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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutande

Övriga närvarande

Justerandes sign

2020-06-10

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

Jan Josefsson (V)
Björn Möller (-)
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
David Andersson, VA-chef
Michael Kööhler, chef för avfallsavdelningen
Lina Johansson, miljöchef
Linda Åhs, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Åsa Jönsson, planchef
Åsa Runesson, trafikplanerare
Jan Torstensson, trafikplanerare
Urban Nilsson, byggchef
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare
Annie Frid, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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§§ 174-179, 181-203
§§ 181-203

§§ 174-180, 186-203
§§ 174-180
§§181-185

§§ 174-180, 186-203

§§ 176-177
§ 178
§ 178
§§ 179-188
§§ 181-188
§§ 181-188
§§ 189-201
§§ 189-201
§§ 189-201
§§ 189-198

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§174

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§175

Förvaltningschef informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor.
Idag bland annat om:
 Läget i förvaltningen till följd av Covid-19
 Vattensituationen inför sommaren
 Presentation av VA-chef David Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§176

Komplettering av avfallstaxa
2019/157
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna Avfallstaxa
2020 med föreslagna kompletteringar.
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
Samhällsbyggnadsförvaltningens avfallsavdelning har noterat att uppgifter saknas i
den godkända Avfallstaxan. Därför har avfallsavdelningen nu föreslagit
kompletteringar av denna. Kompletteringarna gäller bland annat abonnemang som
framför allt fritidsboende utnyttjar; totalt drygt 1500 anläggningar samt
förtydligande om att det förutom kärl, används säck för insamling hos vissa
abonnenter.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 39
Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 70
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04, § 336
Beslutsunderlag
Avfallstaxa - Kompletterad 200603
Tjänsteutlåtande 2020-06-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna Avfallstaxa
2020 med föreslagna kompletteringar.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§177

Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om att främja
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn
2019/169
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att:
1. Godta samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan och anse motionen
besvarad för samhällsbyggnadsnämndens del.
2. Remittera motionen till Socialförvaltningen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit med en
motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn, daterad 18 oktober
2019. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden
för handläggning.
Avfallsavdelningen har handlagt ärendet och formulerat ett svar som innebär att
förvaltningen ser positivt på motionens syfte men saknar de personella resurser som
skulle krävas för att starta och driva ett returvaruhus.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 267
Beslutsunderlag
MOTION: ”Främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn”, 2019-10-18
Tjänsteutlåtande 2020-06-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§178

Information: Tillsyn med anledning av Covid-19
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Miljöchef Lina Johansson och miljö- och hälsoskyddsinspektör Linda Åhs gav
nämnden information om miljöavdelningens tillsynsarbete på restauranger och
uteserveringar med anledning av Covid-19.
Nämnden gavs också information om eventuellt förändrat tillsynsansvar i det fall en
föreslagen lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§179

Information: Pågående investeringsprojekt inom VA
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist gav nämnden en nulägesbeskrivning av
VA-avdelningens pågående investeringsprojekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§180

Beslut om granskning för detaljplan Fridhem, del av Hövik 5:1 mfl
KS 2015/711
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningshandlingarna för detaljplan
Fridhem, del av fastigheten Hövik 5:1 m.fl.
Barnkonventionen
Trafiksystemet i södra delen av planområdet, utan separat gång- och cykelvägar och
trottoarer, gör det svårt för barn att ta sig fram på egen hand. Norra delen av
planområdet är kopplat till gång- och cykelvägar, vilket är positivt ur ett
barnperspektiv.
Sammanfattning
Planförslaget syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom tidigare
åkermark. Bostäderna avses främst bestå av flerbostadshus i upp till två våningar,
planen ger också möjlighet till avstyckning av ett antal nya villatomter.
På den kommunala fastigheten del av Hövik 5:1 prövas bostäder i form av
flerbostadshus med ca 24 lägenheter, alternativ kan parhus, radhus eller kedjehus
uppföras. I planens södra del prövas tre nya tomter för småhus, alternativt ett
mindre flerbostadshus med ca 4-6 lägenheter på en av tomterna.
En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har
genomförts. Bedömningen är att planens genomförande inte medför betydande
miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig i att detaljplanen överensstämmer med
bakomliggande tätortsstudie och med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Planområdet ligger centralt i Höviksnäs och gränsar till befintliga detaljplaner och
byggnadsplaner med bostadsbebyggelse. Området är till största del kommunalägd
mark och ligger strategiskt med korta avstånd till befintlig infrastruktur,
kollektivtrafik, viss service samt rekreation.
Föreslagen exploatering innebär en förtätning av tätorten Höviksnäs. Ett ökat utbud
av bostäder på orten innebär ökat underlag för service och kollektivtrafik vilket har
betydelse för en hållbar utveckling i kommunen.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10, § 112
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-03-14, § 58
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2015-11-11, § 240
Kommunstyrelsen 2011-02-10, § 45

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

Beslutsunderlag
Planhandlingar
Geotekniska undersökningar
VSD- och skyfallsutredning
Naturvärdesinventering
Trafikutredning
Kompletterande vägutformningsstudie
Arkeologisk utredning
Tjänsteutlåtande 2020-06-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Rikard Larsson (S) och Olof Wängborg (MP) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna granskningshandlingarna för detaljplan
Fridhem, del av fastigheten Hövik 5:1 m.fl.
Beslutet skickas till
Planavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§181

