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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutande

2019-09-18

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

§§ 232-234
§§ 235-261
§§ 235-261
§§ 232-234
§§ 232-234, 236-261
§ 235
§§ 232-234, 236-261

Övriga närvarande
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Urban Nilsson, byggchef
Lina Johansson, miljöchef
Anders Möller, VA-chef
Camilla Svensson, avdelningschef avfall
Jan Torstensson, trafikingenjör
Åsa Jönsson, planchef
Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt
Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§§ 232-252
§§ 232-249
§§ 232-249
§§ 232-249
§§ 242-247
§§ 242-247
§§ 248-261
§§ 248-261
§§ 248-261
§§ 248-261

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§232

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande
ändringar:
Utgår
- Information: På väg!
- Information: undantagsregler för hästverksamheter utifrån
strandskyddslagstiftningen
- Hövik 5:150, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av
bostadshus
Tillägg
- Information: GR fördjupad strukturbild för kustzonen
- Begäran om utökat starttillstånd för investeringsprojekt Parkering Jannes Äng

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§233

Information: Förvaltningschefen informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor
från förvaltningen. I dag bland annat om
 täktnivåer och nederbörd,
 förvaltningsträff med alla anställda,
 samarbete kring infrastruktur tillsammans med Kungälv, Stenungsund, Orust,
 rättviksmodellen implementeras, och
 grundläggande granskning av revisionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§234

Remiss: Arbetsmiljöpolicy
2019/129
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig om föreslagen arbetsmiljöpolicy
enligt rubriken Yttrande nedan.
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
En god och säker arbetsmiljö är en strategisk viktig fråga för Tjörns kommun.
Chefer och medarbetare på alla nivåer ska verka för att arbetsmiljöpolicyns syften
förverkligas när arbetet planeras och utförs.
Tjörns kommun strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö där vi arbetar
förebyggande för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet.
Arbetsmiljö handlar också om att skapa ramar och trygghet i arbetet. Det ska
uppnås genom tydlighet i organisation, uppdrag och mål på alla arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-09
Remiss Arbetsmiljöpolicy
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) och Jan Berndtsson (S) föreslår att nämnden ska yttra sig om
föreslagen arbetsmiljöpolicy enligt rubriken Yttrande nedan.
Yttrande
Remiss Arbetsmiljöpolicy
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig inte bakom förslaget till ny Arbetsmiljöpolicy
Anledningen är att föreslagna policy innehåller flera sakfel med bl.a. sådant som inte
ska tas in i policyn utan i stället skall regleras i kommunens arbetsmiljöhandbok. Det
gäller t.ex. rutiner kring arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM),
införandet av skyddskommitté, delegationsordning och annan ansvarsfördelning.
En enig nämnd föreslår att policyn omarbetas till följande:
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljön i kommunens verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte
drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan
utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra
alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

Tjörns kommun accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på sina
arbetsplatser. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska
behandlas jämlikt och med respekt.
Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt
arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl
organisatoriskt och socialt som fysiskt.
På våra arbetsplatser innebär det:











att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och
skyddsombud
att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och
befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna
arbeta säkert och hälsosamt,
att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl
vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta
de åtgärder som behövs för att skapa säkra och trygga arbetsplatser,
att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan
vidta åtgärder,
att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,
att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje
medarbetare,
att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand men
att vi också anpassar krav och förutsättningar efter var och ens förmåga,
att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som
syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§235

Delårsrapport per 2019-08-31
2019/136
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom delårsbokslut augusti 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 augusti 2019 som ett
led i uppföljnings- och rapporteringsprocessen i Tjörns kommun.
Totalt sett redovisar sektor samhällsbyggnad ett resultat om -4574tkr för delåret till
och med april 2019 och en prognos för året på -4440tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-18
Delårsrapport augusti 2019
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:50 och återupptas kl. 13:10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) och 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

2019-09-18

§236

Information: VA-utbyggnad Stockevik
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
VA-chef Anders Möller informerar om VA-utbyggnaden i Stockevik med
anledning av detaljplaneläggning i området. VA-detaljprojektering planeras att
starta maj år 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§237

Begäran om starttillstånd för ny drickvattenledning till Tjörnbro
Park
2019/130
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja starttillstånd för fysiskt anläggande
av ny dricksvattenledning till Tjörnbro Park.
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
Under hösten 2017 sprang befintlig sjöledning för dricksvatten till Tjörnbro Park av
på havsbotten. Ledningen gick mellan Lilla Brattön och nämnd anläggning.
Detaljprojektering är nu genomförd och kostnadsberäknad varför
Samhällsbyggandsnämnden föreslås besluta om starttillstånd för fysisk anläggning
av ny dricksvattenledning till Tjörnbro Park.
Tidigare beslut
KMSU 2017/705, § 283, starttillstånd för projektering av dricksvattenledning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-27
Starttillstånd
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef SB
Avdelningschef VA.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§238

Begäran om starttillstånd för detaljprojektering för VA-utbyggnad
Myggenäs-Sörbyvägen
2019/131
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja starttillstånd för detaljprojektering av
VA-utbyggnad Myggenäs-Sörbyvägen
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
Trafikverket arbetar för närvarande fram underlag för en ny GC mellan Myggenäs
och Skåpesund. VA-avdelningen ser behov av att samförlägga ledningar för vatten
och spill i nordlig riktning från Myggenäs, varför det krävs en fullständig
bygghandling som inarbetas i Trafikverkets totala entreprenad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-29
Starttillstånd
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
VA-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§239

