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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

Beslutande

Lars Carlsson (M)
Peter Andersson (L)
Jörgen Myrberg (KD), ej § 314
Mats Johansson (L), ersätter Jörgen Myrberg (KD) § 314
Robert Mattsson (C)
Urban Möller (MP)
Rikard Larsson (S)
Jan Berndtsson (S)
Björn Sporrong (S)
Stefan Wirtberg (S)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Jan Josefsson (V), ersätter Jenn Johansson (SD)

Övriga närvarande

Mats Johansson (L), §§ 287-313, 315-323
Robert Johansson (M)
Martin Tellblom (-) fd (M)
Björn Möller (-) fd (M)
Marie-Louise Bergqvist, sektorchef
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Anders Möller, VA-chef
Urban Nilsson, byggchef
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Åsa Jönsson, planchef
Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt
Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt
Åsa Runesson, trafikplanerare
Lina Johansson, miljöchef
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Margareta Mäkipaaso, administratör

Justerandes sign
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§§ 304-314
§§ 304-314
§§ 304-314
§§ 304-314
§§ 294-303
§§ 294-303
§§ 294-303
§§ 313-317

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§292

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar:
Utgår:
-

Justerandes sign

Investeringsplanering VA 2020-2021

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§293

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor
från förvaltningen. Vid dagens sammanträde informeras nämnden om:
-

Justerandes sign

Vattenläget
Träff med markägare Häle-Bö
Kungälvs vatten
Ärende kring sättningsskador Nordevik
Trafikåtgärder väg 169 Myggenäs
KUSTO-samarbetet
Projekt SOKIGO
Målarbete 2020 för nämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§294

Information från VA-utskottet
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av protokollet från senaste sammanträdet för
VA-utskottet. Utskottet har berett flertalet av VA-frågorna som ligger för
behandling på dagens sammanträde. Vid kommande sammanträden ska protokollet
vara mer informativt för att kunna förmedla delar av diskussionerna, utöver själva
besluten.
Beslutsunderlag
Protokoll från VA-utskottets sammanträde 2019-10-28.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§295

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan
2019/3
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens rapport för internkontrollplan.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte får direkt påverkan, konsekvens för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Resultat av de risker som anges i internkontrollen för Samhällsbyggnads förvaltning
2019 visar på en liten avvikelse och bedöms hanteras inom förvaltningen i löpande
åtgärder och uppföljning
Gällande slutattest av fakturor har det varit några som förfallit vilket kräver vidare
analys på orsaksnivå för att vidta åtgärd.
Sammantaget är samtliga punkter kontrollerade enligt redovisning och resultat.
Till nästa internkontrollplan ska man även inkludera hur man avser att hantera
riskerna som uppstår.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 7 den 9 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 november 2019,
Bilaga - Intern kontroll 2019 rapport,
Plan för intern kontroll 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§296

Ekonomiska ramar och budget för samhällsbyggnadsnämnden 2020
2019/149
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till budget 2020 – ram 2020
samt investeringsbudget för 2020.
Reservation
Rikard Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till budget
2020.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte får direkt påverkan, konsekvens för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Förslaget till beslut gäller de ekonomiska ramar med tillhörande budget för
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden för samhällsbyggnad ska i separat möte
arbeta vidare med tillhörande mål inför 2020 vilket sen ska resultera i en
verksamhetsplan med tillhörande ekonomiska ramar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2019,
Förslag till ramar för detaljbudget 2020,
Förslag till investeringsbudget 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§297

Sammanträdesordning 2020
2019/150
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föreslagna sammanträdesdagar
2020.
Sammanfattning
Nämnden har att besluta om sammanträdesordning för år 2020.
Förslag har upprättats av förvaltningen enligt följande.
Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

22

12

11

15

20

10

-

26

16

14

11

9

Som huvudregel föreslås sammanträdena börja kl. 10.30.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Robert Mattsson (C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-11-06

§298

Svar på remiss avseende motion från Alma Sibrian (V) och Percy
Karlsson (-) fd (V) om möjligheterna att kunna ta med sig cykeln på
bussen
2019/137
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till Västtrafiks svar i frågan.
Barnkonventionen
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) och Percy Karlsson (-) fd (V) inkom
till kommunfullmäktigemötet den 13 juni, 18 juni samt 29 augusti 2019 med en
motion som yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt
Västtrafik/Tjörns omnibuss att utforma och installera cykelställ på bussar som
trafikerar ön så fort detta låter sig göras.
Det är Västtrafik som på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) beslutar om
och ansvarar för vilka fordon som trafikerar inom Tjörns kommun, och hur
fordonen ska vara utrustade. Förvaltningen har därför ställt frågan ang. möjligheten
att kunna ta med sig cykeln ombord på bussen vidare till Västtrafik.
Västtrafik svarar att det idag endast är möjligt att ta med sig vikbara cyklar ombord
på deras bussar. Vanliga cyklar får endast tas med på Västtrafiks tåg och båtar, i
mån av plats. Västtrafik ser inte att det finns någon möjlighet att installera
cykelhållare på bussarna, då det finns risker kopplade till säkerhet, skador och
tidsfördröjning.
För information till motionären anser samhällsbyggnadsnämnden att underlättande
av cyklande i samband med kollektivtrafikåkande är lovvärt.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 189 den 29 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 oktober 2019,
Motion den 5 juni 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:40 – 11:47.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till Västtrafiks
svar i frågan.
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla Peter
Anderssons (L) förslag till beslut.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§299

