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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§39

Fastställande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande ändring:
Tillägg av följande punkt
Information: VA-utskottets senaste protokoll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§40

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar om aktuella frågor från
förvaltningen:
 Processen kring ny översiktsplan (ÖP)
 KUSTO
 Rekrytering av ny VA-chef
 Kungälvs ledning
 Förlängning av slamavtal
 Utdrag ur Bokslut 19
 Utsläppsvärden kring reningsverk. Information gavs om bakgrund till dagens
situation samt åtgärder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§ 41

Svar på initiativärende från Jenn Johansson (SD) om tillsyn och
därefter eventuell stängning av gång- och cykelväg mellan Myggenäs
marina och Almöns camping
Dnr 2019/99

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godta förvaltningens svar på initiativärendet
angående tillsyn och därefter eventuell stängning av gång- och cykelväg mellan
Myggenäs marina och Almöns camping.
Barnkonventionen
Upprustningen av vägen förväntas få positiva konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Jenn Johansson (SD) har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden den 22 maj 2019
med ett initiativärende som yrkar på tillsyn och därefter eventuell stängning av
gång- och cykelväg mellan Myggenäs marina och Almöns camping.
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist svar i frågan är följande:
”I samband med att gångbron byggdes om så uppmärksammades skicket på den
gångled som går utefter småbåtshamnen och vidare till badplatsen.
Synpunkter kom in till Tjörns kommun med önskemål om åtgärder.
Ansvaret för denna gångled är otydligt inom kommunen och ett arbete med att reda
ut om det är kultur och fritid eller samhällsbyggnad som har ansvaret sker parallellt.
Kommunstyrelsen genom kommunalrådet gav samhällsbyggnad i uppgift att rusta
upp leden vilket är ett arbete som påbörjats och ska vara klar inför kommande
sommarsäsong.”
På sammanträdet lyfts frågan om leden ska behandlas som gångväg eller gång- och
cykelled.
Se punkt (8) Begäran om starttillstånd: Gång- och cykelled Almön.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden § 170, 2019-05-22, angående inkommet initiativärende
Beslutsunderlag
Initiativärende från Jenn Johansson (SD) om tillsyn och därefter eventuell stängning
av gång&cykelväg mellan Myggenäs marina och Almöns camping
Tjänsteutlåtande den 2020-02-03
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godta
förvaltningens svar på initiativärendet angående tillsyn och därefter eventuell
stängning av gång- och cykelväg mellan Myggenäs marina och Almöns camping.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§42

Ansökan om lokala vattenvårdsbidrag (LOVA) - ”Inventering och
informationsinsatser enskilda avlopp, Tjörns kommun”
Dnr 2020/14

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna miljöavdelningens ansökan om
LOVA-bidrag för ” Inventering och informationsinsatser enskilda avlopp, Tjörns
kommun” för projektperioden mars 2020 till januari 2021 om en totalkostnad på 195
000 kronor.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte negativt påverkar barn.
Sammanfattning
Förvaltningen har inte delegation för att ansöka om bidrag överstigande 100 000 kr.
Kommuner kan ansöka om bidrag för lokala åtgärder för bättre vattenmiljö genom
det så kallade LOVA-bidraget och det går att få bidrag till 80 % av totalkostnaden.
LOVA-bidrag måste ansökas om senast 31 januari varje år.
Miljöavdelningen har ansökt om LOVA-bidrag för projektet Inventering och
informationsinsatser enskilda avlopp, Tjörns kommun till en total kostnad av 195
000 kr fördelat från mars 2020 till januari 2021. Ansökan är redan inskickad på
grund av ansökningstidens utgång.
Miljöavdelningens arbetsinsats kommer att täckas in av befintlig ram eftersom
arbetet är budgeterat för.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingarna
Tjänsteutlåtande 2020-01-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner
miljöavdelningens ansökan om LOVA-bidrag för ” Inventering och
informationsinsatser enskilda avlopp, Tjörns kommun” för projektperioden mars
2020 till januari 2021 om en totalkostnad på 195 000 kronor.
Beslutet skickas till
Miljöavdelningens chef Lina Johansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§ 43

Information: Samrådsmöte Utäng cykelväg
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikplanerare Åsa Runesson informerar om att Trafikverket håller ett andra
samråd kring cykelväg i Utäng.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§44

Begäran om starttillstånd: Gång- och cykelväg Almön
2020/8
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bevilja starttillstånd för investeringsprojekt Gång- och cykelled Almön.
2. Finansiering ska ske genom att medel inom ramen för gällande
investeringsbudget tas i anspråk.
3. Finansiering villkoras av att kultur- och fritidsnämnden svarar för löpande
drift- och underhåll för anläggningen efter färdigställande.
4. Gång- och cykelleden hanteras fortsättningsvis som en gångväg.
Barnkonventionen
Ökade möjligheter till att välja att promenera till följd av upprustad gångväg,
bedöms ha positiv betydelse för barn och unga.
Sammanfattning
Under sammanträdet 2020-12-02 poängteras att vägen ska behandlas som en
gångväg då gångvägar ansvarsmässigt ligger under Kultur- och fritidsnämnden, som
enligt beslutet underhåller denna, medan gång- och cykelvägar ligger under
Samhällsbyggnadsnämnden.
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 kommer att tas 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.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Orienteringskarta
Tjänsteutlåtande 2020-01-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens
förslag till beslut med följande ändring:
1. Gång- och cykelleden hanteras fortsättningsvis som en gångväg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§45

