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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande 

Övriga närvarande 

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

Mats Johansson (L) 
Olle Wängborg (MP)                                                         §§ 218-227 
Jan Josefsson (V) 
Björn Möller (-) 
Stellan Samsson (-) 
Robert Johansson (M)                                                        §§ 204-215 

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
Annie Frid, nämndsekreterare 
Martin Lilja, enhetschef VA-avdelningen                         §§ 207-210 
Lina Johansson, miljöchef                                                             § 211 
Åsa Jönsson, planchef                                                          §§ 212-215 
Anders Juhlin, trafikplanerare                                             §§ 212-213 
Jan Torstensson, trafikingenjör                                           §§ 212-213 
Daniel Rutgersson, planarkitekt                                          §§ 212-215 
Atle Heidarsson, planarkitekt                                              §§ 212-215 
Urban Nilsson, byggchef                                                      §§ 216-232 
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare                      §§ 216-229 
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare                      §§ 216-229 
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare                           §§ 216-229 
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör                §§ 228-229 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§205 
 
Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med ändring: 
 
12.  Tjörns kommun - Parkering, rättelseföreläggande  

 Utgår som beslutspunkt  
 Kvarstår i dagordningen som informationspunkt och flyttas därmed till 

kategorin Byggavdelningen - Övrigt 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§206 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor i 
förvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§207

Information: Pågående investeringsprojekt 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Enhetschef på VA-avdelningen Martin Lilja informerar nämnden 
om status för pågående investeringsprojekt inom VA.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208 
 
Utökat starttillstånd för VA-omläggning Hamngatan-Kungsviken, 
IV6138 
 
2019/111 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om utökat starttillstånd för VA-
omläggning Hamngatan-Kungsviken, IV6138. 

Barnkonventionen 
Investeringen i ny pumpstation i Kungsviken minskar antalet bräddningar i ett 
område där kommunen driver en populär badplats.  

Sammanfattning 
Det tidigare starttillståndet var på 15 Mkr. Under entreprenaden har det tillkommit 
extra arbete såsom ny vattenledning på både Strandvägen och Postvägen, VA-
sanering på Kroksdalsliden samt att hindra havsvatten från att tränga in i 
avloppsbrunnarna på Hamngatan.  

Då entreprenaden är av stor vikt för att kunna ansluta uppströms fullt utbyggda 
detaljplaner i Kollung och Malagaområdet samt att minska inläckage i våra 
ledningar, är VA-verksamhetens rekommendation och begäran, att 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ett utökat starttillstånd med ytterligare 3,4 
Mkr. Starttillståndet blir således totalt 18,4 Mkr.  

Större tillkommande arbeten består i huvudsak av akut VA-sanering på 
Strandvägen, Postvägen, Kroksdalsliden samt tätning av brunnar på Hamngatans 
avloppsstam. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-12, § 185 
Ordförandebeslut 2019-10-28, § 5 

Beslutsunderlag 
Begäran om starttillstånd - specifikation 
Tjänsteutlåtande 2020-08-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
VA-avdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§209 
 
Begäran om utökat starttillstånd för VA-omläggning på Stora 
Dyrön, IV7027 
 
KS 2017/74 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om utökning av starttillstånd för 
VA-omläggning Stora Dyrön, IV7027. 

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 
VA-omläggning på Stora Dyrön sker i 2 etapper. Befintligt starttillstånd på 5 Mkr 
avser endast etapp 1. För att täcka etapp 2 behöver starttillståndet utökas med 4,9 
Mkr Totalbeloppet blir då 9,9 Mkr.  
 
Flera ledningar på Stora Dyröns norra del är i akut behov av omläggning.  
Kommunen är skyldig att ta hand om ytvatten inom verksamhetsområdet. 
Bedömningen är att dagvattenledningar måste anläggas. Etapp 1 Skolvägen 
(Dagvatten och Spillvatten), Hagvägen (Dagvatten), Hamnvägen (Omläggning av 
VS huvudstråk samt Dagvatten) ca 200 m. Etapp 2 Hamnvägen (Ersätta VS samt 
anlägga ny Dagvatten) ca 200 m. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-04-12, § 105 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om starttillstånd - specifikation 

Tjänsteutlåtande 2020-08-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
VA-avdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§210 
 
Nytt verksamhetsområde: spillvatten för fastigheter i Ängeviken 
 
2020/119 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner nytt verksamhetsområde i Ängeviken med 
spillvatten för fastigheter enligt bilaga 1. 