Information: Ansökan Västsvenska paketet - Väg 160/169/722
Myggenäs korsväg planskild gång- och cykelpassage
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikplanerare Åsa Runesson informerar nämnden om en ansökan inom
Västsvenska paketet: Väg 160/169/722 Myggenäs korsväg planskild gång- och
cykelpassage.
Nämnden har tagit del av ansökningshandlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§182

Information: Ansökan Västsvenska paketet - Väg 160/169/722
Myggenäs korsväg, Ny pendelparkering norr om väg 160
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikplanerare Åsa Runesson informerar nämnden om en ansökan inom
Västsvenska paketet: Väg 160/169/722 Myggenäs korsväg, Ny pendelparkering
norr om väg 160.
Nämnden har tagit del av ansökningshandlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§183

Information: Ansökan Västsvenska paketet - Gång- och cykelväg
längs väg 160, sträckan Sundsbyvägen - Skåpesund
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikplanerare Åsa Runesson informerar nämnden om en ansökan inom
Västsvenska paketet: Gång- och cykelväg längs väg 160, sträckan Sundsbyvägen –
Skåpesund.
Nämnden har tagit del av ansökningshandlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§184

Yttrande över samrådshandling för Gång- och cykelväg Utäng
2019/61
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttrar sig till Trafikverket enligt
tjänsteutlåtande daterat 2020-06-03.
Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet bedöms ha positiv betydelse för barn och
unga och deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Trafikverket planerar att bygga gång- och cykelväg längs väg 721 på sträckan förbi
Utäng, från Industrivägen i väst till cirkulationsplatsen vid väg 723, Krossekärr, i
öst.
Vägplanen är nu ute på samråd och Tjörns kommun har lämnat yttrande på
samrådshandlingen till Trafikverket enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden
2020-04-15. Trafikverket har sedan dess ändrat föreslagen utformning för gång- och
cykelvägen och önskar därmed kommunens yttrande på ändrad samrådshandling.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-25, § 44
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-13, § 99
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15, § 95
Beslutsunderlag
Bilaga – Samrådsbrev från Trafikverket
Tjänsteutlåtande 2020-06-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska yttra sig till Trafikverket enligt tjänsteutlåtandet
Beslutet skickas till
Trafikverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§185

Yttrande över vägplan gällande gång- och cykelväg, väg 160, delen
Myggenäs - Sörbyvägen
2019/162
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig till Trafikverket enligt
tjänsteutlåtande daterat 2020-06-02.
Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet bedöms ha positiv betydelse för barn och
unga och deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av gång- och
cykelväg längs med väg 160 på delen Myggenäs C – Sörbyvägen. Vägplanen finns
nu tillgänglig för granskning under perioden 2020-06-01 till 2020-07-19.
Tjörns kommun har tidigare lämnat yttrande på vägplanens samrådshandling till
Trafikverket enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-26, § 75
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-12-05, § 300
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15, § 96
Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Brev från Trafikverket, Kungörelse och granskning av vägplan
Bilaga 2 – Granskningshandling dat 2020-05-26
Tjänsteutlåtande 2020-06-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig till
Trafikverket enligt tjänsteutlåtandet.
Beslutet skickas till
Trafikverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§186

Slutredovisning av investeringsprojekt - Busshållplats Vallhamn,
byggskede
2019/23
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojekt
Busshållplats Vallhamn, byggskede.
Barnkonventionen
Utökad kollektivtrafik bedöms ha positiv betydelse för barn och unga och deras
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Trafikplanerare Jan Torstensson slutredovisar investeringsprojekt IG0164
Busshållplatser Vallhamn, byggskede.
Investeringsprojektet har sin grund i att Västtrafik från december 2019 började
trafikera med kollektivtrafik till Vallhamns industriområde. Denna trafikering
krävde utbyggnad av två nya hållplatslägen vid Vallhamnsrondellen på vägen mot
Vallhamn, samt vändslinga med plattform i industriområdet.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beviljade den 12 september
2018 starttillstånd för att påbörja projekteringen, samt en utökning av starttillståndet
den 12 februari 2019.
Kostnaderna i starttillståndet avser totalkostnad för byggskedet, utan hänsyn tagen
till statliga medfinansieringen om 50 % då denna kommer Tjörns kommun tillgodo
först när projektet är slutfört.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-12, § 190
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-09-12, § 212
Beslutsunderlag
Slutredovisning av investeringsprojekt.
Beslut om starttillstånd med bilaga Begäran om starttillstånd.
Beslutet skickas till
Trafikenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§187

