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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Lars Carlsson (M)
Mats Johansson (L), ersätter Peter Andersson (L)
Jörgen Myrberg (KD), ej § 14
Robert Johansson (M), ersätter Jörgen Myrberg (KD) § 14
Robert Mattsson (C)
Urban Möller (MP)
Rikard Larsson (S)
Jan Berndtsson (S)
Björn Sporrong (S)
Stefan Wirtberg (S)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Jenn Johansson (SD) 

Övriga närvarande Robert Johansson (M), ej § 16
Jan Josefsson (V)
Robert Berntsson (TP)
Björn Möller (-) fd (M)
Stellan Samsson (-) fd (M) 
 

Marie-Louise Bergqvist, sektorchef
Annie Frid, nämndsekreterare
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Urban Nilsson, bygglovschef
Lina Johansson, miljöchef §§ 1 – 14, 29 - 34
Michael Kööhler, avfallschef §§ 1 - 5
Åsa Jönsson, planchef §§ 1 - 14
Daniel Rutgersson, planarkitekt §§ 5 - 14
Åsa Runesson, trafikplanerare §§ 5 - 14
Helena Stahre, färdtjänsthandläggare §§ 5 – 14
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare §§ 15 - 29
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare §§ 15 - 29
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare §§ 15 - 29
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare §§ 15 - 29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Fastställande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Förvaltningschefen informerar

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar om aktuella frågor från 
förvaltningen:

 Beslut är fattat på regionnivå om finansiering av cirkulationsplats vid 
Myggenäs korsning. 

 Ny översiktsplan (ÖP) kommer arbetas fram inom denna mandatperiod. 
 Intervjuer av sökande till tjänster som VA-chef startar vecka 5.
 Delar av staben inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunkansliet 

går kursen Leda i krigsfara och krig. Kommunen bedöms behöva lägga 
resurser framöver på beredskap för det civila samhället. 

 Trafikverket vill försäkras om att berörda kommuner formellt står bakom 
överenskommelser om satsningar inom KUSTO-samarbetet. Som följd 
kommer Kommunstyrelsen i respektive kommun formellt besluta om 
överenskomna investeringsprojekt inom KUSTO. 

 Färdigställande av bokslut 2019 samt budget 2020 pågår.
 Arbetet med budget 2021 har påbörjats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Antagande av internkontrollplan 2020

2020/2

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Plan för intern kontroll med de förändringar som nämnden föreslagit.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte får direkt påverkan, konsekvens för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat fyra områden för intern kontroll 
inom nämndens ansvarsområden för 2020. Sannolikheterna och konsekvenserna är 
beskrivna för dessa risker, samt åtgärd och ansvarig för kontroll av riskområdena. 

Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen som syftar till att 
säkerställa och ge en rimlig försäkran om att uppnå mål för effektiv och 
ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om 
verksamheten samt
efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler. 

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Enligt kommunallagen (2017) 12 kap 1 § är det revisorernas uppgift att pröva om 
den interna kontrollen som görs i nämnder och styrelser är tillräcklig.

Beslutsunderlag
Plan för intern kontroll för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020

Tjänsteutlåtande den 14 januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Johansson (L) föreslår gällande punkt 3, avsnitt Prioriterade risker, att stickprov 
ändras till en procentsats på 10 %. 
Rickard Larsson (S) och Robert Matsson (C) föreslår bifall till förvaltningens Plan 
för intern kontroll med de förändringar som nämnden föreslagit. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Detaljbudget 2020 - Investeringsbudget 2020 samt plan för 
investeringar 2021-2024

2019/149

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutlig beskrivning kring 
detaljbudget enligt tidigare beslut.

Budget 2020 - Investeringsbudget 2020 samt plan för investeringar 2021-2024.

Reservation
Rickard Larsson (S) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. 

Sammanfattning
Sedan tidigare har beslut fattats i nämnden, gällande ekonomiska ramar för 2020 
samt de mål som nämnden arbetat fram för 2020. 

Detaljbudgeten är nu färdigställd i enlighet med Tjörn kommuns styrmodell och 
beskrivning finns från övergripande strategiska mål nedbrutet och beskrivna mål för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 296 den 6 november 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 330 den 4 december 2019

Beslutsunderlag
Detaljbudget samhällsbyggnadsnämnden 2020 - ramar 2020
Investeringsbudget 2020 samt plan för investeringar 2021-2024
Tjänsteutlåtande den 14 januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Mats Johansson föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
bifaller slutlig beskrivning kring detaljbudget enligt tidigare beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Renovering av Tjörns återvinningscentral

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Avfallschef Michael Kööhler informerar om renoveringen av avfallsanläggningen i 
Heås. Den befintliga anläggningen möter inte ställda miljökrav. Avdelningen 
arbetar fram en fungerande placering av anläggningen inom nuvarande tomten i 
Heås. Renoveringen beräknas vara klar sommaren 2022. Kostnaden är inte 
färdigberäknad då kompletta underlag fortfarande saknas. 
Frågan om sluttäckning av den befintliga deponin på platsen skjuts upp tills den nya 
avfallsanläggningen är klar. Länsstyrelsen behöver involveras ifråga om 
täckningsmaterial och -metod.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Slutredovisning Investeringsprojekt Lekplatser Höviksnäs

2014/11

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Handläggare Åsa Runesson informerar om slutredovisning av investeringsprojekt 
Lekplatser Höviksnäs. 

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, den 29 januari 2014, § 33 om Begäran om starttillstånd 
för investeringsprojekt Lekplatser 2014

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2014-01-17
Slutredovisning Lekplatser Höviksnäs
Begäran om starttillstånd för investeringsprojekt lekplatser 2014
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Slutredovisning Investeringsprojekt Busshållplats Vallhamn, 
projektering

2019/23

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Handläggare Åsa Runesson informerar om slutredovisning av investeringsprojekt 
busshållplats Vallhamn. 

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, den 13 februari 2019, § 42 om utökat starttillstånd 
Busshållplatser Vallhamn projektering
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, 2018-09-12, § 212

Beslutsunderlag
Begäran om starttillstånd för beställning och genomförande av investeringsprojekt

Tjänsteutlåtande, 2019-02-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Investeringsprojekt GC-väg längs väg 160, Myggenäs C – 
Sörbyvägen

2019/162

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Handläggare Åsa Runesson informerar om förändrade kostnader för projektet. 
Projekteringen faller inom starttillståndet. Däremot kommer starttillståndet behöva 
ökas på för att täcka planprocessen. Planavdelningen har krävt kostnadsbeskrivning 
av Trafikverket med anledningen av de ökande kostnaderna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Investeringsprojekt GC-väg längs väg 721, Utäng

2019/61

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Handläggare Åsa Runesson informerar om förändrade kostnader för 
investeringsprojektet GC-väg längs väg 721, Utäng. Totalkostnaden för 
investeringsprojektet beräknas bli densamma. Förändringen är att startskedet 
kommer kosta mer än beräknat medan Trafikverket beräknar att kunna dra ned på 
kostnaderna i planskedet istället. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Regionstyrelsens beslut angående Myggenäs korsväg

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Åsa Runesson informerade om att beslut har fattats av Regionstyrelsen att prioritera 
Väg 160/169/722 inom Potten Mindre vägnätet i den regionala 
transportinfrastrukturplanen för 2018-2029. Den finansiering som beslutats av 
regionstyrelsen avser en cirkulationsplats. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Ändring av egenavgifter inom Färdtjänst

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning
Färdtjänsthandläggare Helena Stahre informerade om kommande förändringar i 
taxesystemet för färdtjänst som följd av ändrade zonindelningar inom Västra 
Götalandsregionen (VGR). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Remiss Trafikstrategi för Tjörns kommun - På Väg!