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 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2016-03-10, § 69 ska Tjörns kommun överta VA-
försörjningen från ett antal VA-föreningar som ett led i att fullgöra kommunens 
skyldighet om VA-försörjning. Det innebär att VA-systemet i respektive VA-
förening övertas och därefter drivs och förvaltas av kommunen. 
 
Det aktuella beslutet gäller specifikt övertagande av Ängevikens samfällighets 
spillvattenanläggning och tillhörande ledningar, enligt bilaga 1. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2015-06-11, § 133 
Kommunstyrelsen 2016-03-10, § 69 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Förslag på verksamhetsområde Ängeviken 
Bilaga 2 – Fastighetsförteckning över verksamhetsområdet 
Tjänsteutlåtande 2020-08-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
VA-avdelningen 
Kommunkansliet för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§211 
 
Information: Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 
2021-2024 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Miljöchef Lina Johansson informerar nämnden om Miljösamverkan Västra 
Götaland. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§212 
 
Hemställan hos Tjörns Bostads AB om boendeparkering, 
Vebergsvägen 
 
2020/117 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar göra en hemställan till Tjörns Bostads AB om 
att få disponera fem parkeringsplatser vid Vebergsvägen i Rönnäng som 
boendeparkeringar för boende på öarna utanför Rönnäng. 
 
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 
Parkeringssituationen för boende på öarna utanför Rönnäng är ett återkommande 
problem. För att tillskapa några fler parkeringsplatser tillfrågas Tjörns Bostads AB 
om möjligheten att få disponera fem stycken parkeringsplatser utanför 
hyresfastigheten på Vebergsvägen i Rönnäng. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-08-14 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Tjörns Bostads AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§213 
 
Godkännande av samrådsredogörelse, detaljplan Ishallen del av 
Rönnäng 1:539 
 
2019/125 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
Planändringen av detaljplan Ishallen del av Rönnäng 1:539 syftar till att göra ca 25 
kvadratmeter allmän platsmark till kvartersmark, samt ta bort prickmarken som den 
allmänna platsmarken idag omfattas av. Syftet är att möjliggöra en ny och större 
entré på ishallen. 
 
Beslut om planprioritering har tagits för planändring gällande utbyggnad av 
Rönnängs ishall, 2019-10-14, § 246.  
Därefter har beslut fattats om ändring av detaljplan Ishallen del av Rönnäng 1:539, 
2020-03-11, § 74. 
Samrådshandling har godkänts 2020-05-20, § 134 och samråd skedde under 
perioden 2020-05-27 till 2020-06-17..  
 
Inga av de inkomna yttrandena hade något att erinra. 
 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-14, § 246 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11, § 74 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 134 

 
Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse 

Tjänsteutlåtande 2020-08-18 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till 
beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§214 
 
Granskning av detaljplan Ishallen, del av Rönnäng 
 
2019/125 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningshandling för detaljplan Ishallen 
del av Rönnäng 1:539. 

 Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
Planändringen av detaljplan Ishallen del av Rönnäng 1:539 syftar till att göra ca 25 
kvadratmeter allmän platsmark till kvartersmark, samt ta bort prickmarken som den 
allmänna platsmarken idag omfattas av. Syftet är att möjliggöra en ny och större 
entré på ishallen. 
 
Beslut om planprioritering har tagits för planändring gällande utbyggnad av 
Rönnängs ishall, 2019-10-14, § 246.  
Därefter har beslut fattats om ändring av detaljplan Ishallen del av Rönnäng 1:539, 
2020-03-11, § 74. 
Samrådshandling har godkänts 2020-05-20, § 134 och samråd skedde under 
perioden 2020-05-27 till 2020-06-17..  
 
Inga av de inkomna yttrandena hade något att erinra. 
 
Samrådsredogörelsen godkändes i föregående paragraf 2020-08-26. 
 
I granskningshandlingen har plangränsen, och med detta byggrätten, utökats något 
för att överensstämma med de senaste skisserna på önskad utbyggnad av ishallen.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-14, § 246 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11, § 74 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 134 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26, § 213 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling för del av Rönnäng 1:539  

Tjänsteutlåtande 2020-08-18 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till 
beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§215

Planstart för detaljplan Utsikten, del av Myggenäs 12:139 

2012/11 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner starthandlingen.