Svar på remiss - Motion från Martin Johansson (SD) angående
fritidskort för skolungdomar
2020/16
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anse frågan om
kostnad för fritidskort för skolungdomar som utredd med hänvisning till
trafikavdelningens svar i frågan.
Barnkonventionen
Gratis fritidskort bedöms få positiv betydelse för barn och unga och deras
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna Tjörn genom Martin Johansson (SD) inkom till
kommunfullmäktigemötet den 25 januari 2018 med en motion som yrkar på att
kostnader för fritidskort utreds och därefter att skolungdomar mellan 13-19 år
erbjuds starkt subventionerade eller helt gratis fritidskort.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 april 2018
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att utreda kostnader för fritidskort för
skolungdomar.
Trafikavdelningens svar är följande kostnadsutredning:
”Västtrafik erbjuder i sitt sortiment för skolkort möjlighet för kommunerna att köpa
läsårsbundna fritidskort med olika giltighetsspann över dygn, helg och skollov.
Fritidskorten gäller på Västtrafiks fordon inom hela regionen och köps fristående,
de behöver alltså inte kopplas till ett skolkort.
Kortet ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” är giltigt vardagar mellan kl 14 – kl
24, och dygnet runt under helger och lov. Priset för detta kort är 2 713 kr per barn
och läsår (pris avser läsåret 2019/2020).
Fritidskorten kan köpas för barn/ungdomar från den dag man fyllt 7 år och till den
dag man fyllt 20 år. Inom Västtrafik räknas man som barn om man är 0-6 år och de
får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.
Enligt befolkningsprognos 2018 – 2032 (Statisticon) var det 1 381 st.
barn/ungdomar i åldern 13-19 år boende inom Tjörns kommun år 2019 och som
alltså skulle vara berättigade till ett fritidskort.”
”Tillköp av ”Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24” för alla barn/ungdomar mellan
13-19 år som är boende i kommunen.
Kostnad: 1 180 st x 2 713 kr = 3 201 340 kronor per läsår.
Uppgifter för kostnader är hämtade från Västtrafiks skolkortspriser för läsåret
2019/2020 (dat. 2019-12-02).”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 23, 2018-01-18
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 81, 2018-04-11
Barn- och utbildningsnämnden, ordförandebeslut 2019-11-10
Beslutsunderlag
Motion från Martin Johansson (SD) om fritidskort för skolungdomar, 2018-01-18
Tjänsteutlåtande 2020-01-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att anse frågan om kostnad för fritidskort för skolungdomar som
utredd med hänvisning till trafikavdelningens svar i frågan.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§46

Svar på remiss - Motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för
ungdomar
2019/171
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godta
trafikavdelningens svar i frågan.
Barnkonventionen
Gratis fritidskort har positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att
resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) inkom till kommunfullmäktigemötet
den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att kommunfullmäktige ska
besluta att skolbarn/ungdomars fritidskort skall vara giltigt även på loven. I
dagsläget har barnen inte rätt att behålla fritidskorten över sommarloven.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Svar från trafikavdelningen redovisar kostnader för tillköp av kortet ”Fritid
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och sommarlov på alla
Västtrafiks fordon inom regionen. Svaret innehåller också en beskrivning den
regionomfattande satsningen Sommarlovskort 2018 som finansierades med statliga
medel. Efter 2018 har inga statliga medel tillförts för sommarlovskort.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 270, 2019-11-14
Beslutsunderlag
Motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för ungdomar, 2019-11-14
Tjänsteutlåtande 2020-01-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att godta trafikavdelningens svar i frågan.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§47

Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om
pendelparkering i Vallhamn
2019/175
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anse motionen
besvarad med hänvisning till trafikavdelningens svar i frågan.
Barnkonventionen
Utbyggnad av pendelparkering får ingen direkt påverkan för barn. Men ett ökat
underlag och efterfrågan av kollektivtrafik ökar på sikt tillgången och turtätheten
vilket i sin tur får en positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att
resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att
kommunen skyndsamt ska prospektera för en ny pendelparkering vid
Vallhamnsrondellen för att komplettera de befintliga pendelparkeringarna i
Kållekärr och Myggenäs. Motionen yrkar även på att kommunens strategiska
intressen kring trafik och pendling bör tas i beaktande i samband med den översyn
som görs i området för ny planprocess kring Wallhamnsområdet.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Trafikavdelningens svar är att avdelningen:
”utreder möjliga platser för utbyggnad av pendelparkeringar i strategiska lägen, och
har i investeringsbudget avsatt medel för utbyggnad från år 2021 och framåt.
En av de platser som utreds är i anslutning till Vallhamnsrondellen, dvs. korsningen
mellan väg 169, väg 723 och Vallhamnsvägen. En pendelparkering här vore
lämpligt med hänsyn till det strategiska läget, den befintliga infrastruktur som finns
med busshållplatser och anslutande gångbanor, samt god tillgång till avgångar med
kollektivtrafiken. Korsningen är en strategiskt viktig punkt i kommunens
transportsystem då trafik till och från södra och västra delarna av Tjörn passerar här.
En pendelparkering i anslutning till Vallhamnsrondellen skulle även avlasta
pendelparkeringen vid Myggenäs korsväg som idag har en hög beläggningsgrad.
Markåtkomst behöver studeras närmare och fortsatt arbete bör ske i samarbete med
mark- och exploateringsavdelningen som hanterar markköp och arrendefrågor.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 284 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i Vallhamn, 2019-11-14
Tjänsteutlåtande 2020-01-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med hänvisning till trafikavdelningens
svar i frågan.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§48

Information: Pågående detaljplaner
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Planchef Åsa Jönsson informerar om de pågående 21 detaljplaner som
planavdelningen arbetar med.
Dessa är i olika stadier i arbetsprocess från planstart, samråd, granskning till
antagande. Flera planer har startat eller startar i år medan andra befinner sig i
processen, där flera förväntas antas under året.
Antal bostäder, småhus och lägenheter, som ingår sammanlagt i pågående
detaljplaner redovisades.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§49

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för lokal
Dnr 2020/0011

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av lokal utanför detaljplan.
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny
bebyggelse utan krav på detaljplan. Ansökan föreslås avslås.
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område ingår i tätortsstudie för Skärhamn.
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.
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).
Specifikt för ärendet
Ansökan inkom 2020-01-09.
Sökanden har i ansökan daterad 2020-01-05 närmare redovisat skälen bakom
ansökan. Enligt ansökan behövs lokalen för att ersätta befintliga lokaler som enligt
sökande är i dåligt skick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§50

Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för
nybyggnad av bostadshus samt garage
Dnr 2019/0890

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns Nils Andréasson.
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.
 Byggnaderna 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 nybyggnad av bostadshus samt garage utanför detaljplan.
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats. Bygglov föreslås beviljas.
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R7 – område
med stora kulturmiljövärden.
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt
ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1
januari 2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhälls-byggnadsnämnden
(SBN). Denna info används bara när beslut tidigare tagits i KMSU.
Ansökan avser nybyggnad av bostadshus 1 ½ våning med en byggnadsarea på 81
m2 samt garage med en byggnadsarea på 66 m2 (inklusive 29 m2 öppenarea).
Fasaderna utförs i stående träpanel i naturfärg och taket täcks med rött lertegel.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

Ansökan om bygglov inkom till byggavdelningen 2019-05-31. Sökande förelades
att avhjälpa brister i ansökan 2019-06-14. Sökande meddelade i mitten av juli att
ansökan kompletteras i september. Då ansökan ännu inte kompletterats inom
angiven tidsfrist, skickades en förfråga om avskrivning ut 2019-10-29. Sökande
meddelade 2019-11-20 att han önskar få komplettera ansökan. Ansökan blev
komplett 2020-01-13.
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt 121/2017-05-10. I
förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och bedömts uppfylla
kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.
Det givna förhandsbeskedet avser enbostadshus med suterrängvåning med en
byggnadsarea om ca 150 m2. Enligt tidigare beslut framfördes att byggnaden bör
ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita) träfasader och tak beläggas med
matt röda takpannor.
Ansökan om bygglov har inkommit inom förhandsbeskedets tidsfrist.
Det är nu fråga om prövning av bostadshusets utformning och exakta placering.
Som underlag för tidigare prövning av förhandsbeskedet har sökande, som har
utbildning inom kvartärgeologi, bergartsgeologi och hydrologi, i skrift daterad
2017-04-07 framfört att ett 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 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.
Avfallsavdelningen har i skrivelse daterad 2020-01-14 framfört synpunkter som i
huvudsak omfattar följande punkter:

Vägen, plats för avfallskärl/ slamanläggning samt vänd- och/eller
uppställningsplatsen ska utformas så att kommunens avfallsföreskrifter
uppfylls.
Miljöavdelningen har i skrivelse daterad 2020-01-20 inget att erinra.
Sökande har i skrivelse daterad 2020-02-02 kommenterat 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
Justerandes sign
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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).
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen byggnation kan med stöd av tidigare meddelat förhandsbesked prövas
direkt i bygglov utan krav på detaljplan.
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.
Föreslaget bostadshus frångår den traditionella byggnadsvolymen. Dock gör
byggavdelningen bedömningen att den föreslagna platsen tål en samtida
bebyggelseutformning. Omkringliggande hus utgörs av både äldre
landsbygdsbebyggelse med ladugård och boningshus samt nyare hus från 1900talets senare hälft. Föreslagen byggnation bedöms därmed vara anpassade till
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen byggnation bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Föreslagen byggnation bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Föreslagen byggnation 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.
Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas.
Justerandes sign
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§51