Begäran om starttillstånd för fysiskt genomförande av VAutbyggnad Myggenäs-Sörbyvägen
2019/133
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja starttillstånd för VA-utbyggnad
Myggenäs-Sörbyvägen.
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
Trafikverket arbetar för närvarande fram underlag för en ny gång- och cykelväg
mellan Myggenäs och Skåpesund. I samband med det begär VA medel för
detaljprojektering av gemensam sträcka (Myggenäs-Sörbyvägen), se tidigare ärende
i SBN dagordning.
VA-avdelningen begär därför ett godkänt starttillstånd för finansieringen av VAutbyggnaden.
Trafikverkets tidplan för genomförande är tidigast våren 2021 och beräknas pågå
till och med 2022. Inför avtalsskrivning med Trafikverket om samförläggning krävs
ett godkänt starttillstånd för fysiskt genomförande. Detta behöver godkännas trots
att detaljprojektering inte genomförts ännu.
Se även Tjänsteutlåtande för detaljprojektering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-04
Starttillstånd
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) och Robert Mattsson (C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
VA-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§240

Information: Redovisning av pågående VA-projekt
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
VA-chef Anders Möller redovisar pågående VA-projekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§241

Utökat starttillstånd Väg 169/714, korsningen Rönnäng - Myggenäs
2019/134
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bevilja utökat starttillstånd för investeringsprojekt Väg 169/714, korsningen
Rönnäng – Myggenäs.
2. Innan avtal tecknas med Trafikverket ska avtal gällande medfinansiering
tecknas med exploatör.
3. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för
gällande investeringsbudget.
Barnkonventionen
Åtgärden kommer att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i vägkorsningen,
vilket bedöms ha en positiv inverkan för barn och unga.
Sammanfattning
Till följd av detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl, upprättad 2010-03-29, ska
tillfarten mellan väg 169 och väg 714 byggas om för att öka trafiksäkerheten i
korsningen.
Förstudien, dat 2013-10-16, resulterade i ett beslut från Trafikverket att korsningen
ska utformas med ett vänstersvängfält i riktning mot väg 714 G:a Myggenäs
(planområdet), och ett vänstersvängfält mot Röreviken, att korsningen kompletteras
med en mittrefug med passage för gående och cyklister samt att båda
hållplatslägena tillgänglighetsanpassas med plattform och anslutande gångbanor.
Trafikverket har fastställt vägplanen i beslut dat. 2019-04-26. Vägplanen vann laga
kraft 2019-06-04.
Trafikverket har i samband med vägplanen gjort en ny kostnadsbedömning för
åtgärden vilken visar på en högre kostnad jämfört med tidigare bedömning.
Byggstart är planerad till 2020, under förutsättning att Trafikverket har resurser att
avsätta till projektet.
Starttillståndet avser kommunens kostnadsandel av det totala projektet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens presidieutskotts beslut 2012-08-23, § 30.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-10-15, § 192.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-10
Bilaga 1 – Orienteringskarta
Starttillstånd
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Mattsson (C) och Mats Johansson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§242

Information: Fördjupad översiktsplan - Kust&Hav
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Översiktsplanarkitekt Karin Löfgren informerar om arbetet med fördjupad
översiktsplan avseende kust och hav runt Tjörn och Orust.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§243

Information: GR fördjupad strukturbild för kustzonen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Översiktsplanarkitekt Karin Löfgren informerar om Göteborgsregionens
kommunalförbunds (GR) förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen. Remiss
pågick under våren 2019 och planeras att behandlas av förbundsstyrelsen den 18
oktober.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§244

Information: Aktualitetsprövning 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Översiktsplanarkitekt Karin Löfgren informerar om arbetet med aktualitetspröva
Tjörns kommuns översiktsplan. Varje kommun ska ha en översiktsplan och
kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva planens
aktualitet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§245

Beslut om samråd Detaljplan för Tennistomten, del av Myggenäs
12:139
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådshandling för rubricerad
detaljplan inför samråd hösten 2019.
Barnkonventionen
Befintlig allmän plats för park/lek/idrott inom planområdet nyttjas idag till viss del
av barn och unga. Detaljplanen innebär att ytor för park/lek och anläggning för
idrott ianspråktas till förmån för kvartersmark och bebyggelse. Planläggningen
inskränker därmed ytor i Myggenäs för barns och ungas lek och utomhusvistelse.
Planläggningen möjliggör dock anläggning av förskola med förskolegård, vilket
bedöms kunna ge positiva konsekvenser för mindre barn.
Sammanfattning
Rubricerad detaljplan syftar till att möjliggöra ca 40 mindre lägenhetsbostäder,
äldreboende med ca 40 platser eller förskola med åtta avdelningar. Planförslaget
avses bidra till utvecklingen av tätorten Myggenäs och ge fler möjlighet till att bo
nära service. Det finns för närvarande ett stort behov både av bostäder för äldre och
av nya förskoleplatser i kommunen. Planen är flexibelt utformad för att medge
bebyggelse med högsta byggnadshöjd 12 meter, motsvarande fyra våningar, och
högsta bruttoarea 4000 m².
Planområdet utgör del av den kommunala fastigheten Myggenäs 12:139 som är
planlagd som allmän plats park/lek i byggnadsplan från 1969. I ÖP 2013 är området
utpekat för utveckling av centrum och service.
Området omfattar ca 9500 m² och avgränsas av Fågelvägen i väster,
Myggenäsvägen i öster och en grön zon mot villatomterna vid Diamantvägen i
söder. Större delen av planområdet används idag av Myggenäs fritidsklubb MKF
för tennisbanor och klubbstuga. Övriga ytor utgörs av låglänt fuktig mark med träd
och buskvegetation. Marken inom området utgörs av schaktmassor och byggavfall
från anläggningen av omgivande bostadsområde under 60/70-tal.
Flera utredningar har gjorts för att klarlägga platsens förutsättningar för ändrad
markanvändning:




Justerandes sign

Av markmiljöundersökning framgår att låga nivåer av föroreningar finns i
marken, och att de ska tas bort i samband med exploatering.
Av geoteknisk utredning framgår att marken är mycket sättningskänslig och har
bitvis bristande släntstabilitet, vilket ska hanteras i samband med grundläggning
för exploatering.
Av naturvärdes- och groddjursinventering framgår att södra delen av
planområdet har visst naturvärde som igenväxande kärr, men att det bedöms
osannolikt som lekmiljö för groddjur.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden






2019-09-18

Av trafikutredning framgår att trafiksystemet har kapacitet för föreslagen
tillkommande exploatering.
Av trafikbullerutredning framgår att trafikbullernivåerna generellt ligger under
förordningens riktvärden för bostäder, och att riktvärdena är möjliga att klara
inom området.
Av riskutredning framgår att risk kopplad till transport av farligt gods på väg
160 föreligger inom en del av planområdet, och att risken kan hanteras genom
lokalisering av bebyggelse/utrymningsvägar och eventuella åtgärder i
byggnadsfasad.
Av VA- och dagvattenutredning framgår att anslutning av tillkommande
bebyggelse till kommunalt VA är möjlig, samt att erforderlig fördröjning och
rening av dagvatten kan ske inom kvartersmark.

Kommunen har gjort bedömningen att planläggningen inte kommer att ge upphov
till betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning har gjorts i planarbetet. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning. Planprocessen sker enligt standardförfarande.
Tidigare beslut
KMSU 2017-06-07, § 144 Beslut startbesked Tennistomten Myggenäs
Samverkan
Samverkan med övriga avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen och
övriga förvaltningar har skett vid startmöte för planen, vid PLEX-möten
(lokalstrateg) samt genom enskild mejlkontakt (förvaltningschef Barn- och
utbildningsförvaltningen).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-08
Planhandlingar:






Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000
Illustrationskarta i skala 1:1000
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Grundkarta

Övriga handlingar:
 Behovsbedömning, 2017-12-13
 Trafikutredning Myggenäs, ÅF-infrastructure 2017-10-11
 Miljöteknisk markundersökning, ÅF-Infrastructure, 2018-04-17
 MUR Geoteknik Bergteknik, ÅF-Infrastructure 2018-06-04
 PM Geoteknik Bergteknik, ÅF-Infrastructure 2018-06-04
 Naturvärdesinventering, Tjörn. Melica 2019-02-25
 Groddjursinventering, Tjörn. Melica 2019-05-07
 Trafikbullerutredning, Akustikverkstan 2019-02-21
 Riskutredning, Norconsult AB 2019-05-28
Justerandes sign
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VA- och dagvattenutredning, Sweco Environment AB 2019-07-01
Förstudie centrumutveckling Myggenäs SBN 8 okt 2014

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD), Robert Mattsson (C) och Urban Möller (MP) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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§246

Planprioritering: Ansökan om planändring gällande utbyggnad av
Rönnängs ishall
2019/135
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om prioriteringsordning enligt bifogat
underlag ”Planprioritering september 2019”
2. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar planbesked till nyinkommen planansökan för
”Rönnängs ishall” med prioriteringsordning 1.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får några negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Planansökan för Rönnäng 1:539 ”Rönnängs ishall”. Ansökan inkom 2019-08-07
och är en ansökan gällande ändring av detaljplan. Avser planändring, till följd av att
planerad tillbyggnad kommer uppta ca 25 m² av allmänplats mark utanför ishallens
tomtgräns. Allmänplatsmark ändras till kvartersmark.
Planavdelningen anser att detaljplanen kan göras med standardförfarande/ förenklat
förfarande. Planansökan Rönnängs ishall ges prioriteringsordning 1.
Se bilagda planansökningar och bedömningschecklista. Av checklistan framgår de
kriterier utifrån vilka bedömningar av ansökningarna gjorts.
Tidigare beslut
Beslut om planprioriteringar gjordes senast § 183 2018-06-12.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-15

Planprioriteringar:
1. Sammanställning ”Prioriterade planansökningar” – översikt september 2019
Planansökan:
2. Planansökan
3. Planbesked checklista
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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§247

Planstart för Myggenäs 9:1, detaljplan för bostäder och
verksamheter
2011/6
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 Myggenäs 9:1 inkom 2011-01-05. Beslut om planbesked lämnades
2015-09-15. Detaljplaneområdet fastigheten Myggenäs 9:1 som är privatägd
inkluderar även utredningsområden i anslutning till Myggenäsvägen samt infartsväg
från densamma. Föreslagna utredningsområden samt tillfartsväg till området
påverkar kommunal mark.
Föreslagen prövning i detaljplan är i linje med ÖP, det strategiska
bostadsförsörjningsprogrammet och handlingsplanen för Tjörns entré.
Möjligheterna till in- och utfart måste studeras vidare. Planansökan överensstämmer
med de styrdokument för planering som kommunen har (ÖP, TOS) samt det
strategiska bostadsprogrammet där det framgår att det behövs byggas fler bostäder
på östra Tjörn. Enligt handlingsplan för Tjörns entré, ska området inte exploateras
så hårt att naturvärden förstörs. I sydväst finns en bäckravin med höga naturvärden.
Anslutning till Myggenäs korsväg med kollektivtrafik behöver utredas vidare t.ex.
ur tillgänglighetsperspektiv. Den ökade biltrafiken kommer belasta rondellen i
Myggenäs och Myggenäs korsväg vilket behöver utredas ytterligare. Mer bostäder i
området stödjer handeln i Myggenäs och ger större underlag för kollektivtrafiken
samtidigt som möjlighet ges för äldre att bo kvar i området, dock påverkas området
av den tillkommande biltrafiken negativt.
Planområdet ligger strategiskt till på Tjörns östsida i närhet till befintlig
infrastruktur, kollektivtrafik, skola, service och rekreation. Planansökan innefattar
både flerbostadshus och lokaler i kollektivtrafiknära läge. Planavdelningen anser att
planarbetet bör göras med utökat förfarande.
Planområdet omfattas av strandskydd kring bäck. Områdets närhet till vägarna 160
och 169 innebär att det är utsatt för dels buller, dels risk till följd av transporter av
farligt gods. Bullerbegränsningarna styr konsekvenserna i området på grund av
platsens närhet till väg 169 som också innebär risk.
Justerandes sign
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade om planbesked
med prioritet 2: 2011-04-27 § 117
Samverkan
Planansökan har redovisats på förvaltningsövergripande PLEX-möte.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Starthandling, detaljplan för Myggenäs 9:1
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Mats Johansson (L) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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§248