Planavdelningen uppdras att påbörja planarbetet för detaljplan Utsikten, del av 
Myggenäs 12:139, och handlägga ärendet inom 12 månader. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Utsikten, del av Myggenäs 12:139 syftar till att möjliggöra 
byggnationen av en byggnad avsett för förskola och/eller skola. 
Planen är en reviderad version av en tidigare planansökan för Utsikten, del av 
fastighet Myggenäs, 12:139 som inkom 2012-02-10 och beslutades av 
Kommunstyrelsen 2012-01-12. Den ursprungliga planansökan omfattade ett större 
område och syftade till bebyggelse med flerbostadshus, samt till att utreda 
möjligheterna till en ny förskola. 

Den aktuella planansökan syftar till att pröva endast förskola/skola, på ett mindre 
planområde än den ursprungliga ansökan. Planområdet ligger intill Myggenäs skola 
vilket gör platsen lämplig ur barn- och föräldrasynpunkt. Positiva synergieffekter 
kan också tillskapas med utgångspunkt i befintliga och tillkommande lokaler. 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2012-01-12, § 16 

Beslutsunderlag 
Starthandling, detaljplan för Utsikten, del av Myggenäs 12:139. 
Tjänsteutlåtande 2020-08-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§216

 Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
tvåbostadshus 

2020-000393 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för lokalisering av 
tvåbostadshus. 

Upplysningar 
 Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig

mäng och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska
ske innan slutbesked kan skrivas ut.

 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden inom två år
räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus utanför detaljplan. 
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit 
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. Förvaltningens förslag till beslut är 
positivt förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-17 

Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med 
R2 – område för verksamheter.  

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus. 
Ansökan blev komplett 2020-06-25. 

Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014. 

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön 
ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för 
handläggning av bland annat förhandsbesked och bygglov. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

verksamhet på fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där 

djurhållning, landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska 
anpassas till omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Det innebär bland annat att nya bostadshus 
på landsbygden ges traditionella lägen som naturligt kompletterar 
befintlig bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade 
utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje 
enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av 
det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför 
konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov (2 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig 
med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna 
trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och samhällsservice 
samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Lokaliseringen 
ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning och 
energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller 
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller 
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och 
bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan 
på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-04-22. 
Sökanden har i ansökan daterad 2020-04-21 närmare redovisat skälen 
bakom ansökan. Enligt ansökan ansöks förhandsbeskedet för att 
fastighetsägaren önskar bygga ett tvåbostadshus i hyresrätt som 
upplåtelseform.  
 
Byggnadsnämnden har enligt § 59/1993-04-19 beviljat tillfälligt 
bygglov för uppställning av byggnad på fastigheten Tönsäng 1:30. 
 
Byggnadsnämnden har enligt § 74/1993-05-17 avslagit ansökan om 
förhandsbesked för uppförande av bostadshus på fastigheten Tönsäng 
1:30. 

 
Enligt kommunens översiktsplan är områdena betecknade med R2 -
områden för verksamheter och utgörs av områden i anslutning till 
externt industriområde och hamn vid Svanvik och Vallhamn. Inom 
områdena krävs detaljplan för all ny bebyggelse och verksamhet.   
 
I förarbetena till äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) framgår att en 
möjlighet att frångå det generella detaljplanekravet är att befintlig 
bebyggelse kompletteras genom att så kallade ”lucktomter” bebyggs.  
 
Byggavdelningen har därmed bedömt att föreslagen lokalisering av 
tvåbostadshus är att bedöma som komplettering till befintlig 
bebyggelse genom att en obebyggd, så kallad lucktomt, bebyggs. 
Byggavdelningen har därmed bedömt att aktuellt ärende kan prövas 
utan krav på ny detaljplan. Således har berörda remissinstanser blivit 
hörda i ärendet och aktuella utredningar har genomförts.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Trafikverket har i yttrande daterat 2020-05-15 framfört att fastigheten 
är bullerutsatt och de anser att handlingarna ska kompletteras  
med en bullerutredning för att utreda om bebyggelsen kommer klara 
riktvärdena i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). 
 
Avfallsavdelningen har i yttrande daterat 2020-05-08 framfört 
följande synpunkter: 
 Vägen till fastigheten behöver vara farbar och vändplats och/eller 

uppställningsplats behöver uppfylla kommunens 
avfallsföreskrifter. 

 Plats för avfallskärl och slamanläggning för säkerställas enligt 
avdelningens föreskrifter. 

 
Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2020-05-19 framfört att de 
bedömer att ärendet inte är färdigutrett med avseende på frågan om 
buller. Avdelningen begär att få möjlighet att komma med ytterligare 
synpunkter angående bullerfrågan om sökande inkommer med 
kompletterande underlag. I övrigt ser miljöavdelningen inga hinder till 
byggnationen.  
 