Slutredovisning av investeringsprojekt - Gångled Almön
2020/19
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojekt
Gångled Almön.
Barnkonventionen
Ökade möjligheter till att välja att promenera till följd av upprustad gångväg,
bedöms ha positiv betydelse för barn och unga.
Sammanfattning
Trafikplanerare Jan Torstensson slutredovisar investeringsprojekt IG0136 Gångled
Almön.
Projektet gavs starttillstånd 2020-02-12.
Beslutet innefattade att vägen ska behandlas som en gångväg och därmed faller
under Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, som enligt beslutet 2020-02-12
underhåller denna.
Investeringsprojektet IG0136 Gångled Almön innebär att en sträcka om 420 m
befintlig gångväg på Almön ska upprustas. Gångvägen är idag i dåligt skick p.g.a.
trädrötter som skjuter igenom asfaltsbeläggningen. Hänsyn har tagits till det bestånd
med västkustrosor, som är ett rödlistat skyddsobjekt, som finns i direkt anslutning
till gångvägen. Beståndet av västkustrosor på Almön är det största i Sverige.
Kostnaderna i starttillståndet avser totalkostnad för projektet.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 44
Beslutsunderlag
Slutredovisning av investeringsprojekt - IG0136
Projektbeskrivning av investeringsprojekt Gångled Almön
Beslut om starttillstånd med bilaga Begäran om starttillstånd.
Beslutet skickas till
Trafikenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§188

Slutredovisning av investeringsprojekt - Parkering Jannes äng
2019/54
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojekt
Parkering Jannes äng.
Sammanfattning
Trafikplanerare Jan Torstensson slutredovisar investeringsprojekt IG0161 Parkering
Jannes äng.
Projektet gavs starttillstånd 2019-03-13 och för byggskedet 2019-05-22.
Investeringsprojektet Jannes äng har inneburit kompletterande projektering för
framtagande av förfrågningsunderlag för ombyggnation av befintlig parkeringsyta
Jannes Äng. Syftet är att optimera antalet parkeringsplatser på befintlig
parkeringsyta i Rönnäng med närhet till färjeläget vid Rönnängs brygga.
Ombyggnationen beräknas öka antalet parkeringsplatser med ca 15 st. Projektet
genomförs i samarbete med Tjörns Bostads AB som ska bygga om parkeringsyta i
direkt anslutning till Jannes äng.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-13, § 79
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22, § 141
Beslutsunderlag
Slutredovisning av investeringsprojekt - IG0161
Beslut om starttillstånd med blankett Begäran om starttillstånd
Beslutet skickas till
Trafikenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§189

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus
2020-000367
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplan.
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. Ansökan föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-06-02
Ärendet
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R
(område med endast generella bestämmelser).
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014.
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.
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).
Specifikt för ärendet
Ansökan inkom 2020-04-03.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

Sökanden har i ansökan daterad 2020-04-01 närmare redovisat skälen
bakom ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för försäljning.
Byggavdelningen har bedömt att föreslagen lokalisering av bostadshus
uppfyller kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på
detaljplan. Därmed har berörda remissinstanser blivit hörda i ärendet och
aktuella utredningar har genomförts.
Trafikverket har inkommit med synpunkter i yttrande daterat 2020-05-18.
Trafikverket informerar om att byggnation inte får placeras inom
riskzonen som är 5 m från vägkant. De upplyser även om att det ska
kompletteras med en bullerutredning för att utreda om bebyggelsen
kommer klara riktvärdena i Förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggande (SFS 2015:216). Om ny anslutning till väg 723 är
nödvändig behöver sökande skicka in en ansökan om tillfällig anslutning
till Trafikverket.
Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2020-05-28 inget att
erinra.
Miljöavdelningen har inkommit med erinran daterad 2020-05-26.
Miljöavdelningen avstyrker byggnationen med hänsyn av risken för
olägenheter för människors hälsa från den närliggande
lantbruksverksamheten.
Sökande har angett att bostadshuset ska anslutas till kommunalt VA. VAavdelningen meddelar i e-postmeddelande 2020-06-01 att VA kan
anslutas tidigast 2021-2022 vilket kan innebära att en enskild lösning kan
vara aktuell under viss tid.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Någon erinran har inte inkommit.
Sökande har beretts tillfälle att kommentera inkomna erinringar.
Sökande har inte inkommit med sådant yttrande.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte var lämplig med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet på grund av intilliggande
jordbruk samt eventuellt buller.
Kraven i 2 kap 5 § plan- och bygglagen bedöms därmed inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela
positivt förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.

Justerandes sign
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§190

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus
2020-000460
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom detaljplan.
Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan föreslås på grund av den stora
planavvikelsen att avslås.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-06-01
Ärendet
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Bleket fiskeläge (2093). I gällande detaljplan är
aktuell plats betecknad med allmän platsmark (park och plantering). Det innebär att
fastigheten enligt detaljplanen ska vara allmänt tillgänglig och får inte bebyggas för
ett enskilt behov.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Ansökan blev
komplett 2020-03-16.
Föreslaget bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande
användningssättet (allmän plats). Befintlig byggnad på platsen är inget bostadshus
och har funnits på platsen sedan innan detaljplanen.
Berörda sakägare och remisser har inte beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Det beror på att byggavdelningen bedömt avvikelsen från gällande
detaljplan vara för stor.
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 får inte lokaliseras, placeras eller utformas
så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§191