Information: Lokala avfallsföreskrifter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Avdelningschef Camilla Svensson informerar om arbetet att revidera de lokala
avfallsföreskrifterna. Förslaget är att de ska träda ikraft under år 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§249

Information: Taxa avfall
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Avdelningschef Camilla Svensson informerar om arbetet med översyn av
avfallstaxa. Förslaget är att nya taxan ska träda i kraft under år 2020.
Ajournering
Mötet ajourneras på grund av larm kl. 14:52 oc återupptas kl. 15:00.

Justerandes sign
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§250

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0074
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Ärendet har efter delbeslut utretts vidare. Erinringar har inkommit. Det föreslås nu
avslå ansökan.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 191/2019-06-12 att återremittera
ärendet för att utreda en annan lokalisering i närheten av befintlig bebyggelse samt
att tillgängligheten samtidigt löses på ett bättre sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-09
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R5, område där
mindre vindkraftverk kan prövas.
Ärendebeskrivning
Ansökan blev komplett 2019-08-19.
Sökanden har i skrivelser inkomna 2019-02-04, 2019-05-13 samt 2019-08-12
närmare redovisat skälen bakom ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för att
kunna vara självhushållande och hålla marken öppen genom odling. Sökande anger
också att de planerar att ha försäljning av frukt och grönsaker samt flytta nuvarande
smidesverksamhet, en verksamhet som enligt uppgift från sökande idag bedrivs i
Vänersborg, till befintlig fritidsbostad på
. Se sökandes skrivelser för
fullständig beskrivning. en verksamhet som enligt uppgift från sökande idag bedrivs i
Vänersborg
I enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens återremiss har sökande beretts tillfälle att
ändra sin ansökan. Reviderad ansökan har inkommit och därefter prövats vidare med
utredning och remisser. Reviderad ansökan innebär att föreslagen plats har flyttats 5,7
m åt norr samt ca 1 m lägre än föregående ansökan.
Bohusläns museum har inkommit med erinran daterad 2019-09-03.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2019-09-04.
Justerandes sign
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Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-09-11 inget att erinra.
Av brunns- och borrprotokoll daterad 2014-09-09 från Bengt Jonssons
Brunnsborrning AB framgår, att befintligt bostadshus har tillgång på vatten.
I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller kraven på
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen
för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan
exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation
av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och
kvalitet har redan utretts.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Någon erinran har inte inkommit.
Sökande har genom skrivelse daterad 2019-09-05 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse daterad 2019-09-05 kommenterat inkomna erinringar.
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).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas
genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka
byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat
förhandsbesked och bygglov.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
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.
Justerandes sign
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Trots ändrad placering bedöms föreslaget husläge alltför högt och dominerande i
förhållande till landskapsbilden och omgivande bebyggelse. Placeringen bedöms
olämplig med hänsyn till landskapsbild samt natur- och kulturvärdena på platsen.
Föreslaget bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig komplettering till befintlig
bebyggelse. Läget avskilt från befintlig bostadsbebyggelse.
Aktuell plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Föreslagen lokalisering bedöms stå i strid mot översiktsplanens krav på att ny
bebyggelse utanför detaljplan ska lokaliseras som en naturlig komplettering till
befintlig bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.
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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Martin Tellblom (-) 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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§251