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar remissgången och att nämnden har varit delaktig 
i arbetet tidigare och inte har något att tillägga.

Sammanfattning
Information om att Trafikstrategi för Tjörns kommun – På Väg! är på remissrunda. 
Remiss kommer att inkomma till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Beslut om godkännande av granskningshandlingar för Detaljplan 
Tångeröd 2:18 m.fl., Höviksnäs

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningshandlingarna för detaljplan 
Tångeröd 2:18 m.fl. Höviksnäs.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn och deras livsmiljö.

Sammanfattning
Planområdet Tångeröd är en del av Höviksnäs och består av privatägda 
fastigheterna Tångeröd 2:18, 2:57 samt Hövik 1:6, samt den kommunala fastigheten 
Hövik 5:1  

Planförslaget syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder samt äldreboende 
alternativt förskola inom tidigare åkermark. Bostäderna kommer bestå både av 
kedjehus och flerbostadshus och planen prövar också möjlighet till avstyckning av 
ett antal nya villatomter. Planområdet omfattar utbyggnad av flera nya lokalgator 
och ny naturmark. Centralt i området ska också anläggas en yta för lek och 
rekreation. Området får nya gator med separat utrymme för gående och cyklister.

Planen bedöms inte medverka till överskridanden av miljökvalitetsnormerna. En 
behovsbedömning har gjorts för att bedöma om förslaget kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att 
detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Planens 
genomförande innebär att biotopskyddade stengärdsgårdar vid infarter kommer att 
behöva flyttas eller justeras.

Tidigare beslut
2019-04-10 § 111 Samhällsbyggnadsnämnden godkände samråds- redogörelsen
2018-10-10, § 253 Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 
beslutade att godkänna samrådshandlingarna för detaljplan Tångeröd 2:18 m.fl.
2016-11-16 § 231 KMSU beslut om starttillstånd
2012-03-07 § 34 Samhällsbyggnadsnämnden beslut om plantillstånd

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 januari 2020

Planhandlingar:

 Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000
 Illustrationskarta i skala 1:1000
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta - Uppdateras inför utskick till allmänhet och remissinstanser
 Fastighetsförteckning- Uppdateras inför utskick till allmänhet och remissinstanser
 Samrådsredogörelse

Övriga handlingar:
 Behovsbedömning, 2016-08-03. 
 Sammanställning från ”Workshop - Tångeröd 2:18 m fl.”, Tjörns kommun 2017-02- 

15. 
 Trafikutredning för detaljplan, Norconsult 2017-11-15. Uppdateras inför utskick till 

allmänhet och remissinstanser 
 Trafikbullerutredning, Norconsult 2017- 05-19. 
 Kompletterande trafikbullerutredning, Norconsult 2019-10-17 
 Teknisk PM Geoteknik - Kompletterande analyser avseende Detaljplan för Tångeröd 

2:18 i Tjörns kommun, Markera 2019-06- 25 
 Bergteknisk utredning, Bergab 2017-08-29 
 Naturvärdesinventering, Norconsult 2016- 11-15. 
 VA- och dagvattenutredning, SWECO 2017-12-13. 
 Recipientbedömning och skyfallsutredning Tångeröd 2:18 och del av Hövik 5:1, 

SWECO 2019-11-15. 
 Arkeologisk undersökning, Västarvet kulturmiljö/Bohusläns museum. Utförd 2016-

10-12 till 2016-10-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Mats Johansson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Beslut om godkännande av granskningshandlingar för Detaljplan 
Koholmen 1:206

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningshandlingarna för detaljplan 
Koholmen 1:206 som underlag för fortsatt planläggning i berört område.

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
Planområdet södra Koholmen, en del av Klädesholmen och består av en fastigheten 
Koholmen 1:206 med magasinsbyggnad samt tillhörande kaj och brygga. 

Planen syftar till att ändra användningen för befintlig magasinsbyggnad från område 
för industriellt och därmed jämförligt ändamål till bostad på ovanvåning och 
verksamhet (centrumverksamhet) på bottenvåning. Den nya detaljplanen skall även 
reglera byggrätten och upprätta utformning samt säkerställa tillfart för fastigheten. 
Förslaget möjliggör förbättrade allmänna vistelsemiljöer vid vattnet och att 
naturmarken inom planområdet får ett större skydd då strandskyddet inträder på de 
delar av fastigheten där marken inte är ianspråktagen av byggnad.  

Klädesholmen är utpekad som värdefull miljö i kommunens kulturmiljöprogram 
(2015) samt gällande översiktsplan (2013). En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 
34 § och miljöbalken 6 kap 11§ har gjorts avseende konsekvenserna av planens 
genomförande. Vid en sammanvägning av planens konsekvenser har de ej bedömts 
medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med normalt 
planförfarande enligt PBL 2010:900.

Tidigare beslut
2007-11-05 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna program för hela 
Klädesholmens samhälle. 

2009-06-10 inkom bygglov för ändrad användning för magasin inom fastigheten 
Koholmen 1:206 till kommunens bygglovsavdelning, ärendet makulerades 2009-12-
22.

2010-01-26 inkom bygglov för ändrad användning av industribyggnad inom 
fastigheten Koholmen 1:207 till kommunens bygglovsavdelning.

2011-08-31 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om planstart för Koholmen 1:206 
och Koholmen 1:207 där planarbetet beslutades påbörjas omgående genom ett så 
kallat enkelt planförfarande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2011-10-18 inkom planansökan om planändring gällande Koholmen 1:206. 2011-
11-21 inkom planansökan om planändring av Koholmen 1:207. 

2017-10-11 beslutade Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att 
avsluta detaljplanearbetet för Koholmen 1:207. Detaljplanearbetet med Koholmen 
1:206 fortlöper.