Avrop potten cykelvägar, statligt och regionalt vägnät
2019/148
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna förslag enligt prioriteringslista i
tjänsteutlåtandet till cykelsatsningar under åren 2022-2025 inom ramen för regional
transportinfrastrukturplan.
Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet bedöms ha positiv betydelse för barn och
unga och deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Västra Götalandsregionen (VGR) ska ta fram förslag till åtgärder inom potten för
cykel inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029.
Planerad tidsperiod för den här prioriteringsomgången är år 2022-2025, och det
finns i planen 147 mkr avsatt för cykelåtgärder på regionalt statligt vägnät.
Kommunerna ska vara beredda på att medfinansiera projekten med 50 % under den
planerade tidsperioden, vilket innebär att det sammanlagda prioriteringsutrymmet
därmed blir ca 300 mkr.
Förslag till prioriteringar från Tjörns kommun
Från Tjörns kommun föreslås följande objekt med prioriteringsordning enligt listan
nedan lämnas som förslag till cykelsatsningar på statligt vägnät under åren 20222025.
1. Väg 160, sträckan Sörbyvägen – Sundsbyvägen.
Längd 2 650 m.
2. Väg 169, sträckan Stansvik – Bleket.
Längd 870 m.
3. Väg 160, sträckan Sundsbyvägen – Skåpesund.
Längd 2 280 m.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 oktober 2019,
Bilaga 1 – Orienteringskartor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§300

Beslut om planstart för detaljplan Hövik 3:33
2019/152
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna starthandlingen och uppdrar åt
planavdelningen att starta rubricerat planarbete.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att det saknas säker gång- och cykelväg vilket påverkar möjligheten för
barn att själva ta sig till skola/aktiviteter.
Sammanfattning
Planansökan för Hövik 3:33 inkom 2005-06-03. Beslut om planbesked lämnades
2013-06-26. År 2019 gavs planansökan prioritering 1. Detaljplaneområdet omfattar
enbart fastigheten Hövik 3:33 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 9 tomter för enfamiljshus.
Planavdelningen anser att planarbetet kan göras med standardförfarande om inte
förutsättningarna ändras i samband med planarbetet. Planområdet omfattas inte av
strandskydd.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade om positivt
planbesked: 2013-06-26 § 166.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2019,
Starthandling, detaljplan för Hövik 3:33.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jan Berndtsson (S), Jörgen Myrberg (KD), Robert
Mattsson (C), Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§301

Information: Planändring gällande utbyggnad av Rönnängs ishall
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Åsa Jönsson, planchef informerar om planändring gällande utbyggnad av Rönnängs
ishall. Ändringen avser den enklare varianten och förväntas kunna startas så snart
som möjligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§302

Information: Remiss - Förslag till fördjupad strukturbild för
kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt informerar nämnden om förslaget till
fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.
Förslaget ska hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 inför
antagande av kommunfullmäktige.
Förslaget innebär en kommungemensam strategi för hur kust- och havsområdet från
Kungsbacka till Uddevalla ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Den är en
fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008. Den fördjupade
strukturbilden omfattar sex gemensamma överenskommelser och en kartbild som
visar på element i kustzonens framtida struktur. Strukturbilden avses fungera som
ett underlag och en vägledning för kommunernas planering och handläggning i
kust- och havsområdet.

Justerandes sign
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§303

Information: Fördjupad översiktsplan Hav Tjörn Orust
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt informerar nämnden om förslaget till
fördjupad översiktsplan Hav för Tjörn och Orust. Förslaget ska hanteras av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 där förslaget är att gå ut på samråd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§304

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus
2018/0555
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2. Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita) träfasader och
tak beläggas med matt röda takpannor.
3. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig
mäng och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska ske
innan slutbesked kan skrivas ut.
4. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhands-beskedet vunnit laga kraft.
5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Ärendet har efter delbeslut utretts vidare. Erinringar har inkommit. Förvaltningen
har föreslagit positivt förhandsbesked meddelas.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 50/2019-02-13 föreslagen
lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på
detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare med utredning och
remisser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 oktober 2019,
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).
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhälls-byggnadsnämnden (SBN).
Sökanden har i ansökan daterad 2018-11-22 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för generations-skifte.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delbeslut har ansökan prövats vidare
med utredning och remisser. I delbeslutet har föreslagen lokalisering bedömts
uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.
Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2019-03-17.
Miljöavdelningen har inkommit med erinran daterad 2019-03-19.
Avfallsenheten på Tjörns kommun har inkommit med yttrande ankomst-stämplad
2019-03-01.
Hamn- och fritidsföreningen Viks Ödegärde har inkommit med yttrande
ankomststämplad 2019-03-18.
Biotopsskyddsdispens för åverkan på stenmur, igenläggning av vattensamling samt
kulvertering av bäck på fastigheten
i Tjörns kommun har
lämnats av länsstyrelsen 2019-06-12.
Av utredning daterad 2019-09-18 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår,
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av
tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga
brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till
platsen.
I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller kraven på
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen
för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan
exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation
av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och
kvalitet har redan utretts.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Någon erinran har inte inkommit.
Sökande har genom skrivelse daterad 2019-03-20 beretts tillfälle att kommentera
inkomna erinringar.
Sökanden har i skrivelse daterad 2019-09-29 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
Justerandes sign
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och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat
förhandsbesked och bygglov.
Byggavdelningens synpunkter förslag till beslut
Naturskyddsföreningen avstyrker förhandsbesked med hänvisning till klimathotet
och ökad miljöbelastning samt krav på detaljplan för ny spridd bebyggelse på
landsbygden.
I aktuellt fall bedöms klimatpåverkan vara ringa och särskilda skäl i samband med
generationsväxling föreligger.
Föreslagen lokalisering bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens
riktlinjer.
Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbild och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslaget bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till befintlig
bebyggelse.
Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms
uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för meddelande av positivt
förhandsbesked bedöms uppfyllas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