, Tjörns kommun - Ansökan om ändrad placering
av tidigare beviljat bygglov för uppförande av förråd
Dnr 2017/1207

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av förråd inom detaljplan. Ansökan avviker
från detaljplanen. Ansökan föreslås på grund av den stora planavvikelsen avslås.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Östra Klädesholmen, Klädesholmen 1:1, 1:109
m.fl. (P77). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad Q. Det innebär, att
fastigheten enligt detaljplanen anpassas till byggnadens kulturhistoriska värde.
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser en ändrad placering i förhållande till tidigare beviljat bygglov för
uppförande av förråd med en byggnadsarea på 36 m2.
Ansökan blev komplett 2019-01-16.
Föreslaget förråd 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 stor och inte
förenlig med detaljplanens syfte.
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).
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § planoch bygglagen).
Justerandes sign
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§52

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov i efterhand
för byggande av plank samt fråga om överträdelse mot plan- och
bygglagen
Dnr 2016/0700

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Bygglov i efterhand beviljas för plank.
2 Kontrollansvarig krävs inte.
3 Tekniskt samråd krävs inte.
4 Startbesked meddelas i efterhand.
5 Fastställd kontrollplan ska följas.
6 Byggsanktionsavgift på 1728 kr tas ut av fastighetsägaren
med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1 punkten plan- och byggförordningen
för redan utfört plank (för vilken bygglov beviljas i efterhand).
Information
1. När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
2. Som underlag för slutbesked ska byggherren intyga att fastställd kontrollplan
och beviljat bygglov följts.
Sammanfattning
Ärendet har aktualiserats genom anmälan från granne. Ärendet avser bygglov i
efterhand för byggandet av plank Det är också fråga om överträdelse mot plan- och
bygglagen. Bygglov föreslås beviljas. Det föreslås också beslutas om
sanktionsavgift.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Rönnäng 1:75 (P71). I gällande detaljplan är
aktuell fastighet betecknad C. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får
användas för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning
På aktuell fastighet har man byggt ett plank med längden 1,4 meter och höjden 2,18
meter.
Syftet med planket är att skapa en säker och tillgänglig entré.
Anmälan om uppförande av plank från Rönnängs Brygga Samfällighetsförening
inkom 2016-04-25.
Ansökan om bygglov i efterhand har inlämnats. Ansökan är daterad 2016-05-04 och
är inkommen till byggavdelningen samma dag. Ansökan omfattar fasadritning mot
öster planskiss samt foto.
Ansökan är i överensstämmelse med utan lov redan utförda åtgärder.
Justerandes sign
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Planket gjordes klart under 2016 innan ansökan om bygglov lämnades in.
Kommunstyrelsens Miljö och Samhällsbyggnadsutskott har i skrivelse daterad 201604-28 informerat om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
Detta bygg projekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår
av beslutsformuleringen.
Det ska nu prövas om ansökan om bygglov i efterhand för redan utfört plank samt
byggsanktionsavgift.
Beräkning av byggsanktionsavgift enligt Boverkets guide biläggs
Samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av bland annat 11 kap 51 § plan- och
bygglagen och 9 kap 12 § 8 punkten plan- och byggförordningen.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Det utförda planket bedöms vara planenligt.
På fastigheten
har bygglov för plank beviljats
Beslutet överprövades till högsta instans och vann laga kraft under 2017.
Det utförda planket bedöms påverka grannars havsutsikt i begränsad omfattning och
bedöms ej vara en sådan olägenhet som avses i 2 kap 9§ plan och bygglagen.
Plankets anpassning till omgivande bebyggelse bedöms skapa ett godtagbart
helhetsintryck.
Redan utfört plank bedöms med stöd av 6 kap 1 § 7 punkten plan- och
byggförordningen vara bygglovspliktigt.
Det redan uppförda planket bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivande
fastigheter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

§53

Tjörns kommun - Ansökan om bygglov i efterhand för
byggande av mur och plank samt fråga om överträdelse mot plan
och bygglagen
Dnr 2016/0377

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov i efterhand beviljas för mur och plank.
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. Byggsanktionsavgift på 5600 kr tas ut av fastighetsägaren
med stöd av 9 kap 10§ 1 stycket 1 punkten plan och
byggförordningen för redan utförd mur och plank (för vilken bygglov beviljas i
efterhand).
Upplysningar
 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov i efterhand för byggandet av mur och plank inom detaljplan.
Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med
detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.
Det föreslås också beslutas om sanktionsavgift.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Åstols fiskeläge (nr Rön 530). 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
På aktuell fastighet har man byggt mur och plank i syfte att få en prydlig tomt med
en insynsskyddad innergård.
Ansökan om bygglov har inlämnats till byggavdelningen 2016-12-30
I omarbetat förslag har höjden sänkts från 2,3 meter till 1,57 meter. Förslaget
inlämnas till byggavdelningen 2017-05-24.
Ansökan omfattar fasader med måttsättning samt situationsplan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-12