2018-10-10 Beslut om att godkänna samrådshandlingar inför samråd

2019-02-13 Godkännande av samrådsredogörelse

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 januari 2020

Planhandlingar: 
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Illustrationskarta
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta

Övriga handlingar:
- Marktekniskundersökningsrapport (MUR) med bilagor (Bohusgeo 2019-08-25)
- Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen Koholmen 1:206 och 

  1:207 (COWI, 130627)
- Geoteknisk utredning (Tyréns, 130620)
- Gestaltningsprogram för bryggmiljöer (GF Konsult 2007)

Jäv
Jörgen Myrberg (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP), Robert Johansson (M) och Robert Matsson (C) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked om 
bostadshus

Dnr 2019/1421

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för lokalisering av 
bostadshus i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit 
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. Det föreslås meddelas positivt 
förhandsbesked.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 30 december 2019

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
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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns 
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett 
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock 
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från 
kravet på detaljplan kan medges för:
• Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående 
verksamhet på fastigheten.
• Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på 
fastigheten.
• Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning, 
landskapsvård med mera är ett tydligt inslag.
• Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.

Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska anpassas till 
omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det innebär 
bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges traditionella lägen som naturligt 
kompletterar befintlig bebyggelse.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av 
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt 
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt 
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och 
bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn 
till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning 
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning 
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

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 blev komplett 2019-11-19.
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menar bör stämma med att Tjörn historiskt sett inte har haft småbåtsvarv då virke på 
ön inte varit tillgänglig.

Sökande hänvisar även till samtal med avdelningen för mykologi på SLU Sveriges 
Lantbruksuniversitet som bekräftar miljöavdelningens syn men tillägger att 
blomkålssvampen inte är en garanti för att träden är 150 år eller äldre. SLU menar 
även att fastighetsägaren har rätt att, utan anmälan, ta ner träden då området är mindre 
än 0.5 ha. 

Sökande har till Länsstyrelsen inlämnat ansökan om samråd för tallarna och 
stenmuren i det aktuella området. Ansökan inlämnades 2019-12-10, diarienummer 
525-4671-2019.  

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. 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.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att positivt förhandsbesked kan meddelas. Det 
förutsätts att inför ansökan om bygglov att ärende om samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken med Länsstyrelsen är avgjort.  

Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms uppfylla kriterierna i översiktsplanen 
för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

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.

Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms vara i överensstämmelse med 
översiktsplanens riktlinjer.
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§16

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av bilverkstad

Dnr 2018/1271

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns .
3. Installation av avloppsanläggning för utökad verksamhet ska anmälas till 

miljöavdelningen och ingå i kontrollplanen för projektet.

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.

 Miljöavdelningens yttrande daterat 2018-12-13 ska beaktas vid upprättande av 
kontrollplan för projektet.

 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.
 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.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av bilverkstad utanför detaljplan. Bygglov 
föreslås beviljas. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö och samhällsbyggnadsutskott beslutade 
2018-03-14 § 63 avseende ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av 
bilverkstad att ärendet skall prövas vidare, avloppsfrågan ska prövas av 
miljöavdelningen, ärendet ska remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, 
länsmuseet och andra berörda instanser.
Detta beslut var ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 157-
2018-06-07 att återremittera ärendet för ytterligare dialog med sökanden angående 
utformningen av lokalen. Ansökan avsåg då ett förhandsbesked för tillbyggnad av 
bilverkstad.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 12 december 2019
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        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).

Ny ansökan inlämnad 2018-09-11 avser nu bygglov.

Ansökan avser bygglov för en tillbyggnad med en byggnadsarea på 
170 m2.

Trafikverket har i yttrande daterat 2018-04-12 inget att erinra.

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2018-10-10 inget att erinra och därefter 
inkommit med yttrande daterat 2018-12-13 om golvbrunnar.

Bohusläns museum har i yttrande daterat 2018-04-10 inget att erinra

Trafikavdelningen har i yttrande daterat 2018-10-08 inget att erinra.

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2018-10-10 inget att erinra

Ägaren till fastigheten  har inkommit med erinran daterad 2018-10-08.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak begränsad utsikt.

Sökande har i skrivelse daterad 2018-10-29 kommenterat inkomna erinringar.

Sökanden inlämnar reviderade ritningar 2019-06-07.

Sökanden inlämnar reviderade ritningar i rätt skala 2019-10-28.

Vi hör berörda grannar på nytt 2019-10-29.

Ägaren till fastigheten  har inkommit med erinran daterad 2019-11-18.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak begränsad utsikt.
Sökanden har i skrivelse daterad 2019-12-02 kommenterat inkomna erinringar.

Ansökan blev komplett 2019-10-28.

Byggavdelningen gör platsbesök på grannfastigheten  för bedömning av 
tillbyggnadens påverkan för grannen 2019-12-11.
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Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
I granne yttrande från fastigheten  ser man endast små förändringar 
gentemot tidigare förslag man motsäger sig helt en utbyggnad åt nordväst och anser 
att utbyggnad skall göras åt sydost och att man då sparar en del parkeringsplatser. 
Vid besök på plats anser grannen att utsikten från köket blir försämrad.
I nu aktuell ansökan har tillbyggnadens tak omarbetats, nockhöjden har sänkts 0,5 
meter och fasaden mot nordväst och sydost är sänkt 2,3meter.

Föreslagen tillbyggnad bedöms påverka grannfastigheten  vad gäller utsikt 
i liten omfattning och bedöms ej vara en sådan olägenhet som avses i 2 kap 9§ plan 
och bygglagen. Påverkan på antal parkeringsplatser bedöms vara marginell.

Föreslagen tillbyggnad bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på 
detaljplan.

Föreslagen tillbyggnad bedöms vara anpassad till det egna huset och 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 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1§ plan- och bygglagen bedöms 
uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.
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§17

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
uppförande av fritidshus

Dnr 2018/0704

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns 
3. Befintligt fritidshus ska vara rivet innan den nya byggnaden får tas i bruk.

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 och befintligt fritidshus 

har rivits.
 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 nybyggnad av fritidshus inom detaljplan Ansökan 
stämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt BD § 207/2019-03-19 på delegation 
följande: Bygglov beviljas för nytt fritidshus och Rivningslov beviljas för rivning 
av befintlig byggnad som kontrollansvarig godkänns  Det nya 
fritidshuset bedömdes vara planenligt.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 12 december 2019

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Sältebo, Hällene (nr 540). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad Bf.  Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostadsändamål.
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Ärendebeskrivning
Tidigare beslut om bygglov och rivningslov har överklagats till länsstyrelsen I 
länsstyrelsens beslut från 2019-11-26 upphäver man det överklagade beslutet i den 
delen det avser bygglov och lämnar ärendet åter till samhällsbyggnadsnämnden i 
Tjörns kommun för vidare handläggning.
Länsstyrelsen bedömer att byggnadens och murars placering på tomten i förhållande 
till prick marken i detaljplanen är otydligt redovisat beslutsunderlaget bedöms 
därmed som bristfälligt.

Sökanden inlämnar reviderade ritningar 2019-12-19 som tydligare redovisar prick 
marken och byggnadens och murars placering.

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med en byggnadsarea på 74 m2 och 
sammanbyggt förråd på 19 m2.
Redovisade stödmurar ingår i ansökan.

Ansökan blev komplett 2019-12-20.

Fasaden mot nordväst mot vägen bedöms ha störst allmän påverkan och ska därför 
vara beräkningsgrundande för byggnadshöjden.