Positivt förhandsbesked föreslås meddelas.
Förslag till beslut på sammanträdet
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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§305

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus
2019/1457
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan avslås.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Ansökan föreslås avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt
§ 304/2018-12-05 att avslå ansökan om förhandsbesked för bostadshus.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt
§ 256/2018-10-10 att avslå ansökan om förhandsbesked för bostadshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 oktober 2019,
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).
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhälls-byggnadsnämnden (SBN).
Ansökan blev komplett 2019-10-14.
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat
förhandsbesked och bygglov.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god
tillgång till kollektivtrafik.
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland
annat följande.
Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade.
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från
kravet på detaljplan kan medges för:
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående
verksamhet på fastigheten.
 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på
fastigheten.
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning,
landskapsvård med mera är ett tydligt inslag.
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det
innebär bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som
naturligt kompletterar befintlig bebyggelse.
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.
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
Det noteras, att positivt förhandsbesked tidigare avslagits 1978, 1990, 2005 samt
enligt § 256/2018-10-10 och § 304/2018-12-05.
Avslag 1978 lämnades till besvär till Länsstyrelsen utan bifall 1978.
Överklagat avslagsbeslut 1990 avslogs av Länsstyrelsen 1990.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

Överklagat avslagsbeslut 2005 avslogs av Länsstyrelsen 2006.
Fastighetsägarna begärde 2018-11-11 omprövning av beslut § 256/2018-10-10.
Överklagat avslagsbeslut (omprövning) § 304/2018-12-05 undanröjdes av
Länsstyrelsen 2019.
Tomten avstyckades av Lantmäteriet 1965.
Fastighetsbildningen räknas inte som aktuell och utgör inte argument för meddelande
av positivt förhandsbesked.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-10-10 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för att bygga ett enbostadshus.
Fastighetsägarna har i ansökan, hävdat att andra tomter;
erhållit förhandsbesked/bygglov trots att det ligger inom område med stora
kulturvärden. Fastighetsägarna anger att det saknas bygglov för uppförd byggnad på
.
Fastighetsägarna anger även att deras fastighet har servitut för vatten, avlopp och väg
samt ligger inom gångavstånd till busshållplats.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
De av fastighetsägarna redovisade tomterna
, erhöll
förhandsbesked vid en annan tid, då bedömningsgrunderna inte var detsamma som
idag.
har enligt här tillgängliga handlingar inte meddelats positivt
förhandsbesked eller bygglov under de senaste fyrtio åren.
Vid bedömning av ansökan om förhandsbesked eller bygglov görs en individuell
bedömning utifrån platsens förutsättningar och sökandens skäl till ansökan.
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) 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
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§306

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för lokal för servering, utställning och
försäljning samt parkering
2019/1275
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att komplettera
med utredning av vattenförsörjningen.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av lokal utanför detaljplan.
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2019,
Ansökningshandlingar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Mattsson (C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet
för att komplettera med utredning av vattenförsörjningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§307

Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus
2019/1370
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att bereda
möjlighet till att omarbeta förslaget och inkomma med förslag på ny placering som
är närmare övrig befintlig byggnation.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i 2 PBL för ny bebyggelse
utanför detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 oktober 2019,
Ansökningshandlingar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet
för att bereda möjlighet till att omarbeta förslaget och inkomma med förslag på ny
placering som är närmare övrig befintlig byggnation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§308

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus
2019/1453
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan avslås.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 oktober 2019,
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).
Delar av aktuell fastighet omfattas av strandskydd.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från
kravet på detaljplan kan medges för:
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående
verksamhet på fastigheten.
 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på
fastigheten.
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning,
landskapsvård med mera är ett tydligt inslag.
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det
innebär bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som
naturligt kompletterar befintlig bebyggelse.
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.
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 2019-10-11.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-10-17 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för möjliggöra för odling av äpplen och
produktion av cider. Fastigheten omfattar flera markområden, sökande önskar
avstycka aktuellt markområde för att bygga ett nytt modernare bostadshus som är
enklare att sköta.
Frågan om strandskydd prövas i separat ärende.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan.
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) 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
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2019-11-06

§309

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus
2019/1366
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas för
lokalisering av bostadshus.
Upplysningar
 Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig
mäng och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska ske
innan slutbesked kan skrivas ut.
 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit
hörda i ärendet. Det föreslås meddelas positivt förhandsbesked.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt
§ 287/2017-12-06 att bevilja ansökan om förhandsbesked för bostadshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 25 oktober 2019,
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).
Ärendebeskrivning
Det noteras att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari
2019 genom omorganisation nu motsvaras av samhälls-byggnadsnämnden (SBN).
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat
förhandsbesked och bygglov.
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god
tillgång till kollektivtrafik.
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland
annat följande.
Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade.
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från
kravet på detaljplan kan medges för:

Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående
verksamhet på fastigheten.

Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på
fastigheten.

Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning,
landskapsvård med mera är ett tydligt inslag.

Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det
innebär bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som
naturligt kompletterar befintlig bebyggelse.
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.
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).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 (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 2019-09-30 och är en förnyelse av ett tidigare positivt
förhandsbesked på platsen.
Sökanden har i ansökan daterad 2019-09-27 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan söks förhandsbesked på platsen för att tomten sedan ska
säljas.
Det noteras att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits enligt
§ 116/2017-05-01. Sökande överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen. 2017-0621 (dnr 403-19275-2017) beslutade länsstyrelsen att det överklagade beslutet skulle
upphävas och att ärendet skulle åter till kommunstyrelsen för vidare handläggning. I
länsstyrelsens bedömning framgår att nämnden inte utrett frågan om fastigheten
eventuellt utgör en så kallad lucktomt eller inte. Enligt kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskotts beslut § 287/2017-12-06 framgår att positivt
förhandsbesked för bostadshus meddelats med motivering att fastigheten bedöms
vara en så kallad lucktomt.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms utgöra en så kallad lucktomt och
därmed infaller inte detaljplanekravet. Därmed görs bedömningen att prövning av
markens lämplighet för nybyggnation på platsen kan prövas direkt genom en
prövning av ansökan om förhandsbesked. Därmed har berörda remissinstanser blivit
hörda i ärendet och aktuella utredningar har genomförts.
Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2019-10-17 inget att erinra.
Naturskyddsföreningen har enligt yttrande daterat 2019-10-17 framfört följande
erinringar:

Ökat bilåkandet innebär i förlängningen ytterligare växthusgaser.

Buller från vindkraft.

Uppfyller inte undantagskravet på detaljplan.
Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-10-21 inget att erinra.
Justerandes sign
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Av utredning daterad 2017-10-24 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår,
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av
tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga
brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till
platsen.
I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller kraven på
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen
för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan
exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation
av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och
kvalitet har redan utretts.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har
inte inkommit.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms utgöra en så kallad lucktomt och
därmed infaller inte detaljplanekravet. Byggavdelningen gör därmed bedömningen
att prövning av markens lämplighet för nybyggnation på platsen kan prövas direkt
genom en prövning av ansökan om förhandsbesked.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbild och
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till
befintlig bebyggelse.
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Föreslagen plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms
uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för meddelande av positivt
förhandsbesked bedöms uppfyllas.
Positivt förhandsbesked föreslås meddelas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Cyril Esbjörnsson (TP) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Justerandes sign
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§310

, Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för ändrad användning av verkstad/förråd till
bostad samt tillbyggnad av altan
2019/1294
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan avslås.
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för ändrad användning av verkstad/förråd till bostad samt
tillbyggnad av altan. Kraven i 2, 4, och 8 kap plan- och bygglagen bedöms inte
uppfyllas. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 16/2012-02-01 att bevilja bygglov
för lokalisering av befintlig byggnad samt ändrad användning till förråd och
verkstad med tillhörande kontor och pentry.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 oktober 2019,
Ansökningshandlingar.
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplan.
I kommunens översiktsplan (ÖP 13) har aktuellt område redovisats som R6 – område
med stora naturvärden, R7 – område med stora kulturmiljövärden samt R8 – område
med särskilda värden för rekreation och friluftsliv.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljövårdsprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljövårdssynpunkt.
Aktuellt område omfattas av riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för
naturvård.
I Kommunstyrelsen miljö- och samhällsbyggnadsutskott planprogram för Stora
Dyrön, antaget 2015-11-11, är aktuell plats utpekad för utveckling av hamnområde.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser ändrad användning av verkstad/förråd till bostad med en
byggnadsarea på 61 m2 exklusive altaner. Befintliga altaner byggs till med 7,5 m2
vilket ger en total byggnadsarea på 58 m2 för altaner.
Justerandes sign
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Fastigheten är 200 m2 vilket betyder att totalt 119 m2, ca 60 %, kommer att vara
bebyggd.
Byggnaden är uppförd 2008 som en sjöbod för fiskets behov. Enligt
§ 16/2012-02-01 beviljade Samhällsbyggnadsnämnden bygglov för lokalisering av
befintlig byggnad samt ändrad användning till förråd och verkstad med tillhörande
kontor och pentry.
Det noteras, att fastighetsbildning för verkstadsändamål med tillhörande kontor
genomförts av Lantmäteriet 2012-10-29 med stöd av beviljat bygglov § 16/2012-0201.
Aktuell fastighet omfattas inte av strandskydd, men gränsar åt strandskyddat område
åt söder och öster.
Sökande avser nu att ändra användningen till bostad.
Ansökan blev komplett 2019-09-11.
Berörda sakägare har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen (2 kap 1 § plan- och bygglagen).
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).
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får
mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är
lämplig för ändamålet (2 kap 4 § 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 vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga (8 kap 1 § plan- och bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
På grund av att området är utpekat som särskilt värdefullt ur natur-, kultur- och
friluftslivsynpunkt samt utpekat för hamnändamål kan det inte bedömas lämpligt från
allmän synpunkt att använda fastigheten för bostadsändamål.
Byggavdelningen gör därmed bedömningen att föreslagen ändrad användning till
bostad samt tillbyggnad av altan påverkar naturmiljö-, kulturmiljö-, och
friluftsområdena negativt genom den privatisering som uppstår vid bostadsändamål
gentemot verkstads/förrådsändamål. Det bedöms därmed att det allmänna intresset är
Justerandes sign
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större än det enskilda enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen att inte ändra
användningen till bostadsändamål.
Ett mark- och vattenområde ska användas för det eller de ändamål som det är mest
lämpade för enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen. Då aktuellt område är utpekat som
utvecklingsområde för hamn i planprogram för Stora Dyrön bedöms inte bostad vara
ett lämpligt ändamål på platsen då det riskerar att försämra pågående och tilltänkt
markanvändning inom området.
Vid ärenden om bygglov enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken
tillämpas. Det innebär att bygglov inte får ges i strid med
hushållningsbestämmelserna. Aktuell fastighet omfattas inte av
strandskyddsbestämmelser, dock gränsar den till strandskyddat område åt två
väderstreck, söder och öster. Fastigheten är bebyggd fram till tomtgräns åt söder samt
ca en (1) meter ifrån åt öster. Även om den befintliga byggnaden som verkstad/förråd
inte har någon egentlig hemfridszon, kan en bostad generera en hemfridszon utanför
den egna fastigheten. Det bedöms därför inte lämpligt att bevilja bygglov för bostad i
så nära anslutning till strandskyddat område då en privatisering kan leda till att även
mark utanför fastighetens gränser upplevs som privat.
Befintlig byggnad för verkstad/förråd är placerad högt i förhållande till
omkringliggande vägar och markområden utan redovisad tillgänglighetsanpassning.
Föreslagen ändrad användning bedöms därmed inte uppfylla kravet på tillgänglighet
och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
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 1, 2, 4 och 6 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen
bedöms inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) 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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§311

, Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för garage/förråd
2019/1333
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Kontrollansvarig ska redovisas före tekniskt samråd.
Information
 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas
hos byggavdelningen.
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked 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. Post- och inrikes tidningar.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för garage/förråd utanför detaljplan. Bygglov föreslås
beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 oktober 2019,
Ansökningshandlingar.
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
Ansökan blev komplett 2019-09-18.
Ansökan avser uppförande av garage/förråd med en byggnadsarea på 120 m2.
Justerandes sign
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Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte
inkommit.
Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-10-21 inget att erinra.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av byggavdelningens expedition.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget garage/förråd bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på
detaljplan.
Föreslaget garage/förråd bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett
godtagbart sätt.
Föreslaget garage/förråd bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslaget garage/förråd bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Föreslaget garage/förråd 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.
Justerandes sign
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Förutsättningarna i 9 kap 31 § och 31 a § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD), Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Justerandes sign
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§312

, Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för plank, om- och tillbyggnad av affärslokal
samt delvis ändrad användning av affärslokal (från affärslokal till
museum)
2019/1339
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1.
2.
3.
4.

Bygglov beviljas.
Befintlig bebyggelse förklaras innebära liten avvikelse från gällande detaljplan.
Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
Som kontrollansvarig godkänns
.

Upplysningar
 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas
hos byggavdelningen (0304-601140 / 0304-601142).
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av
samhällsbyggnadsnämnden. Byggavdelningen kontaktas för att avtala lämplig
tidpunkt.
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
 Berörd byggnadsdel får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
 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. Post- och inrikes tidningar.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för plank, om- och tillbyggnad av affärslokal samt delvis
ändrad användning av affärslokal (från affärslokal till museum) inom detaljplan.
Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med
detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 25 oktober 2019,
Ansökningshandlingar.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Koholmen samt Ryttarholmen
(nr P86). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad H. Det innebär att
fastigheten enligt detaljplanen får användas för handel.
Justerandes sign
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Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av plank, om- och tillbyggnad av affärslokal samt delvis
ändrad användning av affärslokal (från affärslokal till museum). Dessa åtgärder
innebär att en del av den befintliga byggnaden inreds för att verka som museum. Det
innebär också att ett skärmtak med en byggnadsarea på ca 91 m2 uppförs. Därutöver
ändras byggnadens yttre genom att bl.a. fasadkulören ändras (från vit till röd) och
vissa fönster och dörrar tillkommer.
Ansökan blev komplett 2019-09-30.
Befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd till tomtgräns
samt läge på tomten.
Föreslaget plank avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomten.
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd till gräns
samt läge på tomten. Föreslagen delvis ändrad användning av affärshus (från
affärshus till museum) avviker från gällande detaljplan beträffande användningssätt.
Enligt detaljplanen får området användas för handel.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har
inte inkommit.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland annat
bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen).
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § planoch bygglagen).
Justerandes sign
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse
med detaljplanens syfte.
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Föreslagna åtgärder bedöms vara anpassade till det egna huset och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.
Föreslagna åtgärder bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 § och 9 § samt 8 kap 1 §, 13 § och 17 § plan- och bygglagen
bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b-c §§ plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD), Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
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§313

, Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för uppförande av bostadshus samt förråd
2019/1274
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan avslås.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus samt förråd inom detaljplan.
Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan föreslås på grund av den stora
planavvikelsen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 25 oktober 2019,
Ansökningshandlingar.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för
m.fl. (814). I
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad Bf. Det innebär att fastigheten
enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål.
Enligt detaljplanen framgår bl.a. att fastigheten får bebyggas med ett fristående hus i
högst en våning. Vind får inte inredas för bostads-ändamål. Huvudbyggnad får inte
uppföras till en större höjd än 3,0 m. Bebyggelsen får inte uppta större area än 75 m2.
Byggnadsnämnden må dock medge en tillbyggnad för förrådsändamål (garage) med
en yta om 30 m2 där detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt
bebyggande av området. Friliggande uthus får icke uppföras. Uthusbyggnad får inte
uppföras till en större höjd än 2,5 m. Inom Bf betecknat område får tak ges en
taklutning om högst 23 grader. Bebyggelsens placering är också reglerad av så kallad
prickmark.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på
104,4 m2 samt uppförande av förråd med en byggnadsarea om 30 m2.
Ansökan blev komplett 2019-10-01.
Föreslaget bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadsarea,
byggnadshöjd, takvinkel samt att vind inte får inredas för bostadsändamål.
Föreslaget förråd avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadshöjd och
takvinkel.
Justerandes sign
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Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det beror på att
byggavdelningen bedömt avvikelsen från gällande detaljplan vara för stor (se under
rubriken nedan).
Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan. Omarbetat förslag har inte
inkommit. Sökande har i en skrivelse (diarieförd 2019-10-01) framfört argument
varför omarbetning inte skett.
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
Föreslagen nybyggnation överensstämmer med kommunens riktlinjer beträffande
byggnadsarean. Men sammantaget bedöms de övriga avvikelserna från gällande
detaljplan varken vara små och i överensstämmelse med detaljplanens syfte. Det har
på grund av de stora planavvikelserna inte bedömts motiverat att bereda grannar
tillfälle att yttra sig över ansökan.
Föreslagen nybyggnad bedöms inte vara anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på
ett godtagbart sätt.
Föreslagen nybyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslagen nybyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 § och 9 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms på grund av planavvikelsen inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) och Stefan Wirtberg (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beslutet skickas till

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

Justerandes sign
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§314

Föreläggande daterat 2019-10-07 från Mark- och
miljööverdomstolen (aktbilaga 7, mål nr P 6881-19, 060205)
2016/1646
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
-

Bifall till besvären över Mark- och miljödomstolens dom avstyrks.

Sammanfattning
Bygglov beviljades enligt §156/2017-06-07 för uppförande av garage och staket.
Överklagan av bygglovsbeslutet avslogs av Länsstyrelsen 2018-05-22 och av Mark
och miljödomstolen i dom 2019-05-29. Mark- och miljööverdomstolen har 201910-07 förelagt Kommunstyrelsen att yttra sig över överklagan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 oktober 2019,
Föreläggande från mark- och miljööverdomstolen 2019-10-07.
Jäv
Jörgen Myrberg (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplan.
Fastigheten är belägen inom strandskydd och omfattas av riksintresse för friluftsliv
och naturvård.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
intressant ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Det noteras, att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott från och med
den 1 januari 2019 motsvaras av samhällsbyggnadsnämnden.
Bygglov beviljades enligt §156/2017-06-07 för uppförande av garage och staket. I
beviljat bygglov har besluten motiverats kortfattat med hänvisning till aktuella
lagrum.
Överklagan av bygglovsbeslutet avslogs av Länsstyrelsen 2018-05-22 och av Mark
och miljödomstolen i dom 2019-05-29.

Justerandes sign
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I Länsstyrelsens beslut och i Mark- och miljödomstolens dom har det beviljade
bygglovet utförligt värderats i förhållande till plan- och bygglagens regler och
kommunens kulturmiljöprogram.
Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen har 2019-10-07 förelagt Kommunstyrelsen att yttra
sig över överklagan. Tidsfristen för inkommande med yttrande har förlängts till
2019-11-15.
Klagande nämner i skrivelsen till Mark- och miljööverdomstolen, att sökande vid
tidpunkten för beviljande av bygglovet var kommunal partiledare och ordförande för
det kommunala bostadsbolaget.
Klagande menar vidare, att Länsstyrelsens och Mark- och miljödomstolens
ställningstaganden skulle påverkats av risken för ersättningskrav vid upphävande av
bygglovet.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Det bedöms inte ha framkommit något nytt, som föranleder byggavdelningen att göra
ändrad bedömning i ärendet.
Fråga om sökandes politiska uppdrag har så långt byggavdelningen kan se inte tagits
upp av klagande i överklagan till Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen och
därför inte behandlats av dessa instanser.
Byggavdelningen vill i vart fall framhålla, att sökandes politiska uppdrag inte
påverkat byggavdelningens ställningstagande i ärendet.
Fråga om eventuella ersättningskrav har inte tagits upp i Länsstyrelsens beslut eller
Mark- och miljödomstolens dom. Byggavdelningen kan inte heller se att den frågan
skulle ha koppling till prövning av överklagan av bygglovsbeslutet.
Byggavdelningen vidhåller, att beviljat bygglov uppfyller kraven i plan- och
bygglagens regler och kommunens kulturmiljöprogram. Byggavdelningen instämmer
i Länsstyrelsens beslut och motivering samt Mark- och miljödomstolens dom och
motivering.
Bifall till besvären föreslås avstyrkas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och miljööverdomstolen
svea.hovratt@dom.se
Justerandes sign
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§315