, Tjörns kommun - Ansökan om rivningslov av befintliga
hallar samt bygglov för uppförande av lagerbyggnad
2020-000329
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Rätten att fatta beslut om bygglov i det aktuella ärendet
delegeras till förvaltningen efter det att berörda sakägare har
beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
2. Delegeringen av rätten att fatta beslut om bygglov i det
aktuella ärendet står fast även om negativa erinringar från
berörda sakägare inkommer i ärendet.
3. Som kontrollansvarig godkänns Börje Johannisson.
Upplysningar
 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.
 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas
hos byggavdelningens expedition (0304-60 11 40/0304-60 11 42).
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av
samhällsbyggnadsnämnden.
 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
 Miljöavdelningen verkar för att området ska undersökas vidare för att få
kännedom om hur föroreningarna spridit sig. Med anledning av otillräckligt
bedömningsunderlag kan miljöavdelningen inte bedöma om eller i vilken
utsträckning området är i behov av efterbehandlingsåtgärder. Det finns risk
att en efterbehandlingsåtgärd skulle kunna inskränka på möjligheterna att
utnyttja lokalen under behandlingsperioden eller på annat sätt begränsa
möjligheten att använda fastigheten.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Sammanfattning
Ärendet avser rivningslov av befintliga hallar samt bygglov för uppförande av
lagerbyggnad utanför detaljplan. Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats.
Byggavdelningen föreslår att rätten att fatta beslut om bygglov ska delegeras till
förvaltningen efter det att berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet
och även om negativa erinringar inkommer i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-06-10

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09, § 277

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-05-29
Ärendet
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område, men
angränsande till detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl ”Kollung”.
Aktuellt område är belägen inom sammanhållen bebyggelse.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med
R1 (område för tätortsstudie) samt delar av fastigheten är betecknat
med R6 (område med höga naturvärden).
Aktuellt område är i tätortsstudie redovisat som område för
verksamheter och småindustri i Tätortsstudien 2006.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser rivningslov av befintliga hallar samt bygglov för
uppförande av lagerbyggnad med en byggnadsarea på 820 m2.
Ansökan blev komplett 2020-05-07.
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt § 277/ 2019-1009. I förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och
bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan
krav på detaljplan.
Ansökan om bygglov har inkommit inom förhandsbeskedets tidsfrist.
Det är nu fråga om prövning av byggnadens utformning och exakta
placering.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ägare till fastigheten har
har inkommit med
inkommit med erinran daterad 2020-06-01.
erinran daterad 2020-06-01.
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Att föreslagen placering av förrådsbyggnaden är olämplig då avståndet är
mindre än 4,5 m från tomtgräns.
 Att byggnadens karaktär och utformning inte överensstämmer med de krav
som kommunen ställt i detaljplanen för Toftenäs 1:67 m.fl. ”Kollung”.
 Att föreslagen verksamhet kommer innebära ökad frekvens av tung trafik i
området vilket hävdas innebära en risk för kringboende.
 Att platsen inte är lämplig för föreslagen användning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sökande har beretts tillfälle att besvara inkomna erinran. Sökande har
valt att inte kommentera inkomna erinringar.
Fastighetsägare till
hördes inte initialt utan har fått
möjlighet att yttra sig i ärendet som berörd sakägare i ett senare skede.
När positivt förhandsbesked meddelades var det under förutsättning att
innan bygglov eller marklov kan lämnas ska miljöavdelningens
godkännande av platsen med avseende på föroreningar föreligga. Med
anledning av kravställningen i tidigare positivt förhandsbesked har
sökanden genomfört undersökningar med avseende på klorerade
alifater. Miljöavdelningen har därefter bedömt att det föreligger
godtagbara risker med att bebygga platsen med industrilokaler, se
miljöavdelningen yttrande i bilaga. Sökanden har därefter utfört
ytterligare undersökningar vilka även dessa visar på godtagbara
haltnivåer varvid miljöavdelningen tillstyrker ett bygglov i yttrande
daterad 2020-05-28 .
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och
bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och
bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan
på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 §
plan- och bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lagerbyggnad kan med stöd av tidigare meddelat
förhandsbesked prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
Byggavdelningen delar miljöavdelningens bedömning att det
föreligger godtagbara risker med att bebygga platsen med föreslagen
lagerbyggnad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I tidigare beviljat förhandsbesked har föreslagen lokalisering samt
föreslagen användning av marken prövats och bedömts lämplig.
Föreslagen lagerbyggnad bedöms vara anpassad till omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen lagerbyggnad är
utformad i enlighet med dess avsedda användning och uppfylla kravet
på god form-, färg och materialverkan.
Den aktuella fastigheten omfattas inte av detaljplan. Avstånd till
tomtgräns samt utformning bedöms utifrån Plan-och bygglagen.
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen lagerbyggnad inte
medför betydande olägenhet för omgivningen.
Föreslagen lagerbyggnad bedöms vara i överensstämmelse med
riktlinjerna i den översiktliga planeringen.
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och
bygglagen bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen för
beviljande av bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet 2020-05-29 att förvaltningen
ges delegation att fatta beslut om bygglov i det aktuella ärendet.
Förvaltningen föreslår följande tillägg till tjänsteutlåtandets
beslutsformulering:
1. Delegeringen av rätten att fatta beslut om bygglov i det
aktuella ärendet står fast även om negativa erinringar från
berörda sakägare inkommer i ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut inklusive det tillägg som förvaltningen föreslår.
Peter Andersson (L) och Urban Möller (MP) tillstyrker Rikard Larssons förslag.
Beslutet skickas till
Fb Jannaj AB
C/o Jan Johansson Lindholmsv 33
417 57 GÖTEBORG