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0680
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked.
Upplysningar
Detta beslut omfattar enbart prövning utifrån plan- och bygglagen. Därför är det
viktigt att sökande är medveten om att det är denne som är skyldig att skaffa
erforderliga tillstånd/ dispenser enligt annan lagstiftning.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 155/2019-05-22 föreslagen
lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på
detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare med utredning och
remisser.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 220/2019-08-21 att återremittera
ärendet för vidare utredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-06
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
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.
Justerandes sign
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I närheten av den aktuella platsen finns kända fornlämningar.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 155/2019-05-22 föreslagen
lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på
detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare med utredning och
remisser.
Av utredning daterad 2019-06-26 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår,
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av
tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga
brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till
platsen.
I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller kraven på
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen
för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan
exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation
av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och
kvalitet har redan utretts.
Avfallsavdelningen har inkommit med erinran daterad 2019-06-19.
Miljöavdelningen har inkommit med erinran daterad 2019-06-26.
Bohusläns museum har inkommit med erinran daterad 2019-06-28.
Tjörns naturskyddsförening har inkommit med erinran daterad 2019-06-28.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Följande erinringar
har inkommit:
 Erinran daterad 2019-06-30 från ägare till fastigheten
 Erinran daterad 2019-06-30 från ägare till fastigheten
 Erinran daterad 2019-07-03 från ägare till fastigheten
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Tillfartsvägen till bostadshuset behöver uppfylla särskilda krav gällande
avfallshanteringen.
 Stenmur intill befintlig väg omfattas av generellt biotopskydd, dispens krävs från
länsstyrelsen.
 Byggnation kommer kräva stora ingrepp i den orörda naturmiljön.
 Platsen ingår i SJV ängsmarksinventering, samråd med länsstyrelsen bör
genomföras enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
 Infartsväg kommer i konflikt med fornlämning och fornlämningsområde.
Sökande bör kontakta länsstyrelsens kulturmiljöenhet inför eventuell byggnation
och avstyckning.
 Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig
komplettering till befintlig bebyggelse. Läget avskilt från befintlig
bostadsbebyggelse bedöms medföra en alltför stor omgivningspåverkan.
 Befintlig väg intill aktuell plats har lägre standard och det finns ingen
vinterväghållning.
Justerandes sign
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Ansökan strider mot samtliga riktlinjer i översiktsplanen.
Alternativ tillfartsväg genom befintlig fastighet (från nordväst).
Intilliggande verksamhet (Tjörns golfklubb) kommer installera strålkastare mot
fastigheten
som kan ha negativ inverkan på den föreslagna platsen.

Sökande har genom skrivelse daterad 2019-07-02 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse daterad 2019-07-07 kommenterat inkomna erinringar.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 220/2019-08-21 att återremittera
ärendet för vidare utredning.
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
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig komplettering
till befintlig bebyggelse. Läget avskilt från befintlig bostadsbebyggelse bedöms
medföra en alltför stor omgivningspåverkan. Placeringen bedöms olämplig med
hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms medföra betydande olägenheter för
omgivningen.
Föreslagen plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
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.

Justerandes sign
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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.
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än byggavdelningen.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms uppfylla kriterierna i översiktsplanen
för ny bebyggelse utan krav på detaljplan. Bostadshusets lokalisering bedöms vara
anpassad till landskapsbilden och omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen lokalisering av bostadshuset bedöms utgöra en naturlig komplettering till
befintlig bebyggelse. Det bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen. Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att lämna
positivt förhandsbesked.
Jörgen Myrberg (KD) och Urban Möller (MP) tillstyrker Jan Berndtssons yrkande.
Beslutet skickas till
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§252

Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/1147
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
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. Det finns inte skäl att medge undantag från
kravet på detaljplan. Ansökan föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-26
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 (område
med stora naturvärden). Delar av den aktuella fastigheten omfattas även av R7
(område med stora kulturmiljövärden).
Delar av den aktuella fastigheten är i kommunens kulturmiljöprogram betecknad som
särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat
förhandsbesked och bygglov.
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
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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.
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 2019-08-07.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-08-05 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt sökande är skälen till ansökan att förhandsbesked söks för att kunna
få uppföra ett åretruntboende på tomten. Det finns en befintlig byggnad på
fastigheten, ett fritidshus. Sökande anser att den befintliga byggnaden inte är möjlig
att bygga om/till för att öka dess standard och tillgänglighet som krävs för att bo där
året runt. Sökande avser att fortsättningsvis använda den befintliga byggnaden som
ett fritidsboende för sina vuxna barn.
Inom områden med stora naturvärden (R6) ska ny bebyggelse utanför tätort inte
tillåtas. Byggnader för det rörliga friluftslivets behov kan undantagsvis tillåtas efter
lämplighetsprövning. I de fall områden betecknade R6 berörs av planer på
bebyggelseutveckling inom område R1 (område för tätortsstudier) ska planarbete
inledas med naturinventering som underlag för bedömning av omfattning, innehåll
och avgränsning av planområdet. Vid lämplighetsprövning av ny bebyggelse inom
områdena ska särskild hänsyn tas till naturvärdena. Tillkommande bebyggelse eller
anläggningar för friluftslivet får inte skada områdenas värden för naturvård (ÖP13 s.
59).
Inom områden med stora kulturmiljövärden (R7) ska ny bebyggelse anpassas till
omgivande bebyggelsemiljö och nybyggnader ska präglas av varsamhet (ÖP13 s.
60).
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Enligt kommunens översiktsplan ska nybyggnation ske i begränsad omfattning inom
det område där förhandsbeskedet söks.
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.
Inom området bedöms råda stor efterfrågan på mark för bebyggande. Inom sådant
område ska prövning ske med detaljplan. Det bedöms i detta fall inte finnas skäl att
medge undantag från kravet på detaljplan.
Kraven i 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:35 och återupptas kl. 15:40.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Stefan Wirtberg (S) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§253

Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
bostadshus
2019/0793
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
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, 2019-09-05
Ansökningshandlingar
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat R7, område med
stora kulturvärden.
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat
förhandsbesked och bygglov.
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:
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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 bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
Specifikt för ärendet
Ansökan inkom 2019-05-15. Ansökan blev komplett 2019-08-12.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-05-13 och 2019-08-12 närmare redovisat
skälen bakom ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för generationsväxling.
Endast i undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till kulturlandskapet
kan mark tas i anspråk för byggnad eller anläggning.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen bedömer inte platsen som lämplig med hänsyn till kulturlandskapet
för att tas i anspråk för ny byggnad.
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.
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Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms alltför högt och dominerande i
förhållande till landskapsbilden och omgivande bebyggelse. Placeringen bedöms
olämplig med hänsyn till landskapsbild samt natur- och kulturvärdena på platsen.
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 och 6 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Samtliga beslutande 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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§254

Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
uppförande av bostadshus och garage/förråd
2019/0809
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. Ansökan beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Som kontrollansvarig godkänns
.
Upplysningar
1. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos
byggavdelningen.
2. Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta kungjorts i Postoch inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta ärende
finns att hämta på poit.bolagsverket.se
3. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän starbesked meddelats.
4. Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av
Samhällsbyggnadsnämnden. Byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 /
0304-60 11 42) kontaktas för att avtala lämplig tidpunkt.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus och garage/förråd inom
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt
gällande krav på utformning. Ansökan föreslås på grund av den stora
planavvikelsen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-09
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för
(P55). I gällande detaljplan är
aktuell fastighet betecknad B. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för bostadsändamål. Byggnad för bostadsändamål får uppgå till 150 m2
byggnadsarea och byggnad för förråd får uppgå till 50 m2.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på 97 m2 och
garage/förråd med en byggnadsarea på 29 m2. På fastigheten står idag ett
bostadshus/förråd med en byggnadsarea på ca 89 m2 där bostad utgör ca 55 m2
respektive förråd 34 m2. Detta ger en total byggnadsarea för bostad på 152 m2 samt
en total byggnadsarea för garage/förråd på 63 m2.
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Ansökan blev komplett 2019-08-28.
Befintlig bebyggelse avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt.
Föreslagen bebyggelse avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadsarea,
byggnadshöjd, läge på tomt samt takvinkel.
Fasaden mot sydväst bedöms ha störst allmän påverkan och ska därför vara
beräkningsgrundande för byggnadshöjden.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har inte
inkommit.
Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan. Omarbetat förslag har inte
inkommit.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
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
Byggavdelningen gör bedömningen att befintlig bebyggelse tillsammans med det
som nu ansöks för sammantaget utgör för stor avvikelse från gällande detaljplanen.
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms därför inte vara liten och inte vara i
överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Föreslaget bostadshus och garage/förråd bedöms vara anpassat till omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslaget bostadshus och garage/förråd uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslaget bostadshus och garage/förråd bedöms inte medföra betydande olägenhet
för omgivningen.
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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 på grund av planavvikelsen inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än byggavdelningen och
bedömer att avvikelsen från gällande detaljplan är liten och i överensstämmelse med
detaljplanens syfte.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att bevilja
bygglov.
Jan Berndtsson (S) tillstyrker Jörgen Myrbergs yrkande.
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

§255

Tjörns kommun - Ansökan om bygglov i efterhand för
tillbyggnad av flerbostadshus (fläktutrymme) samt fråga om
överträdelse mot plan- och bygglagen
2019/0961
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov i efterhand beviljas för tillbyggnad.
2. Liten avvikelse i efterhand medges för tillbyggnad.
3. Kontrollansvarig krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs inte.
5. Startbesked meddelas i efterhand.
6. Fastställd kontrollplan ska följas.
7. Byggsanktionsavgift på 46 500 kr tas ut av fastighetsägarna
med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1 punkten plan- och
byggförordningen för redan utförd tillbyggnad (för vilken bygglov beviljas i
efterhand).
8. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen.
Upplysningar
 Berörd byggnadsdel får tas i bruk innan slutbesked ges.
 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
 Som underlag för slutbesked ska byggherren intyga att fastställd kontrollplan
och beviljat bygglov följts.
Sammanfattning
Ärendet har aktualiserats genom anmälan från granne. Ärendet avser bygglov i
efterhand för tillbyggnad. Det är också fråga om överträdelse mot plan- och
bygglagen. Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig
med detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas. Det föreslås också beslutas om
sanktionsavgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-10
Ansökningshandlingar
Beräkning byggsanktionsavgift
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Kållekärrs centrum (P91/3). I gällande detaljplan
är aktuell fastighet betecknad C. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för centrumverksamhet (vårdcentral, handel och bostäder).
Ärendebeskrivning
Det har kommit till byggavdelningens kännedom att det inom
utförts en tillbyggnad av flerbostadshus.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

Klagomålen är noterade i mail till byggavdelningen den 23 januari 2019 för
handläggning.
Tjörns kommun har i skrivelse daterad 2019-04-24 informerat om gällande
lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
Bygglov krävs enligt 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten plan- och bygglagen för
tillbyggnad.
Ansökan om bygglov i efterhand har inlämnats. Ansökan är daterad 2019-06-17 och
är inkommen till byggavdelningen samma dag. Kompletterande uppgifter är inkomna
2019-07-12. Ansökan omfattar tillbyggnad i form av fläktutrymme. Byggnaden
anges i ansökan som flerbostadshus. Tillbyggnaden är belägen mot norr och har
måttet 8,05 x 0,95 meter, vilket ger arean 7,6 m2.
Ansökan är i överensstämmelse med utan lov redan utförda åtgärder.
Tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
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.
Det ska nu prövas ansökan om bygglov i efterhand för redan utförd tillbyggnad
Beräkning av byggsanktionsavgift enligt Boverkets guide biläggs
Samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet.
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).
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av bland annat 11 kap 51 § plan- och bygglagen
och 9 kap 10 § 1 stycket 1 punkten plan- och byggförordningen.
Justerandes sign
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Om två eller flera är betalningsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt
ansvariga för betalningen (11 kap 60 § plan- och bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Redan utförd tillbyggnad bedöms med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten planoch bygglagen vara bygglovspliktig tillbyggnad.
Avvikelsen från gällande detaljplan beträffande redan utförd tillbyggnad bedöms
vara liten och i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Den redan uppförda tillbyggnaden bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivande fastigheter.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas för
redan utförd tillbyggnad.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas i efterhand för tillbyggnad.
Eftersom bygglov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd tillbyggnad kan
byggsanktionsavgift tas ut för denna.
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 7 § 1 stycket 3 punkten planoch byggförordningen med utgångspunkt från bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § 1
stycket 2 punkten plan- och bygglagen.
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för beräkning av
sanktionsavgifter.
Följande fakta har matats in i guiden:
 Påbörjat utan startbesked
 Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad
 Tillbyggnad
 Flerbostadshus
 Nej
 Area 7,6 m2
Byggsanktionsavgiften för redan utförd tillbyggnad uppgår enligt guiden till 46 500
kr.
Byggsanktionsavgift för redan utförd tillbyggnad föreslås därför tas ut med beloppet
46 500 kr. Det bedöms inte ha framkommit något, som gör att byggsanktionsavgiften
ska nedsättas eller inte tas ut.
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Det bedöms, att avgiften ska tas ut av båda nuvarande fastighetsägarna. Båda var
lagfarna ägare till fastigheten när byggnadsarbetena utfördes. Båda bedöms ha begått
överträdelsen. Båda bedöms fått fördel av utförda åtgärder.
Båda fastighetsägare bedöms därmed vara solidariskt ansvariga för betalningen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Urban Möller (MP) yrkar att nämnden ska besluta att solidariskt betalningsansvar ska
föreligga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Berndtssons och Jörgen Myrbergs förslag och
finner att nämnden har bifallit förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Urban Möllers yrkande och finner att nämnden
har bifallit förslaget.
Beslutet skickas till