Naturskyddsföreningen har i yttrande daterat 2020-05-20 framfört att 
de avstyrker ansökan.  
 
Av utredning daterad 2020-05-13 från Bengt Jonssons Brunnsborrning 
AB framgår, att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med 
tillgång till hushållsvatten av tillräcklig mängd och kvalitet samt utan 
påverkan på kringliggande befintliga brunnar. Därmed konstateras, att 
bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till platsen. 
 
I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller 
kraven på vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg 
kommer att krävas inom ramen för byggprocessen i kontrollplanen 
innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan exempelvis bli fråga om 
djupare borrning, annan position av borrhål eller installation av visst 
filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd 
och kvalitet har redan utretts. 

 
Av trafikbullerutredning daterad 2020-06-25 från Akustikform AB 
framgår att ljudnivån från trafikbuller inte utgör ett hinder för att 
kunna bygga bostäder på fastigheten Tönsäng 1:30, dock krävs att 
bostadsrum planeras väl så att hälften av bostadsrummen vetter mot 
skyddad sida. Fasad och fönster behöver dimensioneras av sakkunnig 
för att ljudnivå inomhus från trafikbuller enligt BBR eller bättre ska 
kunna innehållas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Miljöavdelningen har fått ta del av trafikbullerutredningen och har i 
yttrande daterat 2020-07-16 framfört att de bedömer att byggnationen 
ska utföras i enlighet med de bedömningar konsulten gör i avsnitten 7 
och 8, det vill säga Resultat och Slutsats. Med detta anser 
miljöavdelningen att bullerfrågan är tillfredsställande utredd. 
 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.  
 
Ägare till fastigheten  har i yttrande daterat 2020-05-21 
inkommit med en synpunkt angående nyttjande av väg. 

 
Sökande har den 2020-06-01 beretts tillfälle att kommentera inkomna 
erinringar. Sökande har inte inkommit med sådant yttrande. 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är det en 
kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten. 
 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL på ansökan ge 
förhandsbesked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den 
avsedda platsen. Av förarbetena till den äldre plan- och bygglagen 
(ÄPBL) (1987:10) framgår att vad som i första hand bör prövas i ett 
förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av markens 
lämplighet för den avsedda åtgärden (se prop. 1985/86:1 s. 285). Vid 
den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 
allmänna intressen om t.ex. lämplig markanvändning som kommer till 
uttryck i 2 kap. PBL.   
 
De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av  
mark- och vattenområde redovisas i kommunens översiktsplan.  
Översiktsplanen är enligt 3 kap. 3 § PBL inte bindande. Av 3 kap. 2 § 
PBL framgår att översiktsplanen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Eftersom 
planen anger de stora dragen i fråga om markanvändning tar den inte 
ställning till detaljfrågor som t.ex. lämpligheten av ny enstaka 
bebyggelse. Det är först i ett enskilt ärende om bygglov eller 
förhandsbesked som avvägningen mellan enskilda och allmänna 
intressen enligt 2 kap. 1 § PBL kan ske fullt ut. En bedömning får då 
göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta 
åtgärden. En ansökan om bygglov eller förhandsbesked kan därmed 
inte avgöras enbart med hänvisning till riktlinjerna i översiktsplanen.  

 
I förarbetena till ÄPBL anges några möjligheter till undantag från  
detaljplanekravet, bl.a. vid komplettering med byggnader på  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§217 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Dnr 2020-000377 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked. 
 
Reservation 
Jenn Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför 
detaljplan. Utredningar har genomförts och berörda sakägare och 
remissinstanser har blivit hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. 
Ansökan föreslås avslås. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 157 

 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-08-17 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R1 
– område för tätortsstudie. I tätortsstudien för Almösund – Myggenäs – 
Almön berörs aktuellt område inte av någon särskild framtida 
utvecklingsstrategi.  
 
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård.  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Ansökan blev komplett 2020-07-17. 
 
Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP13 antogs den 16 maj 2014. 
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning 
av bland annat förhandsbesked och bygglov. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska 
uppföras inom eller i anslutning till befintliga tätorter inom 
detaljplanelagda områden med god tillgång till kollektivtrafik. 
 
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt 
översiktsplanen bland annat följande. 
 
Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- 
och kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är 
begränsade. 
  