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§192

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för nybyggnad
av enbostadshus samt komplementbyggnad
2020-000394
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns Markus Hansson.
Upplysningar
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta
beslut kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Information om
vilket dat som gäller i detta ärende finns att hämta på
poit.bolagsverket.se. Post- och inrikes tidningar.
 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt
samråd bokas hos byggavdelningens expedition (0304-60 11
40 / 0304-60 11 42).
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked
meddelats.
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av
samhällsbyggnadsnämnden.
 Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Krav på redovisning
ska tas upp i kontrollplanen och ska ske innan slutbesked kan
skrivas ut. Byggnaden 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.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bygglov för nybyggnad av enbostadshus
samt komplementbyggnad utanför detaljplan. Positivt förhandsbesked
har tidigare meddelats. Bygglov föreslås beviljas.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22, § 15
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-05-28
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med
R (område med endast generella bestämmelser).
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt § 1421/2020-0122. I förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och
bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan
krav på detaljplan.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad med en byggnadsarea på 132 m2 respektive 54
m2.
Ansökan blev komplett 2020-05-15.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon
erinran har inte inkommit.
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med Länsstyrelsen är avgjort.
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen
åtgärd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att
åtgärden inte medför en sådan påverkan att ytterligare anpassningar av
åtgärden krävs, utöver det som du har angivit i anmälan.
Av utredning daterad 2019-11-12 från Forsane Värme & Vatten
service 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.
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.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och
bygglagen).
Justerandes sign
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§193

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av garage
2020-000396
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns Markus Hansson.
Upplysningar








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.
Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas
hos byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 / 0304-60 11 42).
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av
samhällsbyggnadsnämnden.
Byggnaden 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.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bygglov för nybyggnad av garage utanför detaljplan.
Bygglov föreslås beviljas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-05-29
Ärendet
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.

Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en
byggnadsarea på 110 m2.
Ansökan blev komplett 2020-05-15.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon
erinran har inte inkommit.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och
bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och
bygglagen).
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 § planoch bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur
kulturmiljösynpunkt.
Föreslaget garage bedöms vara anpassat till det egna huset och
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslaget garage bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslaget garage bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Föreslaget garage bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i
den översiktliga planeringen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
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§194

, Tjörns kommun - Ansökan om rivningslov för
enbostadshus samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage
2020-000352
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för rivningslov för enbostadshus samt bygglov för
nybyggnad av enbostadshus detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan
uppfyller inte gällande krav på utformning. Ansökan föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-06-01
Ärendet
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för del av Skärhamn Nötsäter 1:2m.fl.
(nr 3263). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med B.
Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas för
bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser rivningslov för enbostadshus samt bygglov för
nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 179 m2.
Ansökan blev komplett 2020-05-13.
Föreslaget enbostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande
högsta tillåtna byggnadshöjd samt högsta tillåtna våningsantal.
Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det
beror på att plan- och byggavdelningen bedömt avvikelsen från
gällande detaljplan vara för stor.
Sökande har i ansökan redovisat grannmedgivande från samtliga
rågrannar exklusive fastighetsägare till
.
Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan. Omarbetat förslag
har inte inkommit.
Sökande har i skrivelse daterad 2020-05-29 kommenterat
byggavdelningens bedömning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

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 § planoch 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 § plan- och bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelserna från gällande detaljplan bedöms inte vara liten och inte
vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte. Det har på grund av
den stora planavvikelsen inte bedömts motiverat att bereda grannar
tillfälle att yttra sig över ansökan.
En avvikelse från högsta våningsantal enligt detaljplanen kan enligt
rättspraxis inte betraktas som en liten avvikelse (jfr. MÖD 2015-0622, mål nr P 10235-14).
Föreslagen placering av bostadshuset samt föreslagna markarbeten
med uppförande av stödmurar bedöms inte vara anpassat till
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. Byggavdelningen
gör bedömningen att en sådan omfattande och hög konstruktion inte är
nödvändig för att fastigheten ska kunna användas eller bebyggas på ett
ändamålsenligt sätt med hänsyn till marknivåskillnaderna.
Byggavdelning gör vidare bedömningen att stödmurarna och
bostadshuset i sin helhet kommer ha ett allt för dominerande intryck i
den kringliggande bebyggelsemiljön.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§195