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

Justerandes sign
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§256

Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
uppförande av ekonomibyggnad, parkeringsplats och upplag
2019/1006
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Bygglov beviljas.
2 Som kontrollansvarig godkänns

.

Upplysningar
 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas
hos byggavdelningen.
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
 Byggnad, parkering och upplag får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
 Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av
Samhällsbyggnadsnämnden. Byggavdelningens expedition,
 0304 – 601140 / 0304 – 601142 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.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av ekonomibyggnad, parkering och upplag
utanför detaljplan. Erinringar har inkommit. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-06
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.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av ekonomibyggnad med en byggnadsarea på 136 m2
innehållande kontor/ garage. Ansökan avser även anläggning av parkeringsplatser (ca
40 stycken) och ett upplag.
Justerandes sign
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Ansökan blev komplett 2019-06-28.
Berörda sakägare och remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Miljöavdelningen har inkommit med erinran daterad 2019-07-03. Erinran gäller i
huvudsak att sökande uppmanas till samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken §
12:6, då den aktuella platsen ingår i ett större område som utpekats som regionalt
värdefullt odlingslandskap.
Bohusläns museum har i skrivelse daterad 2019-07-10 inget att erinra.
Vägföreningen Hjälteby Bräcke-Bro har inkommit med erinran daterad 2019-07-18.
Erinran gäller i huvudsak antalet infarter från Kråkedalsvägen.
Sökande har genom skrivelse daterad 2019-07-18 beretts tillfälle att kommentera
inkommen erinran. Sökande har inte inkommit med ett sådant yttrande.
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).
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.
Justerandes sign
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Med anledning av miljöavdelningens erinran, anser byggavdelningen att sökande bör
kontakta länsstyrelsen gällande ovan nämnt samråd enligt miljöbalken § 12:6.
Utfarten från den planerade parkeringen inom fastigheten
är placerad i
yttersidan av en svag kurva. Byggavdelningen gör bedömningen att den inte innebär
någon trafikfara. Däremot är det sökandes uppgift att erhålla ett godkännande från
väghållarna för gällande utfart.
Föreslagna åtgärder bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Föreslagna åtgärder bedöms vara anpassade till 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.
Föreslagna åtgärder 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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD), Mats Johansson (L) och Jan Berndtsson (S) 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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§257

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för tillbyggnad
av bostadshus i efterhand samt rättelseföreläggande
2019/0884
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Ansökan avslås.
2
föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast
fyra veckor efter det att beslutet vunnit laga kraft ha rivit den utan lov redan
uppförd tillbyggnad (altan) samt bortforslat tillhörande material.
3 Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen med
löpande vite om 30 000 kr per kvartal räknat från och med kalendermånaden
efter det att föreläggandet ska vara fullgjort.
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av bostadshus (altan)
inom detaljplan. Det är också fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen.
Ansökan avviker från detaljplanen. Byggnadsverket uppfyller inte gällande krav på
utformning. På grund av planavvikelser, utformning och placering av
byggnadsverket föreslås ansökan avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-06
Beslutsunderlag
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Åstol fiskeläge (nr 530). I gällande detaljplan är
aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får
användas till bostadsändamål.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Anmälan om olovligt byggande inom fastigheten
inkom till
byggavdelningen 2019-06-03. I anmälan fanns fotografier bifogade. Ytterligare
klagomål samt fotografier inkom till byggavdelningen
2019-06-10 och 2019-06-19.
Bygglovshandläggare Clara Samuelsson har i skrivelse daterad
2019-06-17 informerat fastighetsägaren om gällande lagstiftning och om ärendets
fortsatta handläggning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-18

Sökande har i en skrivelse som inkommit till byggavdelningen 2019-08-15 förklarat
varför överträdelse har begåtts. I skrivelsen har sökande i huvudsak framfört:

Sökandes nu avlidna fru talades vid med en tjänsteperson under våren 2010. Då
förstod hon det som att bygglov inte krävdes om man vidtog åtgärder inom sin
fastighet och inte tog någons havsutsikt.

Sökande har talats vid med andra Åstol-bor som framfört att bygglov inte krävs
för att bygga ett altandäck.