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget fritidshus och stödmurar överensstämmer med gällande detaljplan.

Förslaget bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart 
sätt.

Förslaget bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.

Förslaget bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1§ plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.
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§18

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
bostadshus och stödmurar

Dnr 2019/1494

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns .

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 bostadshus med tillhörande stödmurar inom detaljplan. 
Ansökan stämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 10 januari 2020

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Norra och Östra delarna av Skärhamn (2121). I 
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt 
detaljplanen får användas för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande bostadshus med en byggnadsarea på 125 m2 med 
tillhörande stödmurar. 

Ansökan blev komplett 2019-12-09.

Föreslagen bebyggelse överensstämmer med gällande detaljplan.

Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden.
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§19

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
uppförande av bostadshus

Dnr 2019/1495

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns .

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 uppförande av bostadshus inom detaljplan. Ansökan 
stämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 10 januari 2020.

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Norra och Östra delarna av Skärhamn (2121). I 
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad 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 uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på 103 m2.

Ansökan blev komplett 2019-12-09.

Grannemedgivande daterat 2020-01-13 för placering närmare än 4,5 m föreligger 
beslutet.
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Föreslaget bostadshus överensstämmer med gällande detaljplan.

Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt.

Föreslaget bostadshus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.

Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom 
detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Mats Johansson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§20

, Tjöns kommun - Ansökan om mur i efterhand 

Dnr 2018/0562

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov avslås

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov i efterhand för mur och utfyllnad inom detaljplan. Ansökan 
avviker från detaljplanen. Ansökan uppfyller inte gällande krav på utformning. 
Erinringar har inkommit. Ansökan föreslås avslås.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 
196/2018-08-15 följande: att bevilja bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus 
samt komplementbyggnad.

Beslutsunderlag
 Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 14 januari 2020

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Blekets fiskeläge (nr 2093). I gällande detaljplan 
är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostadsändamål.

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 Samhälls-byggnadsnämnden (SBN). 

Ansökan avser ansökan om bygglov i efterhand för en mur och utfyllnad. I tidigare 
beslut § 196/2018-08-15 har bygglov beviljats för mur och utfyllnad. Nu aktuell 
ansökan angående mur i den sydvästra delen och ytterligare utfyllnad mot väster ska 
betraktas som förlängning till tidigare beviljat bygglov. Den totala längden mur är ca 
48 m lång samt 2 m hög och sträcker sig från NO mot SV samt NV. I den 
sydvästligaste delen föreslås muren sänkas ned till 1,4 m över befintlig mark. 
Utfyllnaden avslutas med slänt ned mot .

Ansökan blev komplett 2019-12-13.
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Föreslagen mur avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd till gräns samt 
läge på tomt. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägare till fastigheten  har genom ombud inkommit med erinran daterad 
2019-11-18. Erinran omfattar i huvudsak följande: 

 Anpassning till Blekets kulturmiljö
 Anpassning till  med stora markskillnader som kan bidra till ras, 

vattenansamling mm. Risk för fuktskador. 
 Anpassning till  beträffande olägenhet genom murens utformning 

gällande utseende, höjd och läge.
 Ägaren till  redovisar sammanfattningsvis följande åtgärder:
 Muren i anslutning till  ska sänkas till samma nivå som befintligt 

stakets underkant.
 Muren flyttas mot nordväst för att följa samma linje som befintligt staket. 
 Muren kläds in med natursten eller målas samt att växter planteras framför 

densamma.
 Nivåskillnaden mellan byggnad A och  löses med en avsevärt flackare 

lutning för att minimera risken för skador på deras byggnad samt att plantering 
utförs i slänten. 

Sökande har i skrivelse daterad 2019-12-13 kommenterat inkomna erinringar.

Sökande har delvis omarbetat ansökan. Omarbetningen består i att sänka muren med 
ytterligare 0,2 meter. Sökande har även för avsikt att förse den nedre delen av muren 
med puts och den övre delen med fibercementskivor, detta för att muren inte ska 
uppfattas hög. Sökande redovisar att markutfyllnaden kommer att ges en mjukare 
profil mot  och även att vissa planteringar kommer utföras. 

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).
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§21

, Tjörns kommun - Ansökan om rivningslov för 
fritidshus samt bygglov för nybyggnad bostadshus samt uthus/förråd

Dnr 2018/1137

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Ansökan avslås

Sammanfattning
Ärendet avser rivningslov för fritidshus samt bygglov för nybyggnad bostadshus 
inom detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Erinringar har inkommit. 
Ansökan föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 10 januari 2020

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Hällene 12-14, Hällene 21 (1352). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. 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. Huvudbyggnaden får inte uppta större area än 90 m2 samt inte 
uppföras till en större höjd än 3,0 m. 

Byggnadsnämnden må dock medge, att uthusdel uppförs som friliggande byggnad, 
därest detta för varje enskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och 
ändamålsenligt bebyggande av området. 
Friliggande uthusbyggnad får inte uppföras till en större höjd än 2,5 m. Inom Bf 
betecknat område får tak ges en taklutning om högst 30 grader. Bebyggelsens 
placering är reglerad av så kallad prickmark.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser rivning av befintligt fritidshus med en byggnadsarea på 83 m2 samt 
nybyggnad bostadshus med byggnadsdel som har en byggnadsarea på 117 m2 
(inklusive en öppenarea om 15 m2) och en förrådsdel med en byggnadsarea på 35 m2.

Ansökan blev komplett 2019-01-23.

Föreslaget bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadsarea, 
byggnadshöjd, antal våningar samt läge på tomten.

39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Föreslaget uthus/förrådsdel avviker från gällande detaljplan beträffande 
byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar samt läge på tomten.

Fasaden mot nordost bedöms ha störst allmän påverkan och ska därför vara 
beräkningsgrundande för byggnadshöjden och antal våningar.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Följande erinringar har inkommit:
 Erinran daterad 2019-02-13 från ägare till fastigheten 

.
 Erinran daterad 2019-02-15 från ägaren till fastigheten 

.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Otydliga handlingar där husets läge och höjd i förhållande till omgivande 

bebyggelse inte framgår.
 Byggnadens föreslagna placering
 Förlorad utsikt
 Förrådsdelens placering inne i huset

Synpunkter daterad 2019-02-27 har inkommit från ägarna till fastigheten 
 Synpunkterna gäller i huvudsak återställande av vägarna efter planerad 

byggnation.

Sökande har i skrivelse daterad 2019-03-05 beretts tillfälle att svara på inkomna 
erinringar. Då sökande är bosatt utomlands efterfrågades förlängd svarstid för att 
kunna bemöta inkomna erinringar samt ta fram ett nytt bygglovsförslag. Sista 
svarsdagen sattes till 2019-08-01. 

Då sökande inte inkom med något svar inom angiven tidsfrist, skickade handläggaren 
ut en förfrågan om avskrivning av ärendet 2019-10-23.