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
nybyggnation av enbostadshus
2020-000290
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns Håkan Yngve.
Upplysningar
 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.
 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas
hos byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 / 0304-60 11 42).
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av
samhällsbyggnadsnämnden.
 Byggnaden 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.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för enbostadshus nybyggnad samt förrådsbyggnad utanför
detaljplan. Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats. Bygglov föreslås
beviljas.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2007-05-28, § 169
Samhällsbyggnadsnämnden 2009-03-31, § 84
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-03-22, § 51
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-08-24, § 161
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-05-30
Ärendet
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med
R (område med endast generella bestämmelser).
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan avser enbostadshus nybyggnad samt förrådsbyggnad
med en byggnadsarea på 106 m2 respektive 25 m2.
Ansökan blev komplett 2020-04-16.
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt § 0117/2016-0824. I förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och
bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan
krav på detaljplan.
Ansökan om bygglov har inkommit efter att förhandsbeskedets
tidsfrist gått ut.
I bygglovsfasen ska redovisas, att utförandet 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.
Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2020-05-06 inget att erinra då
omständigheterna sedan tidigare beviljat förhandsbesked inte har
förändrats. Miljöavdelningen gör dock bedömningen att den bästa
lösningen för miljön är att ansluta fastigheten till det kommunala Vanätet.
Bohusläns museum har i yttrande daterad 2020-04-28 inget att erinra.
Bohusläns museum finner dock att planerad byggnation kan komma
att beröra fornlämningsområdet tillhörande fornlämning L1968:3999
samt att tillfartsväg kommer att beröra boplatsen. Tillstånd från
Länsstyrelsen krävs för ingrepp i fornlämning med tillhörande
fornlämningsområdet. Därmed bör sökande vända sig till länsstyrelsen
för samråd innan berörd åtgärd påbörjas.
Ägare till fastigheten
2020-05-12.

har inkommit med erinran daterad

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Att fönster på bostadshusets veranda samt altan mot norr tas bort
för att minska insynen mot bostadshuset och uteplatsen på
fastigheten
.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden



2020-06-10

Att befintliga och blivande marknivåer inte bedöms
överensstämma med verkligheten.
Byggnaden föreslås att placeras mer åt söder för att öka avståndet
mellan befintligt bostadshus på fastigheten
och föreslagen
nybyggnation av bostadshus på
.

Sökande har valt att inte bemöta inkomna erinringar.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och
bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och
bygglagen).
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan
på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 §
plan- och bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Ansökan om nybyggnation av enbostadshus med förråd kan med stöd
av tidigare meddelat förhandsbesked prövas direkt i bygglov utan krav
på detaljplan. Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och
bygglagen för beviljande av bygglov utanför detaljplan har inte
förändrats sedan tidigare meddelat förhandsbesked och bedöms
därmed uppfyllas.
Byggavdelningen har gjort bedömningen att ansökan är komplett, att
befintliga och blivande marklinjer är redovisade på ett godtagbart sätt
samt att planerade markarbeten inom fastigheten inte medför en sådan
betydande olägenhet för kringboende såsom avses i Plan- och
bygglagen.
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen fönstersättning på
bostadshusets fasad mot norr samt föreslagen placering av
Justerandes sign
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39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§196

Tjörns kommun - Omprövning av ansökan om
bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus
2020-000150
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om fortsatt hantering av ärendet enligt följande:
1. Förvaltningen hör grannar.
2. Förvaltningen samråder, efter att grannar är hörda, med
samhällsbyggnadsnämndens presidium som fattar beslut i ärendet.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan. Befintligt
bostadshus avviker från gällande detaljplan. Föreslagen tillbyggnad avviker från
gällande detaljplan. Ansökan föreslås på grund av den stora planavvikelsen avslås.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15, § 116
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-05-26
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 13:57 och återupptas kl. 14:02.
Ärendet
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Rönnängs fiskeläge (440). I
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med B. Det innebär att
fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som
särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på
8 m2.
Ansökan blev komplett 2020-03-09
Befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd
till tomtgräns samt byggnadens läge på tomten.
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande
läge på tomt samt byggnadsarea.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
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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.
Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan. Omarbetat förslag
har inte inkommit.
Sökande har i skrivelse daterad 2020-03-03 kommenterat
byggavdelningens synpunkter.
Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund
av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre
bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut
om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse
som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast
en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte (9 kap 30§
plan- och bygglagen).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen vidhåller sitt tidigare ställningstagande i ärendet att
avvikelserna sammantaget inte kan anses som en liten avvikelse och
inte är i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Förutsättningarna i 9 kap 30 och 31 b samt §§ plan- och bygglagen för
beviljande av bygglov inom detaljplan bedöms på grund av
planavvikelsen inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om fortsatt
hantering av ärendet enligt följande:
1. Förvaltningen hör grannar.
2. Förvaltningen samråder, efter att grannar är hörda, med
samhällsbyggnadsnämndens presidium som fattar beslut i ärendet.
Motiv till förslag: Den del av prickad mark som tas i anspråk i och med ansökan, är
liten i förhållande till den totala prickmarken på den aktuella platsen.
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Stefan Wirtberg (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla Rikard
Larssons förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de kan godta Rikard Larssons förslag och finner att
så är fallet.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§197