Sökande vill få sitt ärende prövat enligt inlämnad bygglovsansökan.
Ansökan om bygglov i efterhand har inlämnats. Ansökan är inkommen 2019-08-15
samt 2019-08-16 och blev komplett samma dag. Ansökan avser tillbyggnad av
bostadshus (altan) med en byggnadsarea om 49 m2.
Det ska nu prövas om ansökan om bygglov i efterhand för redan uppförd tillbyggnad
(altan) kan beviljas eller om rättelse ska ske (föreläggande förenat med vite).
Besiktning på den aktuella fastigheten gjordes av byggavdelningen
2019-08-26.
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande placering på
allmän platsmark, byggnadsarea, läge på tomten samt avstånd till gräns.
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).
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).
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).
Justerandes sign
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Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom viss tid, rättelseföreläggande (11 kap 20 § plan- och bygglagen).
Ett föreläggande enligt bland annat 20 § får förenas med vite (11 kap 37 § plan- och
bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Redan utförd tillbyggnad (altan) bedöms med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten
plan- och bygglagen vara bygglovspliktig tillbyggnad.
Redan utförd altan bedöms medföra betydande olägenhet för förhållandena inom
fastigheten
Kraven i 2 kap 9 § plan- och bygglagen bedöms inte
uppfyllas.
Altanen har en dominant och ovarsam utformning som inte bedöms anpassad till det
egna huset och den omkringliggande bebyggelsemiljön.
Avvikelsen från gällande detaljplan beträffande placering på allmän platsmark,
byggnadsarea, läge på tomten samt avstånd till gräns bedöms varken vara små eller i
överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Kraven i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 13 och 17 §§ samt 10 kap 2 § plan- och bygglagen
bedöms inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom
detaljplan bedöms inte uppfyllas.
Det föreslås att redan utförd tillbyggnad (altan) ska rättas genom rivning och
bortforsling av material, förenat med löpande vite.
Föreläggandet föreslås vara fullgjort inom fyra veckor från det att beslutet vunnit
laga kraft.
Löpande vite föreslås sättas till 30 000 kr per kvartal från och med kalendermånaden
efter det att föreläggandet ska vara fullgjort.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Urban Möller (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutet skickas till

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning:
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§258

Gestaltningsprogram Kvarteret Vinga
2019/0735
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Gestaltningsprogrammet för
Mossholmens marina, daterat 2019-08-22
Sammanfattning
Detaljplan för Mossholmens Marina, del av fastigheten Aröd 6:1, 6:2 m.fl. antogs
av Samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-17. Planen vann laga kraft 2011-12-22.
Inom kvarteret ska bebyggelsen ha ett enhetligt formspråk med samordnat materialoch färgkulörval. Utformningen av bebyggelse och anläggningar skall ske i
överensstämmelse med aktuellt gestaltningsprogram, som godkänts av
Samhällsbyggnadsnämnden innan bygglov beviljas. Gestaltningsprogrammets ålder
får inte överstiga 5 år.
Exploatörerna för området har nu för avsikt att påbörja byggnationen av Kvarteret
Vinga och har inlämnat ett gestaltningsprogram för godkännande av
Samhällsbyggnadsnämnden.
Programmet redovisar hur byggnaden där den tidigare oljecisternen stod ska
utformas. Byggnaden är i 14 våningar där plan 1 består av garage och entré, plan 2
består av bostäder/gemensamhetshus, plan 3 består av bostäder och takterrasser
samt plan 4-14 består av bostäder. Färg och materialval redovisas.
Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för handlingarna i bygglovet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Martin Tellblom (-) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§259

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:
Ätarapport Ledningsförnyelse IV 6227, Nr 11
ÄTA - Ängolmen luktreducerande åtgärder, samlad redovisning 2-4
VA-uppgift Häggvall 3:46
Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 572-709
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 355-389
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§260

Meddelanden
2019/13
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Plan- och byggavdelningen
Mark- och miljööverdomstolen 2019-09-02
Saken
Bygglov för förråds- och lagerbyggnad på fastigheten
i Tjörns
kommun
Beslut
Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och
miljööverdomstolen Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott i Tjörns
kommuns beslut den 8 november 2017 § 268 (dnr 2017/0733) att ge bygglov.
Länsstyrelsen 2019-09-02
Saken
Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att godkänna Tjörns kommuns beslut den 21 augusti 2019 i
ärende dnr 2019/0709 om strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten
Tjörns kommun.
Mark- och miljödomstolen 2019-08-13
Saken
Bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen 2019-08-14
Saken
Överklagande av beslut om rättidsprövning [avser
Beslut
Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.
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§261

Begäran om utökat starttillstånd för investeringsprojekt Parkering
Jannes Äng
2019/54
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå begäran om utökat starttillstånd.
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
”Jannes äng” 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.
Upphandling av entreprenaden är utförd och inkomna anbud visar på högre
kostnader än vad beviljat starttillstånd medger. Därför ansöks nu om en utökning av
starttillståndet för att kunna slutföra projektet.
Om parkeringsytan Jannes äng inte byggs om blir konsekvensen att 12 st.
boendeparkeringar utgår då Tjörns Bostads AB avser ta bort dessa i anslutning till
sin fastighet som Tjörns kommun idag tillfälligt tillhandahåller som
boendeparkeringar.
Överskjutande medel mot budgeterat föreslås finansieras från posten ”oförutsett”
inom gällande investeringsbudget för år 2019.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-13, § 79.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-22, § 141.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-17
Bilaga 1 – Orienteringskarta
Starttillstånd
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:21 och återupptas kl. 16:25.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Mats Johansson (L) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska avslå begäran om utökat starttillstånd.
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Beslutet skickas till
Trafikingenjör
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