Information: Invasiva främmande arter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Lina Johansson, miljöchef informerar nämnden om invasiva främmande arter och
vilket roll kommuner har i arbetet jämfört med länsstyrelsen. Ett antal insatser inom
området har redan genomförts men behov finns av att kartlägga förekomsten av
invasiva arter inom kommunen.

Justerandes sign
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§316

Information: Anpassning av delegationsordning för
livsmedelskontroll med anledning av EUs nya kontrollförordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Lina Johansson, miljöchef informerar om delegationsordningen för
livsmedelskontroll behöver genomgå viss anpassning med anledning av EU:s nya
kontrollförordning. Med anledning av att Näringsdepartementet informerat SKL om
att de svenska förordningar som berörs kommer beslutas om i mitten av november
på ett regeringssammanträde kommer SKL att skicka ut uppdaterade underlag till
kommunerna.

Justerandes sign
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§317

Svar på remiss - Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län
2019
2019/1422
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Notera att förslaget till regional oljeskyddsplan inte uppfyller nämndens krav på
tydlighet och struktur.
2. Nämnden antar förvaltningens upprättade svar på remiss på förslaget till regional
oljeskyddsplan för Västra Götalands län 2019.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Den 8 oktober 2019 inkom en remiss på regional oljeskyddsplan för Västra
Götalands län som Länsstyrelsen har upprättat. Planen ska vara ett stöd för
länsstyrelsen, kommuner och andra offentliga, privata och frivilliga aktörer som
deltar i hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss. Remissvar önskas senast 20
november.
Synpunkter lämnas i bilagt dokument Svar på remiss – Regional oljeskyddsplan för
Västra Götalands län 2019. Några viktiga utdrag i yttrandet:
-

Justerandes sign

Bra med en regional oljeskyddsplan för att hjälpa kommunerna och övriga
aktörer med planering och hantering av oljepåslag.
En svårläst plan med olika skilda delar i dokumentet som gör det svårt att se ett
flöde i de olika faserna.
Önskemål om mer underlag gällande omfattande och ökad fartygstrafik samt om
risken för utsläpp.
Bra med oljeutsläppets olika faser, vilket själva planen hade kunnat bygga på.
Gråzonen mellan statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst behöver
diskuteras.
Samverkan av den långsiktiga uppföljningen av skador på miljön behöver
tydliggöras.
Det behöver tydliggöras vilken roll miljö- och hälsoskyddskontoret har.
När hänvisning sker till kommunen, vilken roll gäller.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2019,
Förslag på regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län 2019,
Svar på remiss – Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att:
1. Notera att förslaget till regional oljeskyddsplan inte uppfyller nämndens krav på
tydlighet och struktur.
2. Nämnden antar förvaltningens upprättade svar på remiss på förslaget till regional
oljeskyddsplan för Västra Götalands län 2019.
Beslutet skickas till
Svar på remissen skickas till länsstyrelsen via e-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Justerandes sign
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§318

Information: Redovisning av pågående VA-projekt
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Anders Möller, VA-chef redovisar pågående VA-projekt för nämnden. VAplaneringen har för tillfället 19 projekt igång.
Nämnden informeras även om aktuella vattennivåer i kommunens vattentäkter.
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§319

VA-Strategi
2019/147
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Stryka del av avsnitt tre, punkt fem från VA-strategin: Kommunen ska utreda
lämpligheten för kommunalt huvudmannaskap för gata, VA och allmän platsmark
där så är möjligt.
2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att anta VA-strategin.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Tjörns VA-verksamhet har i samband med ny VA-plan tagit fram ett långsiktigt
strategiskt dokument som pekar ut mål och inriktningar för framtida VA-planering.
Antagande av VA-strategin pekar ut övergripande riktning och en systematisk
utbyggnad, indelning i kundkategorier och tar hänsyn till översiktsplanens
inriktningsmål. VA-verksamheten ska alltid bedrivas ur ett självkostnadsperspektiv,
varför det är viktigt med långsiktiga målbilder.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 oktober 2019,
Bilaga 1: VA-strategi
Bilaga 2: Ärendekort Strategisk VA-planering.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Robert Mattsson (C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut med tillägg att stryka del av avsnitt tre,
punkt från VA-strategin: Kommunen ska utreda lämpligheten för kommunalt
huvudmannaskap för gata, VA och allmän platsmark där så är möjligt.
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§320