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för garage
2020-000357
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Byggnadens fasad ska utföras med stående träpanel målad
med matt röd färg.
3. Som kontrollansvarig godkänns Daniel Karlsson.
Upplysningar
 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.
 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt
samråd bokas hos byggavdelningens expedition (0304-60 11
40 / 0304-60 11 42).
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked
meddelats.
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av
samhällsbyggnadsnämnden.
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga
kraft.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bygglov för garage utanför detaljplan. Erinringar har
inkommit. Bygglov föreslås beviljas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07, § 156
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06, § 314
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-06-01
Ärendet
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.
Justerandes sign
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Fastigheten är belägen inom strandskydd och omfattas av riksintresse
för friluftsliv och naturvård.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som
särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott den 1 januari 2019 genom omorganisation
nu motsvaras av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN).
Bygglov beviljades enligt § 156/2017-06-07 för uppförande av garage
och staket av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.
Överklagan av bygglovsbeslutet avslogs av Länsstyrelsen 2018-05-22
och av Mark- och miljödomstolen i dom 2019-05-29.
Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och
miljööverdomstolen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 314/2019-11-06 att
avstyrka besvären till Mark- och miljööverdomstolen.
Med ändring av Mark- och miljödomstolens beslut upphäver Markoch miljööverdomstolen Kommunstyrelsen i Tjörns kommun miljöoch samhällbyggnadsutskott beslut den 7 juni 2017, dnr 156
2016/1646, att ge bygglov för uppförande av garage och staket på
fastigheten Björholmen 1:47. Mark- och miljööverdomstolen bedömer
att garagets volym, placering och utformning inte är anpassat till
omkringliggande bebyggelsemiljö och därmed strider mot
anpassningskravet i 2 kap 6 § plan- och bygglagen.
Ägarna till fastigheten
har 2020-03-27 inkommit
med en ny ansökan beträffande bygglov för nybyggnad av garage med
en byggnadsarea på 55 m2.
Nu aktuell ansökan innebär i minskning av byggnaden genom
borttagande av takkupa åt sydväst samt fönster. Ansökan anger liksom
tidigare att byggnaden ska målas i röd täckande matt färg.
Ansökan blev komplett 2020-04-17.
Berörda sakägare har hörts i ärendet.
Ägarna till fastigheterna
och
har
inkommit med erinran daterad 2020-05-15 samt genom ombud 202005-19. Inkomna erinringar omfattar i huvudsak anpassningen till
omkringliggande bebyggelsemiljö.
Sökande har i skrivelse daterad 2020-05-31 kommenterat inkomna
erinringar.
Justerandes sign
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Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och
bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och
bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 §
plan- och bygglagen).
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska
även tillämpas på bland annat bebyggelseområden (8 kap 13 § planoch bygglagen).
I kommunens kulturmiljöprogram ”Vårda, bevara och utveckla”
anges för komplementbyggnader följande förhållningssätt för
Björholmen och Bö Klåva: Komplementbyggnader placeras med
hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som
anknyter till gängse färgsättning och materialval.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur
kulturmiljösynpunkt.
Föreslaget garage bedöms med de ändringar som anges vara anpassat
till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslaget garage bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslaget garage bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1 och 13 §§ plan- och bygglagen
bedöms uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

§198

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus
2020-000405
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bygglov beviljas.
Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
Kontrollansvarig krävs inte.
Tekniskt samråd krävs inte.
Startbesked meddelas (se under upplysningar).
Fastställd kontrollplan ska följas.
Berörd byggnadsdel som omfattas av beviljat bygglov får tas i bruk innan
slutbesked ges.

Upplysningar

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.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.

Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
Reservation
Urban Möller (MP) Jenn Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förvaltningens förslag till beslut.
Jenn Johansson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet vilket redovisas i slutet av
paragrafen.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt
gällande krav på utformning. Ansökan föreslås på grund av den stora
planavvikelsen avslås.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-06-02
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:40 och återupptas kl. 14:42.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-10

Ärendet
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Norra och Östra delarna av
Skärhamn (nr 2121). I gällande detaljplan är aktuell byggnad
betecknad med Br. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för bostad under viss tid.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (altan) med
en byggnadsarea på 33 m2.
Ansökan blev komplett 2020-04-29.
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande
läge på tomt samt bestämmelsen om att byggnad inom Br betecknat
område inte får tillbyggas.
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).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms inte vara liten och inte
vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
Föreslagen tillbyggnad bedöms vara anpassad till det egna huset och
till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen tillbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslagen tillbyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms
uppfyllas.
Justerandes sign
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§199

, Tjörns kommun - Omprövning av ansökan om bygglov
för nybyggnad av poolhus/omklädningsbyggnad samt pool
2020-000123
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden står fast vid sitt tidigare beslut i ärendet.
Sammanfattning
Ärendet avser omprövning av beslut om avslag för bygglov för nybyggnad av
poolhus/omklädningsbyggnad samt pool inom detaljplan. Ansökan avviker från
detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt gällande krav på utformning. Ansökan
föreslås på grund av den stora planavvikelsen avslås.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15, § 119
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-06-01
Ärendet
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Tjörnbrons camping (P85/4). I gällande
detaljplan är aktuell fastighet betecknad med Rcs. Det innebär, att fastigheten enligt
detaljplanen får användas för område för campingändamål, servicebyggnader.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser Bygglov för nybyggnad av poolhus/omklädningsbyggnad samt pool
med en byggnadsarea på 301 m2 respektive area på ca 550 m2.
Ansökan blev komplett 2020-03-06.
Föreslagen bebyggelse avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt.
Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det beror på att
byggavdelningen bedömt avvikelsen från gällande detaljplan vara för stor.
Sökande har i skrivelse daterad 2020-04-30 begärt omprövning av beslut § 119/202004-15 dnr 2020–000123. Sökande anger att det i planbeskrivning tillhörande
detaljplan för Tjörnbrons camping (P85/4) sidan 4 anges att det föreslås att en
swimmingpool med läge på bilfritt lek- och solområde placeras i närheten av
servicecentrum med reception, butik och servering (på punktprickad mark på
plankartan).
Justerandes sign
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms fortsatt inte vara liten då bebyggelsen i
sin helhet är placerad på punktprickad mark. Det har på grund av den stora
planavvikelsen inte bedömts motiverat att bereda grannar tillfälle att yttra sig över
ansökan.
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.
Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om den står fast vid sitt tidigare beslut i ärendet.
Nämnden svarar ja.
Beslutet skickas till
Konsultkedjan/Tjörnbro Park
Almön 50
47161 Myggenäs
Info@tjornbropark.se
Det här beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
Delgivning