Därefter har diskussion förts mellan sökande och handläggaren. Sökande har beretts 
tillfälle att omarbeta ansökan, men ett omarbetat förslag har inte inkommit. 2019-12-
02 framförde sökande skriftligen att de ville få inlämnat bygglovsförslag prövat.

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
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§22

, Tjörns kommun - Ansökan om rivningslov i 
efterhand för uthus/ förråd samt byggsanktionsavgift

Dnr 2019/1521

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Rivningslov i efterhand beviljas för uthus/förråd.
2 Kontrollansvarig krävs inte.
3 Tekniskt samråd krävs inte.
4 Startbesked meddelas i efterhand. 
5 Fastställd rivningsplan ska följas.
6 Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 15 § 

2 p plan- och byggförordningen påförs ägarna  
 solidariskt en byggsanktionsavgift om 8835 kr.

7 Avgiften ska betalas till Tjörns kommun inom två månader efter det att beslutet 
har delgetts de avgiftsskyldiga. 

Upplysningar
 När rivningsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
 Som underlag för slutbesked ska fastställd rivningsplan redovisas.
 En faktura kommer att skickas ut separat.

Sammanfattning
Ärendet har aktualiserats genom anmälan från granne. Ärendet avser rivningslov i 
efterhand för uthus/ förråd. Det är också fråga om överträdelse mot plan- och 
bygglagen. Rivningslov i efterhand föreslås beviljas. Det föreslås också beslutas om 
sanktionsavgift.

Tidigare beslut
BD § 007/2019-01-10 bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus
BD § 1011/2019-12-18 bygglov för nybyggnad av uthus/förråd

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Beräkning byggsanktionsavgift
Tjänsteutlåtande den 10 januari 2020

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Sältebo 13, 14 m.fl. (540). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostadsändamål.
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Ärendebeskrivning
2019-10-21 inkom granne till fastigheten  med synpunkter till 
byggavdelningen att uthus/ förråd som enligt givet lov skulle byggas om och till, nu 
hade rivits i sin helhet. 

Besiktning av byggavdelningen gjordes samma dag och det konstaterades att givet 
lov inte hade följts och att byggnaden hade rivits. 

Fastighetsägaren kontaktade byggavdelningen 2019-10-22 och medgav att 
byggnaden rivits. 

Bygglovshandläggaren  har i skrivelse daterad 2019-11-14 
informerat fastighetsägarna om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta 
handläggning.

Sökande har i skrivelse daterad 2019-11-25 besvarat byggavdelningens skrivelse och 
framfört att de vill ansöka om rivningslov i efterhand. Ansökan är daterad 2019-11-
23 och är instämplad 2019-11-25. Ansökan avser rivningslov för uthus/ förråd med 
en byggnadsarea om 25 m2. 
BD § 1011/2019-12-18 bygglov för nybyggnad av uthus/förråd.

Detta rivningsprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon 
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5 
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av rivningen 
framgår av beslutsformuleringen.

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett 
område med detaljplan om kommunen inte bestämt något annat i planen (9 kap 10 § 
plan- och bygglagen). 

En åtgärd som kräver lov enligt föreskrifter, som har meddelats med stöd av 9 kap 10 
§ plan- och bygglagen, får inte påbörjas innan startbesked getts (10 kap 3 § plan- och 
bygglagen).

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som 
inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser eller bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde (9 kap 34 § plan- och bygglagen).

Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om påföljd så snart det finns anledning att någon inte följt en bestämmelse i 
PBL m.m. (11 kap 5 § plan- och bygglagen). 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap ska byggnadsnämnden ta ut en 
särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 § (11 kap 51 § plan- och bygglagen).
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Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig (11 kap 58 § plan- och bygglagen).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Redan utförd rivning bedöms med stöd av 9 kap 10 § plan- och bygglagen vara 
lovpliktig rivning. 

Byggnaden som har rivits omfattas inte av något rivningsförbud i detaljplanen (9 kap 34 
§ plan- och bygglagen).

Förutsättningarna i 9 kap 34 § plan- och bygglagen för beviljande av rivningslov 
inom detaljplan bedöms uppfyllas.

Rivningslov föreslås beviljas i efterhand uthus/förråd.

Eftersom rivningslov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd rivning ska 
byggsanktionsavgift tas ut med stöd av bland annat 11 kap 51 § plan- och bygglagen 
och 9 kap 15 § 2 punkten plan- och byggförordningen.

Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 15 § 2 punkten plan- och 
byggförordningen med utgångspunkt från bygglovsplikt med stöd av 9 kap 10 § plan- 
och bygglagen.

För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för beräkning av 
sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2019, det vill säga det år 
rivningsarbetena utförts. Beräkningen föreslås biläggas samhällsbyggnadsnämndens 
beslut i ärendet.

Följande fakta har matats in i guiden:
 Påbörjat utan startbesked
 Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad
 Rivning av byggnad
 Komplementbyggnad
 Nej (ej bevarandevärd byggnad)
 Nej (ej tidigare anmäld åtgärd)
 25 m2

Byggsanktionsavgiften för redan utförd rivning uppgår enligt guiden till 8835 kr.

Byggsanktionsavgift för redan utförd rivning föreslås därför tas ut med beloppet 
8835 kr. Det bedöms inte ha framkommit något som gör att byggsanktionsavgiften 
ska nedsättas eller inte tas ut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Stefan Wirtberg (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§23

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för om- 
och tillbyggnad av bostadshus

Dnr 2019/1400

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns .

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 om- och tillbyggnad av bostadshus utanför detaljplan. 
Bygglov föreslås beviljas. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 
285/2018-11-07 att bevilja bygglov för uppförande av bostadshus, rivning av förråd 
(gäststuga) samt ändra användningen på befintligt bostadshus till 
komplementbyggnad

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 
286/2018-11-07 att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus, 
rivning av förråd (gäststuga) samt ändra användningen på befintligt bostadshus till 
komplementbyggnad

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 10 januari 2020

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
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platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska 
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny 
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och 
bygglagen).

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland annat 
bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen).

Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § plan- 
och bygglagen).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen om- och tillbyggnad bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på 
detaljplan.

Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

Föreslagen om- och tillbyggnad bedöms vara anpassad till det egna huset och 
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagen om- och tillbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.

Föreslagen om- och tillbyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen.

Föreslagen om- och tillbyggnad 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 och 13 §§ plan- och 
bygglagen bedöms uppfyllas.
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§24

, Tjörns kommun - Ansökan om 
strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av bostadshus

Dnr 2019/1401

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för om- och 

tillbyggnad av bostadshus.
2. Dispensen omfattar också tillhörande markarbeten.
3. De särskilda som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 1 och 2 punkten miljöbalken 

uppfylls.

Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor med stöd av 
16 kap 2 § miljöbalken:
a. Dispensen avser den placering, utformning och gestaltning som presenteras 

i ansökningshandlingar.
b. Placering av bostadshuset, vägen och parkeringsyta ska utföras i enlighet 

med markplaneringsritning.
c. Bostadshus får maximalt ha måtten 10 x 16 meter.
d. Som tomtplats får område utnyttjas i enlighet med röd markering i 

tomtplatsavgränsning. 
e. Tomtplats ska markeras i terrängen med mur, staket eller dylikt till en höjd 

om maximalt 120 cm.
f. Konvertering från gäststuga till bostadshus får inte innebära att ytterligare 

mark tas i anspråk. 
g. Altanen ska sluta minst två meter från tomtplatsavgränsningen.
h. Rena massor ska användas vid alla markarbeten.
i. Schaktmassor ska återanvändas och grässvål ska där det är möjligt läggas 

tillbaka. 
j. Uppstår massor som inte kan återanvändas ska de transporteras bort och tas 

om hand på ett för ändamålet miljöanpassat sätt.
k. Tillfälliga upplag får inte hindra allmänheten från att passera.
l. Marken ska återställas efter att upplagen tagits bort. 
m. I övrigt ska åtgärderna vidtas med hänsyn till platsens naturvärden och 

allemansrättsliga tillträde.  

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av tidigare 
gäststuga som i och med ombyggnationen ska användas som ett bostadshus. 
Strandskyddsdispens föreslås meddelas.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 
285/2018-11-07 att bevilja bygglov för uppförande av bostadshus, rivning av förråd 
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Aktuellt ärende
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av 
bostadshus (tidigare gäststuga).

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde exempelvis byggnader 
ändras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där det 
annars hade fått färdas fritt. 

Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får dock kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbudet. Som förutsättning gäller att något av de särskilda skäl, som anges i 7 
kap 18 c § miljöbalken, uppfylls.

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett att dispens 
tidigare getts för ett större hus och att sökande önskar ett mindre enplanshus på 
samma plats.

Den aktuella platsen är avskärmad från strandkanten av den täta byggnationen i 
nordostlig riktning. Detta gör dock inte att platsen till fullo saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Dock är platsen påverkad av den närbelägna 
bostadsbebyggelsen och i synnerhet från den före detta huvudbyggnaden. Påverkan 
från bebyggelsen för att platsen redan är i anspråkstagen på ett sådant sätt som gör att 
den saknar betydelse för strandskyddets syfte i delar som markerats i 
tomtplatsavgränsningen.

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2019-11-25 tillstyrkt strandskyddsdispens för 
om- och tillbyggnad av bostadshus. 

Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttrande.

Området bedöms redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 

Område utanför redan etablerad hemfridszon bedöms inte tas i anspråk. 

Området bedöms vara väl avskilt från området närmast strandlinjen av den täta 
byggnationen i nordostlig riktning. 

De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 punkt 1 och 2 miljöbalken bedöms 
föreligga.

Livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte väsentligt förändras. 

Allmänhetens tillträde till och möjlighet att vistas inom strandområdet bedöms inte 
försämras. 

52





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för om- och 
tillbyggnad av fritidshus samt uppförande av mur

Dnr 2019/1562

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Som kontrollansvarig godkänns .

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. 
 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.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus samt uppförande av 
mur inom detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten 
och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Tångröd Nedergård 114 Tångeröd Övergård 24, 
25 m.fl. (982). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att 
fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser om- och tillbyggnad av fritidshus med en byggnadsarea på 29 m2 

samt uppförande av mur.

Ansökan blev komplett 2019-11-11.

Befintligt fritidshus avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadsarea och 
byggnadshöjd.
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Föreslagen om- och tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande 
byggnadsarea, byggnadshöjd, läge på tomten samt antal våningar.

Fasaden mot nordost bedöms ha störst allmän påverkan och ska därför vara 
beräkningsgrundande för byggnadshöjden.

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 vara liten och vara i överensstämmelse 
med detaljplanens syfte. 

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 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Tjänsteutlåtande den 10 januari 2020
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§26

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för om-och 
tillbyggnad

Dnr 2019/1594

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Kontrollansvarig krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs inte.
5. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
6. Fastställd kontrollplan ska följas.
7. Berörda byggnadsdelar 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.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för om-och tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan. 
Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 30 december 2019

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Tångeröd nedregård 114, övregård 24, 25 m.fl. (nr 
982). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att 
fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser om- och tillbyggnad av enbostadshus, den totala byggnadsarean 
uppgår till 99 m2.

Ansökan blev komplett 2019-12-16.
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Föreslagen om- och tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd 
till tomtgräns, byggnadsarea samt läge på tomt.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte 
inkommit.

Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon 
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5 
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår 
av beslutsformuleringen.

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
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).

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
Under handledningstiden har planlösningen diskuterats. Sökande har av 
handläggaren fått rådet att omarbeta planlösningen. Sökande har valt att i mycket 
liten omfattning omarbeta förslaget. 

Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen planritning är utformad på ett 
godtagbart sätt. 

Föreslagen om-och tillbyggnad bedöms har en lämplig utformning då den med sin 
volym, arkitektur samt materialval varsamt knyter an till det egna huset och 
omgivande bebyggelse på platsen.

Avvikelsen från gällande detaljplan beträffande avstånd till gräns, byggnadsarea samt 
läge på tomt bedöms vara liten och vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte. 

Föreslagen om-och tillbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.
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§27

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2019/1230

Beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att:
1. Ansökan avslås

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan. Ansökan 
avviker från detaljplanen beträffande byggnadshöjd. Ansökan uppfyller inte 
gällande krav på utformning. Kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen uppfylls 
inte. Ansökan föreslås avslås

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 21 oktober 2019

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Östra Klädesholmen
Klädesholmen 1:1, 1:109 m.fl. (P77). I gällande detaljplan är aktuell fastighet 
betecknad 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 med en takkupa om 4 m2.

Befintligt bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadshöjd.

Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadshöjd.

Berörd remissinstans Bohusläns museum har blivit hörd i ärendet och inkommit med 
erinran daterad 2019-09-19. Bohusläns museum anser att förslagen åtgärd inte är 
lämplig utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Berörda sakägare har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det beror på att 
byggavdelningen bedömt att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven i 2 och 8 kap 
plan- och bygglagen. 

Sökande har i skrivelse daterad 2019-09-24 beretts tillfälle att bemöta Bohusläns 
museums erinran. 
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Sökande har i mail 2019-11-13 kommenterat Bohusläns museums erinran men har 
önskat att få återkomma med en mer utförlig skrivelse. Någon sådan skrivelse 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).

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 § plan- 
och bygglagen).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Befintligt bostadshus och omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur 
kulturmiljösynpunkt.

Byggavdelningen instämmer med Bohusläns museums yttrande att förslaget om en 
tredje takkupa inte är lämplig av kulturhistoriska skäl. Byggavdelningen gör 
bedömningen att föreslagen takkupa skulle innebära en förvanskning av byggnadens 
kulturhistoriska värde då takkupor i den här omfattningen varken har någon 
traditionell anknytning till den specifika byggnadstypen (enkelstuga) eller till den 
aktuella platsen. 

Byggavdelningen gör bedömningen att byggnadshöjden för föreslagen takkupa 
innebär en byggnadshöjd om 4,9 m. Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms inte 
vara liten och inte vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte. 