VA-plan 2019 - 2050
2019/145
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta VA-plan 2019-2050.
2. Upphäva VA-plan 2006-2025 (KF 2006-12-14, § 147).
Sammanfattning
VA-plan 2006 föreslås ersättas med ett nytt koncept med en VA-plan som tar sikte
på år 2050. VA-planen är det strategiskt-operativa dokument som VAverksamhetens planering och utförande kretsar runt. Den långsiktiga planeringen tar
höjd för både ÖP och nödvändig VA-utbyggnad som är en följd av den lagstiftning
som reglerar kommunal VA-verksamhet.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott den 1 oktober 2019, § 6.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 oktober 2019,
Huvuddokument VA-plan,
Bilaga 1 – VA-planområden Tjörn,
Bilaga 2 – Befintligt dricksvattensystem,
Bilaga 3 – Befintligt spillvattensystem,
Bilaga 4 – Förslag till etappvis utbyggnad av dricksvattenledningar,
Bilaga 5 – Förslag till etappvis utbyggnad av spillvattenledningar,
Bilaga 6 – Översiktlig tidplan för VA-utbyggnad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Mattsson (C) och Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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§291

Justering av VA-taxa 2020
2019/20
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att arbeta fram ett
taxeförslag med justering för övriga abonnenter där man bland annat utreder särtaxa
för industrin samt taxejusteringar som täcker båtplatser och campingar.
Reservation
Lars Carlsson (M), Peter Andersson (L), Jörgen Myrberg (KD),
Robert Mattsson (C), Urban Möller (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Peter Anderssons (L) med fleras förslag.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte får negativ påverkan för barn.
Sammanfattning
Det föreligger ett stort behov av justering av befintlig VA-taxa för att komma ikapp
ökande kapitalkostnader som effekt av avslutade investeringsprojekt. VAverksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför 2020:


Brukningsavgift, rörlig del:

+9%



Brukningsavgift, fast del:

+9%



Anläggningsavgift:

+5%

Indexreglering sker i enlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2020.
Under 2020 ska förvaltningen arbeta fram ett förslag till särtaxa för industrikunder
och användning av produktionsvatten. VA-verksamheten kommer även att under
resterande del av innevarande år, samt under 2020 att arbeta fram förslag på
ändringar av befintlig taxetext samt tillägg som inkluderar fler brukarkategorier än
de som idag omfattas.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 36 den 23 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 oktober 2019.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:13 – 16:33.
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:42 – 16:47.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras för att arbeta fram ett
taxeförslag med justering för övriga abonnenter där man bland annat utreder särtaxa
för industrin samt taxejusteringar som täcker båtplatser och campingar.
Peter Andersson (L), Robert Mattsson (C), Jörgen Myrberg (KD), Urban Möller
(MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Peter Anderssons (L) med fleras
förslag väljs. Votering begärs. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Peter Anderssons (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Rikard Larssons (S) 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), Jan Josefsson (V).
Ärendet återremitteras i enlighet med Rikard Larssons (S) förslag.
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§321

Rättelse av protokoll 2019-10-09, § 268
2019/145
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändra samhällsbyggnadsnämndens protokoll
den 9 oktober 2019, § 268, 5 stycket till följande lydelse ”Urban Möller (MP) yrkar
att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet för att utreda sekretess
avseende förslag till VA-plan.”.
Sammanfattning
Ett fel i protokoll från nämndens sammanträde den 9 oktober 2019 har upptäckts
där en ledamot fått fel partibeteckning. Nämnden har att besluta om rättelse av
paragrafen i protokollet.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden den 9 oktober 2019, § 268.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2019.
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§322

Anmälan av delegeringsbeslut
2019/10
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av 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:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
Ordförandebeslut avseende begäran om utökat starttillstånd VA-omläggning
Hamngatan-Kungsviken
Från VA-avdelningen anmäls:
Överenskommelse om ledningsrättupplåtelse.
Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 757-846.
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 404-443.
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Utdragsbestyrkande

57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-06

§323

Meddelanden
2019/13
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Plan- och byggavdelningen
Länsstyrelsen 2019-10-29
Saken
Överklagande av beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av garage samt
altan/takterass på fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen 2019-10-18
Saken
Överklagande av beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av parhus och
flerbostadshus på fastigheten
) i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandena.
Länsstyrelsen avvisar skadeståndsyrkandet.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen 2019-10-18
Saken
Överklagande av beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av parhus och
flerbostadshus på fastigheten
) i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandena.
Länsstyrelsen avvisar skadeståndsyrkandet.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen 2019-10-18
Saken
Överklagande av beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av parhus och
flerbostadshus och parkeringsgarage på fastigheten
(Brygghusen) i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandena.
Länsstyrelsen avvisar skadeståndsyrkandet.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen 2019-10-17
Justerandes sign
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Saken
Överklagande av beslut om beviljat bygglov för bostadshus samt garage/förråd på
fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandena.
Länsstyrelsen 2019-10-09
Saken
Överklagande av beslut om bygglov för ändrad utformning av magasin på
fastigheten
i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen 2019-10-08
Saken
Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att godkänna Tjörns kommuns beslut den 23 september 2019 i
ärende BD § 738 om strandskyddsdispens för gäststuga på fastigheten
,
Tjörns kommun.
Mark- och miljödomstolen 2019-10-04
Saken
Bygglov för uppförande av verksamhetslokal på fastigheten Tjörn
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.
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