Justerandes sign
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§200

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus
2020-000244
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt
gällande krav på utformning. Erinringar har inkommit. Ansökan föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande 2020-06-01
Ärendet
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Häggvall uppegård 3:12, 3:13,
Häggvall 4:1, Myggenäs nedergård 3:12, 3:13 m.fl. (nr 910). I
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med Bf. Det innebär,
att fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en
byggnadsarea på 39 m2.
Ansökan blev komplett 2020-03-27.
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande
byggnadsarea, byggnadshöjd och läge på tomt.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägare till fastigheten
har inkommit med erinran daterad
2020-05-02.
Sökande har beretts tillfälle att bemöta inkommen erinran. Något svar
har inte inkommit.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms inte vara liten och inte
vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte.
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§201

Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om
energioptimering inom byggnation
2019/174
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget.
2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att anse motionen besvarad för
samhällsbyggnadsnämndens del.
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
Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion
om miljö- och energioptimering inom byggnation, som kommunfullmäktige
beslutat får väckas.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.
Byggavdelningen har formulerat ett svar som innebär att
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godtar
förvaltningens bedömning, att frågan faller utanför nämndens ansvarsområde, och
anser motionen besvarad för samhällsbyggnadsnämndens del i och med
förvaltningens svar i frågan.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283
Beslutsunderlag
Motion från Rikard Larsson (S) om miljö- och energioptimering inom byggnation,
2019-10-01
Tjänsteutlåtande 2020-06-02
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden som de kan godkänna förvaltningens förslag till beslut
och finner att så är fallet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§202

Meddelanden
2020/3
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att meddelanden om
delgivningar lämnats.
Byggavdelningen
Länsstyrelsen avslog 2020-04-14
överklagandet av beslut om avslag på förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten
Tjörns kommun.
Förvaltningsrätten i Göteborg avskrev 2020-04-20 mål om Bidrag enligt lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.; BAB på grund av återkallat
överklagande.
Länsstyrelsen avslog 2020-04-21 överklagandet av beslut om bygglov på fastigheten
i Tjörns kommun.
Länsstyrelsen avslog 2020-04-27 överklagandet av beslut om avslag på ansökan om
bygglov för ändring av verkstad/förråd till bostad samt tillbyggnad av altan på
fastigheten
i Tjörns kommun.
Länsstyrelsen avslog 2020-05-14 överklagandet av beslut om bl.a. bygglov för
nybyggnad av fritidshus och förråd på fastigheten
i Tjörns
kommun.
Mark- och miljödomstolen avslog 2020-05-14 överklagandet av förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
i Tjörns kommun.
Mark- och miljödomstolen avslog 2020-05-15 överklagandet av bygglov för
byggnation av enbostadshus på fastigheten
i Tjörns kommun.
Mark- och miljööverdomstolen avvisade 2020-05-28 ansökan om återställande av
försutten tid för överklagande av bygglov.
Länsstyrelsen avslog 2020-06-02 överklagandet av beslut om nekad
strandskyddsdispens för garage på fastigheten
i Tjörns kommun.
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Miljöavdelningen
Länsstyrelsen gav 2020-05-19 dispens från strandskyddsregler för hårdgjord
traktorväg på fastigheten
, Tjörns kommun. Länsstyrelsen har beslutat
att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt föreskrifterna
för Stigfjordens naturvårdsområde för att grusa delar av befintlig traktorväg på
fastigheten
i Tjörns kommun enligt bifogad karta och nedanstående
villkor. Beslutet har förenats med ett föreläggande om vite på 10 000 kr. Vitet döms
ut efter särskild domstolsprövning på ansökan av Länsstyrelsen och endast om
någon av punkterna i föreläggandet inte uppfyllts inom angiven tid. Utdömda viten
tillfaller staten.
Länsstyrelsen förbjöd 2020-05-27 anläggandet av flytbrygga vid fastigheten
i Tjörns kommun med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken samt 23 §
förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.
Länsstyrelsen förelade 2020-05-28 Tjörns kommun att vidta en rad preciserade
försiktighetsmått i samband med att anläggande av ny råvattenledning på
fastigheterna
m.fl. i Tjörns kommun.
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