Ansökan är i överensstämmelse med utan lov redan utförda åtgärder.
Större delen av muren och plank byggdes klart under 2017.
Muren och planket avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomten och
avstånd till tomtgräns.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Erinran har inkommit från ägare till fastigheten
och
.
Erinran från grannar handlar i huvudsak om anpassning av mur och plank till
platsen samt eventuell olägenhet för grannar.
Sökanden har i yttrande inlämnat 2017-05-29 och 2017-08-25 kommenterat
inkomna yttranden.
Samhällsbyggnadsnämnden har i skrivelse daterad 2020-01-21 informerat om
gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget
framgår av beslutsformuleringen.
Det skall nu prövas om ansökan om bygglov i efterhand för redan utförd mur och
plank.
Beräkning av byggsanktionsavgift enligt Boverkets guide biläggs
samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51§ plan och bygglagen och9kap
12§ 8 punkten plan och byggförordningen.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Redan utförd mur och plank bedöms med stöd av 6 kap 1 § 7 punkten plan och
byggförordningen vara bygglovs pliktiga.
Justerandes sign
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Vad gäller grannars synpunkter om olägenhet och anpassning.
Den utförda muren och planket enligt ansökan bedöms ej vara en sådan olägenhet
som avses i 2 kap 9§ plan och bygglagen.
Anpassningen till terrängen och omgivande bebyggelse bedöms skapa ett
godtagbart helhetsintryck.
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse
med detaljplanens syfte.
Motivering till avvikelsen är nivåskillnader mellan tomter.
Befintlig byggnad och omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur
kulturmiljösynpunkt.
Föreslagen mur och plank bedöms vara anpassad till det egna huset och omgivande
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen mur och plank bedöms inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ plan- och bygglagen bedöms uppfyllas för redan utförd
mur och plank..
Förutsättningarna i 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
Bygglov föreslås beviljas i efterhand för mur och plank.
Eftersom bygglov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd mur och plank skall
byggsanktionsavgift tas ut.
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 12§ 1 stycket 8 punkten plan
och byggförordningen med utgångspunkt från bygglovsplikt med stöd av 6 kap 1 §
7 punkten plan och bygg förordningen.
För beräkning av byggsanktionsavgift användes Boverkets guide för beräkning av
sanktionsavgifter.
Följande fakta har matats in i guiden:
 Påbörjat utan startbesked
 Lov-eller anmälningspliktiga åtgärder som rör byggnadsverk.
 Fanns beviljat bygglov innan åtgärden påbörjades? Nej.
 Löpmeter mur plank 10 m.
Byggsanktionsavgift för redan uppförd mur och plank, uppgår enligt guiden till
5600 kronor.
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§54

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för om- och
tillbyggnad av bostadshus
Dnr 2019/1779

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
Jäv
Jenn Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus utanför detaljplan.
Kraven i 2 och 8 kap bedöms inte uppfyllas. Ansökan föreslås avslås.
Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplan.
I kommunens översiktsplan (ÖP 13) har aktuellt område redovisats som R, område
med endast generella rekommendationer.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser om- och tillbyggnad av bostadshus med en tillkommande
byggnadsarea på ca 95 m2 i tre våningar. Byggnaden får enligt ansökan en total
byggnadsarea på ca 190 m2. Ombyggnaden innebär bland annat att bygganden
förses med svarta betongpannor. Befintlig och blivande byggnad är placerad ca 1,2
m från tomtgräns exklusive takutsprång.
Sökande har i skrivelse daterad 2019-12-19 beretts tillfälle att omarbeta ansökan.
Någon sådan omarbetning har inte inkommit. I skrivelse inkommen till Tjörns
kommun 2020-01-16 har sökande framfört varför sökt utformning önskas.
Berörda sakägare har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan då det inte har
ansetts nödvändigt med hänsyn till ansökans utformning.
Ansökan blev komplett 2020-01-16.
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).
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En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (8 kap 13 § plan- och bygglagen).
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § planoch bygglagen)
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen om- och tillbyggnad genom sin
utformning och placering medför en betydande olägenhet för omgivningen.
Befintlig byggnad är placerad ca 1,2 m från grannfastigheten vilket ger
uppskattningsvis ca 4 m mellan bostadshuset på
och
.
Om- och tillbyggnaden är tänkt i östlig riktning vilket bidrar till skuggning och
därmed minskat solljus till
.
Föreslagen om- och tillbyggnad bedöms inte vara anpassad till det egna huset och
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
Föreslagen om- och tillbyggnad bedöms inte uppfylla kravet på god form-, färg och
materialverkan.
Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1, 13 och 17 §§ plan- och bygglagen bedöms
inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31 a §§ plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-02-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP), Stefan Wirtberg (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bifogad skrivelse.
Justerandes sign
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§55

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov i efterhand
för fasadändring, ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus samt fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen
Dnr 2019/1673

