byggnadsverk är borttaget ska aktuell plats inhägnas så att risken
för olyckor begränsas.
Genom ändrad utformning av trädäcket gör byggavdelningen bedömningen att
aktuellt byggnadsverk nu är anpassat till omkringliggande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 129 2019-04-10.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-06-04
Ärendebeskrivning
Ärendet avser upphävande av tidigare beslut enligt § 129/2019-04-10.
Skärhamns Båtförening kom 2019-03-28 in med en ansökan om bygglov i efterhand
för trädäck/altan på Nötsäter 1:336. Ansökan avsåg trädäck/altan i två etage inom
gästhamnsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 129/2019-04-10 att avslå ansökan om
bygglov i efterhand då föreslagen altan inte bedömdes vara anpassad till
omkringliggande bebyggelsemiljö. Det för att den var placerad i ett allt för högt och
dominerande läge och även ansågs utgöra en osäker plats att vistas i.
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Beslutet avsåg rivning och bortforsling av material av redan uppfört byggnadsverk,
förenat med löpande vite om 30 000 kr per kvartal från och med månanden efter det
att föreläggandet skulle vara fullgjort.
Skärhamns båtförening har efter dialog med byggavdelningen omarbetat
trädäcket/altanen till att vara ett icke bygglovspliktig byggnadsverk. Det översta
etaget på anläggningen har tagits bort och ersatts med en bredare trapp ner mot
befintligt bryggdäck.
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).
Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats
genomföras så att åtgärden inte strider mot det lov som getts för åtgärden eller om
åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för
området (10 kap 2 § plan- och bygglagen).
En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om
1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund
av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon
enskild part (38 § förvaltningslagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Genom ändrad utformning av trädäcket gör byggavdelningen bedömningen att
aktuellt byggnadsverk nu är bättre anpassat till omkringliggande bebyggelsemiljö på
ett godtagbart sätt. Byggavdelningen anser inte heller att aktuellt byggnadsverk utgör
någon fara eller olägenhet för allmänheten.
Trädäcket/altanen bedöms inte vara ett bygglovspliktigt byggnadsverk.
Kraven i 2 kap 6 § samt 10 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 38 § förvaltningslagen för ändring av beslut bedöms uppfyllas.
Beslut enligt § 129/2019-04-10 föreslås upphävas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att nämnden ska besluta att notera att sökanden har
tagit del av beslutet och omarbetat konstruktionen så att det nu inte föreligger behov
av vidare åtgärder från nämndens sida.
Beslutet skickas till
Skärhamns Båtförening
Box 46
471 21 Skärhamn
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§203

Protokoll från kommunala pensionärsrådet
2019/115
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Enligt det kommunala pensionärsrådets reglemente ska protokoll delges samtliga
nämnder och kommunstyrelsen.
Vid dagens sammanträde föreligger protokoll från den 14 maj.
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§204

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
VA-uppgift
Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 344-425
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 102, 217, 269-298
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§205

Meddelanden
2019/13
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Byggavdelningen
Länsstyrelsen 2019-05-21
Saken
Förnyat tillstånd för uppförande av bostadshus och dispens för sprängning och
schaktning på fastigheten Toftenäs
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen ger förnyat tillstånd för att uppföra bostadshus, och dispens för att
sprängas och schakta, enligt föreskrifterna för Toftenäs naturvårdsområde på
fastigheten Toftenäs
i Tjörns kommun.
Mark- och miljööverdomstolen 2019-05-24
Saken
Återställande av försutten tid
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om återställande av försutten tid.
Mark- och miljödomstolen 2019-05-27
Saken
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Klädesholmen
i
Tjörns kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandena
från
och
. Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandena.
Länsstyrelsen 2019-05-27
Saken
Överklagande av beslut om avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation
av ett enbostadshus på fastigheten Gunneby
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet.
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Mark- och miljödomstolen 2019-05-29
Saken
Bygglov för uppförande av garage och staket på fastigheten Björholmen
i
Tjörns kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, dvs. ändrar inte länsstyrelsens
beslut.
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Information: Bygglov Rönnäng
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Jenn Johansson (SD) efterfrågar information om handläggningen av ett
bygglovsärende i Rönnäng. Byggchef Urban Nilsson föredrar ärendet.
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