Det har på grund den stora planavvikelsen samt att föreslagen utformning inte 
uppfyller kraven i 2 kap 6 §§ samt 8 kap 1 §, 13 § och 17 § plan- och bygglagen inte 
bedömts motiverat att bereda grannar tillfälle att yttra sig över ansökan.

Föreslagen takkupa bedöms vare sig vara anpassad till det egna huset eller 
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagen takkupa bedöms inte uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.
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§29

, Tjörns kommun - Klagomål angående altan

Dnr 2018/0788

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. klagomål angående altan avslås. 

Sammanfattning
Ärendet avser klagomål över byggnadsarbeten utförda inom fastigheten  

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande den 11 december 2019

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Tubberöd 1:201, 1:252 m fl ”Buskär” (nr 
P2018/1). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad BHK Det innebär, att 
fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostäder, handel och kontor.

Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt 
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.

Ärendebeskrivning
Klagomål har inkommit över byggnadsarbeten utförda inom fastigheten Tubberöd 
1:158.

Följande klagomål har inkommit:
 Skrivelse daterad (mail) 2018-05-31 från ägare till fastigheten 
 Skrivelse daterad 2018-06-06 från ägare till fastigheten 
 Skrivelse daterad 2018-06-06 från ägare till fastigheten 
 Skrivelse daterad 2018-06-06 från ägare till fastigheten 
 Skrivelse daterad 2018-06-06 från ägare till fastigheten 
 Skrivelse instämplad 2018-06-28 (ej daterad) från ägare till fastigheten  

 Skrivelse daterad 2019-04-28 från ägare till fastigheten 
 Skrivelse daterad 2019-06-10 från ägare till fastigheten 
 Skrivelse daterad 2019-06-13 från ägare till fastigheten 

Klagomålen har i klagoskrivelserna angetts gälla trädäck och staket. 

Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist har 2019-09-10 besvarat skrivelse från 
ägare till fastigheten .
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Ägare till fastigheten  har inte beretts möjlighet att yttra sig över 
inkomna klagomål.

I det fall det blir aktuellt att fatta beslut om ingripande mot förhållandena inom 
fastigheten , krävs att ägare till fastigheten bereds tillfälle att yttra sig 
över ärendet innan slutligt beslut fattas.

Besiktning av fastigheten har utförts vid några tillfällen varav senaste var 2019-12-13 
och utfördes av Lars Carlsson, ordförande och Urban Nilsson, byggchef.

Inom fastigheten  har byggts ett trädäck liggande på reglar, som i sin 
tur är lagda direkt på en gammal betongbrygga. Vidare har staket byggts på 
trädäcket. Staketet har höjden 90 cm räknat från trädäcket. De stående brädorna är 95 
mm breda och mellanrummet mellan de stående brädorna är 35mm.

Trädäck och staket har byggts utanför tomtens byggrättsområde. 

I tidigare äldre detaljplan ingick fastigheten i område betecknat M (magasin och 
fiskberedningsändamål). 

I nu gällande detaljplan är aktuellt område betecknat BHK (bostäder, handel och 
kontor).

I planbeskrivnigen beskrivs dels värdena i befintlig bebyggelse, dels riktlinjer för 
förändringar inom planområdet. Riktlinjerna gäller främst nya byggnader, 
tillbyggnader och andra förändringar av byggnader. Det finns inte riktlinjer för 
trädäck eller staket. Inte heller i planbestämmelserna regleras trädäck eller staket.  

Traditionellt har inte fastigheter bebyggda med sjöbodar eller magasin avgränsats 
med staket. Men det har inte varit fritt tillträde till dessa fastigheter, om tillträde inte 
särskilt reglerats. Tillträde till vatten har lösts med allmän platsmark i såväl tidigare 
som nu gällande detaljplan.

I nu aktuellt ärende har tillåtet användningssätt för fastigheten  
övergått från magasin och fiskberedningsändamål (M) till bostäder, handel och 
kontor (BHK). Detta har ändrat förutsättningarna för avvägning mellan å ena sidan 
stadsbild och kulturmiljövärden samt å andra sidan hälsa, säkerhet och risk för 
olyckor. 

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).
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Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

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).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Trädäck och staket har beskrivits under rubriken ”ärendebeskrivning”. 

Trädäcket bedöms på grund av dess begränsade höjd över befintlig betongbrygga inte 
kräva bygglov eller bygganmälan.

Staketet bedöms genom sin utformning och begränsade höjd inte kräva bygglov eller 
bygganmälan. Det bedöms inte vara fråga om plank.

Eftersom åtgärderna inte bedöms bygglovspliktiga, blir det inte heller fråga att pröva 
liten avvikelse från gällande detaljplan. 

När det nu enligt gällande detaljplan finns möjlighet att efter bygglovsprövning 
använda byggnaden för bostäder, handel och kontor bedöms fråga om hälsa, säkerhet 
och risk för olyckor väga tyngre än tidigare. Uppfört staket bedöms därför vara väl 
motiverat ur säkerhetsaspekt.

Trädäck och staket bedöms vara anpassade till det egna huset och till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. Vare sig trädäck eller staket bedöms stå i strid 
mot plan- och bygglagens krav på anpassning eller utformning. De bedöms inte 
heller stå i strid mot kommunens kulturmiljöprogram eller gällande detaljplan. I 
gällande detaljplan behandlas inte specifikt trädäck eller staket.

Trädäck och staket bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.

Trädäck eller staket bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Trädäck och staket är komplement till befintlig byggnad. Användningssättet av 
trädäcket blir inte annorlunda än användningssättet av befintlig betongbrygga. 
Skillnaden består i att ytan höjs något och att ytan blir mer komfortabel att vistas på. 
Trädäck eller staket bedöms inte omfattas av planenlighetskravet i 10 kap 2 § plan- 
och bygglagen.

Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1 och 13 §§ plan- och bygglagen bedöms 
uppfyllas.
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§30

Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 2020-
2022

Dnr 2020-0061

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Tillsynsplan och behovsutredning för 
miljö- och hälsoskydd 2020-2022 med följande förtydligande:
 att Samhällsbyggnadsnämnden är ”tillståndsmyndighet” och den instans som har 

uppdrag och att Miljöavdelningen är utförare av verksamheten som följer på 
nämndens uppdrag. 

Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte negativt påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn negativt. Om tillsynsplanen så långt som möjligt kan uppfyllas 
innebär följderna snarare en positiv påverkan för barns inomhus- och utomhusmiljö. 

Sammanfattning
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska den kommunala nämnd som i 
kommunen har uppdraget som operativ tillsynsmyndighet se till att det finns en 
behovsutredning av tillsynen av myndighetens hela ansvarsområde som avser en tid 
om tre år. Utredningen ska årligen ses över. 

De lagkrav som ingår är bland annat miljöbalken, strålskyddslag, tobakslag och 
smittskyddslag. Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens operativa 
tillsynsmyndighet och samhällsbyggnadsförvaltningen genom miljöavdelningen har 
delegation att utföra uppdraget och tillsynsarbetet, vilket även präglas av politiska 
beslut och uppdrag. 