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bifalla den del av ansökan som avser ändring av material på räcke för befintlig
balkong på byggnadens östra fasad.
2. Bygglov i efterhand beviljas för den del av ansökan som avser ändring av
bostadshusets fasadfärg samt ändring av material på räcke för befintlig terrass samt
föreslagen utformning av balkongräcke på byggnadens norra fasad.
3. Som villkor för bygglovet gäller att räcket till balkongen på byggnadens norra
fasad ska utformas med stående vitmålade träspjälor
4. Fastighetsägarna
föreläggs med stöd av 11 kap 20 § att senast 2020-12-01 återställa balkongräcket på
byggnadens östra fasad
5. Byggsanktionsavgift på 4 505 kr tas ut av fastighetsägarna
med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1
punkten plan- och byggförordningen för redan utförd utvändig ändring (för vilken
bygglov delvis beviljas i efterhand).
6. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen.
7. Bygglov för tillbyggnad beviljas.
8. Befintligt bostadshus förklaras innebära liten avvikelse från gällande detaljplan.
9. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
10. Kontrollansvarig krävs inte.
11. Tekniskt samråd krävs inte. Startbesked meddelas (se under upplysningar).
12. Fastställd kontrollplan ska följas.
13. Berörd byggnadsdel får tas i bruk innan slutbesked ges.
Sammanfattning
Ärendet avser bygglov i efterhand för utvändig ändring av enbostadshus samt
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan. Det är också fråga om
överträdelse mot plan- och bygglagen. Ansökan avviker från detaljplanen, men
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.
Det föreslås också beslutas om sanktionsavgift.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Rönnängs fiskeläge (nr 440). 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.
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Ansökan avser lov i efterhand för utvändig ändring av enbostadshus samt bygglov
för tillbyggnad av enbostadshus med en tillkommande byggnadsarea om 20 m2. De
ändringar som utförts utan lov är följande:
• Fasadändring beträffande fasadfärg från röd till vit.
• Fasadändring beträffande utformning av balkongräcke mot öster från
vitmålat träräcke till räcke med glas och metall.
• Fasadändring beträffande utformning av balkongräcke mot norr från
täckande rödmålade skivor till räcke med liggande omålade träribbor.
• Fasadändring beträffande utformning av räcke på terrass från vitmålat
träräcke till räcke med glas och metall.
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus för fastigheten
inkom till
byggavdelningen 2019-10-24. Vid granskning av bygglovsansökan, kom det till
byggavdelningen kännedom att det på bostadshuset utförts utvändig ändring.
Tjörns kommun har i skrivelse (daterad 2019-11-22) till fastighetsägarna informerat
om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.
Sökande har 2019-12-20, efter råd från byggavdelningen, inkommit med förslag till
ny utformning av balkongernas räcke.
Sökande har 2019-12-20 även inkommit med förklaring beträffande redan utförda
ändringar. Sökande har enligt skrivelsen själv försökt ta reda på om bygglov krävs
för åtgärderna. Sökande har enligt skrivelsen bland annat sökt information på Tjörns
kommuns och boverkets hemsidor samt hänvisar till att många av husen i det
aktuella området har vitmålade fasader. Sökande hänvisar även till bestämmelser
om undantag för en-och tvåbostadshus inom detaljplan enligt 9 kap 2, 5 och 6 §§
plan-och bygglagen. Enligt skrivelsen har fastighetsägarna utifrån detta gjort
bedömningen att en sådan åtgärd inte kräver lov.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 28/2020-01-22 att återremittera
ärendet för att inhämta en ny ansökan från sökanden, som kan ligga till grund för ett
beslut om godkännande av bygglov i efterhand för fasadändring, ansökan om
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Sökande har 2020-01-30 inkommit med handlingar med förslag att behålla befintlig
utformning på bostadshusets balkong mot öster.
Befintligt enbostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande antal våningar
samt avstånd till tomtgräns.
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande antal våningar
samt avstånd till tomtgräns.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte
inkommit.
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Bygglov krävs enligt 9 kap 2 § 1 stycket 3 c plan- och bygglagen för utvändig
ändring.
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område
med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta
fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar
byggnadens eller områdets karaktär (2 kap 6 § plan- och bygglagen). Undantaget
gäller inte för områden och byggnader som bedöms vara särskilt värdefullt ur
kulturmiljösynpunkt.
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och
bygglagen).
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland
annat bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen).
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap 17 § planoch bygglagen).
Det får förklaras att åtgärd, som tidigare utförts i strid mot exempelvis en
byggnadsplan, ska anses utgöra sådan avvikelse som avses i 9 kap 30 § första
stycket 1 b i den nya lagen (13 punkten i övergångs-bestämmelserna plan- och
bygglagen).
Samhällsbyggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon
inte har följt en bestämmelse i Plan-och bygglagen m.m. (11 kap. 5 § plan- och
bygglagen) Avgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen. En
byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller
av oaktsamhet.
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i
strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller
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byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande) (11 kap. 20
§ plan- och bygglagen).
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen
eller av oaktsamhet (11 kap. 53 § plan- och bygglagen)
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig
proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften
eller en fjärdedel (11 kap. 53a § plan- och bygglagen)
Om två eller flera är betalningsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt
ansvariga för betalningen (11 kap 60 § plan- och bygglagen).
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.
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Befintligt enbostadshus och omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur
kulturmiljösynpunkt.
Byggavdelningen gör med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 3 c plan- och bygglagen
bedömningen att redan utförd ändring inte är en sådan bygglovsbefriad ändring som
avses i 9 kap 5 § plan- och bygglagen, då ändringen väsentligt ändrar byggnadens
karaktär.
Byggavdelningen gör bedömningen att utförd ändring gällande uppförande av räcke
med glas och metall på byggnadens östra fasad samt uppförande av balkongräcke
med liggande omålade träribbor på byggnadens norra fasad resulterat i att
byggnadens tidstypiskt arkitektoniska uttryck gått förlorat. Åtgärden bedöms
därmed inte uppfylla kraven i 2 kap 6 § samt 8 kap 1, 13 och 17 §§ plan- och
bygglagen.
Byggavdelning gör bedömningen att räcke av glas och metall på byggnadens östra
fasade inte kan beviljas utan ska återställas till dess tidigare utformning.
Det bedöms av byggavdelningen att balkongens räcke på byggnadens norra fasad
ska utformas med stående vitmålade träribbor.
Kravet på vit täckande färg bör ställas för att räcket inte ska ge ett dominerande och
avvikande intryck i förhållande till omgivande bebyggelsemiljö och till det egna
huset, som har vit färgsättning.
Förutsatt att balkongens räcke på byggnadens norra fasad målas med vit täckande
färg bedöms den nya föreslagna utformningen av räcket bli godtagbart anpassad till
omgivande bebyggelsemiljö och till det egna huset samt uppfylla kravet på god
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form-, färg- och materialverkan. Vidare bedöms under den förutsättningen
varsamhetskravet uppfyllas och bebyggelseområdet inte förvanskas.
Byggavdelningen gör vidare bedömningen att den utförda åtgärden gällande
uppförande av räcke med glas och metall för byggnadens terrass samt föreslagen
tillbyggnad av uterum har en lämplig utformning då den kan ses som ett tydligt
avgränsat arkitektoniskt tillägg från vår tid.
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse
med detaljplanens syfte.
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.
Kraven i 2 kap 6 och 9 § samt 8 kap 1, 13 och 17 §§ plan- och bygglagen bedöms
uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen för beviljande av
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för beräkning av
sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2019, det vill säga det år
byggnadsarbetena påbörjats.
Följande fakta har matats in i guiden:
• Påbörjat utan startbesked
• Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad
• Fasadändring
• En- eller tvåbostadshus
• Bygglov saknas, anmälan har ej inkommit
• Area 137 m2
Byggsanktionsavgiften för redan utförd fasadändring uppgår enligt guiden till 9 009
kr.
Byggavdelningen gör bedömningen att det finns skäl att sätta ned
byggsanktionsavgiften till hälften då det framgår av sökandes skrivelse samt efter
samtal med sökande att överträdelse inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet
utan att sökande på egen hand gjort bedömningen att utförda åtgärder inte krävt lov
eller anmälan. Överträdelsen att byta färgsättning på fasaden från röd till vit bedöms
inte vara betydande för byggnadens karaktär.
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§56