I behovsutredningen görs en genomgång av nuvarande förhållande av fasta 
tillsynsavgifter och ett uppskattat antal löpande ärenden per år. 

Miljöavdelningen avser att arbeta med övergripande miljöarbete såsom att fortsätta 
arbeta för att hela Tjörns kommuns organisation arbetar med lokala miljömål och 
hållbarhetsarbete, ta fram handlingsplan för förorenade områden, anordna 
strandstädning, och ta fram förslag på energi- och klimatplan. Arbete med invasiva 
främmande arter behöver fortsätta under 2020. 

Inom miljöskydd är det framför allt tillsyn på miljöfarliga verksamheter och 
inventering av enskilda avlopp i avseende utsläpp till luft, mark och vatten som ska 
prioriteras. Inom hälsoskydd ska flerbostadshus och skolverksamheter kontrolleras i 
avseende inomhusmiljön. Strandskyddstillsyn kommer att vara viktig att fortsätta 
med under året. 
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Administrativa viktiga händelser under 2020 kommer att vara implementering av 
nytt ärendehanteringssystem, tillgänglighetsanpassa hemsidan och arbeta vidare 
med ”Rättviksmodellen”.  

Under 2020 kommer miljöavdelningen att ha 7,15 tjänster, vilket motsvarar cirka 
7 150 timmar för tillsynsaktiviteter, strategiskt arbete och administration. 

Behovsutredningen visar en obalans för det totala ansvarsområdet med - 1,3 tjänster 
mellan tillgängliga resurser d.v.s. budget och det beräknade behovet under 2020. 
Nedprioriteringar har behövts inom framför allt övergripande miljöarbete, 
ekologexperthjälp, oförutsedda händelser, inventering, information och rådgivning 
för att fokus ska kunna ligga på de prioriterade aktiviteterna. 

Genom upprättad tillsynsplan och behovsutredning har personalen möjlighet till 
kompetensutveckling inom framför allt tillsynsfrågor och myndigheten avser att 
kunna bedriva effektiv tillsyn. Uppföljning och utvärdering kommer att ske av 
tillsynsverksamheten vid varje delårsbokslut och helårsbokslut. Behovsutredningen 
kan vid behov komma att tas upp under året för revidering

Sammanfattningsvis anser miljöavdelningen att kommunens behov av tillsyn för 
2020-2022 är kartlagt, vilket avser att uppfyllas av den framtagna tillsynsplanen och 
därmed de resurser som finns till förfogande i dagsläget. Det ansvar som åligger 
Samhällsbyggnadsnämnden i detta sammanhang bör därmed ses som uppfyllt.

Förslaget till Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 2020-
2022 är framtaget med en nedprioritering, vilket kan få konsekvenser såsom att 
måluppfyllnadsgraden inte kan hållas hög. Nedprioriteringen har dock utförts så att 
det finns en möjlighet att uppfylla målen. Kontinuerlig uppföljning är viktig. En 
anpassning kommer att göras i den mån det behövs och behovsutredningen kan tas 
upp igen under året om behov föreligger. 

Beslutsunderlag
Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 2020-2022

Tjänsteutlåtande den 14 januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Urban Möller (MP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut med följande 
förtydligande:
 att Samhällsbyggnadsnämnden är ”tillståndsmyndighet” och den instans som har 

uppdrag och att Miljöavdelningen är utförare av verksamheten som följer på 
nämndens uppdrag. 
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§31

Ändring av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning inom 
livsmedelsområdet m.m.

2020/5

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändringarna av 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning redovisade i Bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet.

Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte negativt påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn negativt. 

Sammanfattning
Delegationsordningen behöver revideras för att anpassas till EU:s nya 
kontrollförordning inom livsmedel. Anpassningar till svensk lagstiftning kommer 
att genomföras under 2020 men förordningsändringar har beslutats om under 
senhösten 2019. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu tagit fram 
underlag till kommunerna efter att förordningsändringar utfärdats av regeringen den 
14 november 2019 och justerat den tidigare utarbetade delegationsordningen med 
hänsyn till förändringarna. 

Förslaget till ändringar av delegationer är bilagda ärendet där ändringarna 
redovisas. Bilagt finns även ”SKRs förslag till delegationsordning, livsmedel” samt 
”SKRs kommentarer till ändringar i delegationsordning”.

Viktiga förändringar i den nya delegationen avseende livsmedel är:
 Att det införts delegationer för beslut om att minska beloppet för avgiften i 

ett enskilt fall respektive besluta om att avgift inte ska tas ut under vissa 
förutsättningar. 

 Hänvisningar till aktuell bestämmelse har ändrats för kontroll av livsmedel 
som importeras från ett tredjeland eftersom kontrollen numera endast berör 
Livsmedelsverket.

 Uppdelning av beslut om avgift för kontroll efter klagomål och beslut om 
avgift för kontroll som blivit nödvändig efter att bristande efterlevnad 
påvisats. 

Utöver ändringar avseende livsmedelsområdet föreslås att det införs ett tillägg om 
att delegera beslut att inte lämna ut allmän handling samt vissa följdändringar med 
anledning av den nya tobakslagen (Lag 2018:2088) om tobak och liknande 
produkter.
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Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, markerade ändringar 
förslag 2020-01-15.
Bilaga 2 - SKRs förslag till delegationsordning, livsmedel
Bilaga 3 - SKRs kommentarer till ändringar i delegationsordning

Tjänsteutlåtande den 15 januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Urban Möller (MP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. 
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§32

Anmälan av initiativärende från Jenn Johansson (SD) om införande 
av scorecard för byggavdelningen

2019/164

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet överlämnas till förvaltningen för vidare beredning.

Sammanfattning
Jenn Johansson (SD) har inkommit med ett initiativärende om införande av 
scorecard för byggavdelningen.

Beslutsunderlag
Initiativärende den 3 december 2019.
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§34

Anmälningsärenden

2020/3

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Plan- och byggavdelningen 

Länsstyrelsen 2019-11-26
Saken
Överklagande av beslut om bl.a. bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

 i Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den delen det avser bygglov och 
lämnar ärendet åter till Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun för vidare 
handläggning.

Länsstyrelsen 2019-11-18
Saken
Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten  

 i Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen 2019-11-04
Saken
Överklagande av beslut om nekad strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten 

 i Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Högsta domstolen 2019-10-30
Saken
Ansökan i hovrätt om återställande av försutten tid. [Klaganden ]
Beslut
Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens 
avgörande står därmed fast.
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Högsta domstolen 2019-10-30
Saken
Bygglov. [Bygglov för förråds- och lagerbyggnads på fastigheten  i 
Tjörns kommun.]
Beslut
Mark- och miljööverdomstolens dom får inte överklagas. Det framgår av lag och av 
de anvisningar som Mark- och miljööverdomstolen har lämnat.
Högsta domstolen avvisar  överklagande.
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