Information: Redovisning av pågående VA-projekt
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
VA-chef Anders Möller beskriver status på VA-avdelningens projekt.
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§57

Information: VA-utskottets senaste protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Senaste protokollet från samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott delgavs nämnden.
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§58

Nödvattenplan
2020/15
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga beslut om Nödvattenplan på
grund av att planen inte kunnat delges ledamöterna.
Sammanfattning
VA-avdelningen har tagit fram en nödvattenplan. Den syftar till att vara kommunens
plan för vattentillgång i olika former av krislägen.
Barnperspektivet
Nödvattenplanen bedöms ha positiv påverkan för barns tillgång till vatten även i
kristid.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2020-02-03, § 6
Tjänsteutlåtande, 2020-02-05
Beslutet skickas till
Anders Möller, chef för VA-avdelningen
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§59

Svar på remiss - Motion från Alma Sibrian (V) om åtgärder för att
ta hand om regnvattnet
2019/170
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att motionen
anses besvarad med hänvisning till VA-avdelningens svar i frågan.
Barnkonventionen
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) inkom till kommunfullmäktige den
14 november 2019 med en motion som yrkar på att kommunfullmäktige ålägger
dels 1) företag att ordna anläggningar för att insamla regnvatten på lämpligt sätt för
egen förbrukning som inte är dricksvatten, matlagning och hygien, 2) de som
förvaltar byggnader i kommunens regi att ordna anläggningar för att insamla
regnvatten för egen förbrukning som inte är dricksvatten, matlagning och hygien,
samt att kommunfullmäktige ordnar en informations- och inspirationshelg för
allmänheten kring insamling av regnvatten och dess användning.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Va-avdelningens svar är att kommunen saknar mandat att ålägga företag,
kommunala bolag och verksamheter att samla in regnvatten.
Angående förslaget att ordna en informations- och inspirationshelg hänvisar VAverksamheten till att kommunen redan har givit stor mängd information kring vad
allmänheten kan göra för att spara vatten. Hänvisning gavs också till Myggenäs
marinas initiativ att självmant samla regnvatten för senare användning till
båtspolningar.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige § 269, 2019-11-14 om att anmälan av motion från Alma
Sibrian (V) om åtgärder för att ta hand om regnvattnet får väckas
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2020-02-03, § 9
Tjänsteutlåtande, 2020-02-05
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Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till VAavdelningens svar i frågan.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§60

Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om vatten från
Göta älv
2019/173
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till VA-avdelningens svar i frågan.
Barnkonventionen
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Socialdemokraterna, genom Rikard Larsson (S), inkom den 14 november 2019 till
kommunfullmäktige med en motion som yrkar på att samhällsbyggnadssektorn
uppdras att förhandla med Kungälvs kommun om möjligheterna till en
direktledning från Göta älv till Bö tjärn med anledning av Tjörns kommuns utsatta
läge gällande vattentillgång. Då Kungälvs kommun drar nya överföringsledningar
till vattenverket, är yrkandet att Tjörns kommun förhandlar fram att kommunen får
en separat ledning från Göta älv till Bö tjärn.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
VA-avdelningen svarar att projekteringen av nya överföringsledningar är igång och
därmed att nya förhandlingar är mycket svårgenomförbara och kostsamma:
”När projekteringen startade för ungefär 10 år sedan, mellan Kungälv, Stenungsund
och Tjörn, fanns inte dessa tankar om att lägga ner en separat överföringsledning
parallellt med det nya stamnätet. I nuläget har Kungälvs kommun redan byggt
merparten av överföringsledningarna.
Uppskattningsvis kostar en sådan utredning 1 Mkr och ett genomförande minst 500
Mkr. Tiden för att ta en sådan lösning i drift är cirka 10 år och då är höjd tagen för
överklagade beslut och andra tillståndsprocesser inräknade. Dessutom är det oerhört
komplicerat att göra intrång i andra kommuner och på privata fastigheter samt att
sedan ha ett driftansvar i annan kommun är svårt att hantera.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige § 281, 2019-11-14, om att anmälan av motion från Rikard
Larsson (S) om vatten från Göta älv får väckas
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-05
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2020-02-03, § 8
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till VAavdelningens svar i frågan.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§61

Förvaltningschefens beslut den 4 februari 2020 om vidaredelegation
inom samhällsbyggnadsnämndens delegationer
2020/18
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga anmälan av förvaltningschefens
vidaredelegation inom samhällsbyggnadsnämndens delegationer tills
förvaltningschefen inkommit med justeringar utifrån nämndens synpunkter:
1. Tydliggöra vilka förändringar som gjorts i detta nya beslut om vidaredelegation
jämfört med det föregående beslutet om vidaredelegation.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist har 2020-02-04 beslutat om
vidaredelegation inom samhällsbyggnadsförvaltningens delegationer.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens beslut den 4 februari 2020 om vidaredelegation inom
samhällsbyggnadsnämndens delegationer
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) föreslår att jämförbarheten mellan detta och tidigare beslut om
vidaredelegationer ska förenklas, genom att det förklaras vilka ändringar som gjorts i
det nya beslutet om vidaredelegation.
Lars Carlsson (M) föreslår att nämnden beslutar att bordlägga anmälan av
förvaltningschefens vidaredelegation inom samhällsbyggnadsnämndens delegationer
tills förvaltningschefen inkommit med justeringar utifrån nämndens synpunkter:
1. Tydliggöra vilka förändringar som gjorts i detta nya beslut om vidaredelegation
jämfört med det föregående beslutet om vidaredelegation.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist
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§ 62

Anmälan av delegeringsbeslut
2020/17
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av de anmälda
delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden
Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Samhällsbyggnadsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av följande beslut:
Från VA-avdelningen anmäls:
VA-Uppgift Hövik 3:38, Fredrik Axelsson § 3/2020
VA-avtal Toftenäs 1:119, Fredrik Axelsson § 2/2020
VA-avtal Toftenäs 1:119, Fredrik Axelsson § 4/2020
ÄTA-rapporter för VA-sanering Lönneberget, Kommunstyrelsen diarienummer
2017/188, beslutsnummer 2 och 4-8
Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt BD §§ 1-48 och §§ 74-87
Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt MD §§ 14-36
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§63

Meddelanden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
Plan- och byggavdelningen
Länsstyrelsen 2020-02-23
Saken
Överklagande av beslut om bygglov för bostadshus på fastigheten
i Tjörns
kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandet i de delar som redan har prövats genom
förhandsbeskedet och avslår överklagandet i övrigt.
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