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det 
finns särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur gäller ett generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse 
inom kommunen. Kommunen är dock positiv till viss bebyggelse på 
landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från kravet på detaljplan 
kan medges för: 
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan 

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

på fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där 

djurhållning, landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska 
anpassas till omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Det innebär bland annat att nya bostadshus på 
landsbygden ges traditionella lägen som naturligt kompletterar befintlig 
bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade 
utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild 
ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora 
bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid 
bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på 
omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 

Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-04-09. 
Sökanden har i ansökan daterad 2020-04-09 angett att den aktuella 
platsen utgör en lucka mellan befintlig bebyggelse. Att platsen lämpar sig 
för bebyggelse med hänsyn till dess närhet till Myggenäs centrum. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§218 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 

   2020-000521 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför 
detaljplan. Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i 
översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan. Ansökan 
föreslås avslås. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Skrivelse 2020-08-23 
Tjänsteutlåtande 2020-08-17 

 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 13:10-13:15. 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 13:19-13:25. 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 
– område med stora naturvärden. 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014. 
 
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning 
av bland annat förhandsbesked och bygglov. 
 
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska 
uppföras inom eller i anslutning till befintliga tätorter inom 
detaljplanelagda områden med god tillgång till kollektivtrafik. 
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt 
översiktsplanen bland annat följande: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- 
och kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är 
begränsade. 
  
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det 
finns särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur gäller ett generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse 
inom kommunen. Kommunen är dock positiv till viss bebyggelse på 
landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från kravet på detaljplan 
kan medges för: 
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan 

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

på fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där 

djurhållning, landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska 
anpassas till omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Det innebär bland annat att nya bostadshus på 
landsbygden ges traditionella lägen som naturligt kompletterar befintlig 
bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade 
utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild 
ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora 
bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid 
bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov (2 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig 
med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna 
trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och samhällsservice 
samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Lokaliseringen ska 
också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning och 
energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen). 
 
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). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas 
så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande 
olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på 
omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-07-07. 
 
Sökanden har i ansökan daterad 2020-07-07 närmare redovisat skälen 
bakom ansökan. Enligt ansökan söks förhandsbeskedet för sökande vill 
stycka av en del av fastigheten och sälja för att kunna investera i befintlig 
gårdsverksamhet. Sökande har i 2020-08-23 inkommit med en 
kompletterande skrivelse gällande skälen bakom ansökan.  
 
I kommunens översiktsplan framgår att R6 – områden med stora 
naturvärden och har på olika sätt värderats nationellt och lokalt:  
 Riksintresse för naturvård. 
 Områden med naturvärdesklass 1 enligt kommunens 

naturvårdsprogram. 
 
Hela eller delar av områdena kan också ha stora värden för friluftslivet 
och för kulturmiljövården. Inom områden med stora naturvärden ska ny 
bebyggelse utanför tätort inte tillåtas. Byggnader för det rörliga 
friluftslivets behov kan undantagsvis tillåtas efter lämplighetsprövning. I 
de fall områden betecknade R6 berörs av planer på bebyggelseutveckling 
inom område R1 (område för tätortsstudier) ska planarbete inledas med 
naturinventering som underlag för bedömning av omfattning, innehåll 
och avgränsning av planområdet. Vid lämplighetsprövning av ny 
bebyggelse inom områdena ska särskild hänsyn tas till naturvärdena. 
Tillkommande bebyggelse eller anläggningar för friluftslivet får inte 
skada områdenas värden för naturvård.  
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen 
för ny bebyggelse utan krav på detaljplan. 
 
Bostadshus behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i 
dess närmaste omgivning. 
 
Föreslagen plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§219 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Dnr 2020-0512 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked.  
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus utanför detaljplan. Föreslagen lokalisering bedöms inte 
uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på 
detaljplan. Ansökan föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-08-12 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R 
(område med endast generella bestämmelser). 
Fastigheten omfattas delvis av strandskydd.  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Ansökan blev komplett 2020-07-22. 
 
Allmänt 
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014. 
 
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning 
av bland annat förhandsbesked och bygglov. 
 
Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska 
uppföras inom eller i anslutning till befintliga tätorter inom 
detaljplanelagda områden med god tillgång till kollektivtrafik. 
 
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt 
översiktsplanen bland annat följande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- 
och kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är 
begränsade. 
 
Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det 
finns särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur gäller ett generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse 
inom kommunen. Kommunen är dock positiv till viss bebyggelse på 
landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från kravet på detaljplan 
kan medges för: 
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan 

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

på fastigheten. 
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där 

djurhållning, landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov. 
 
Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska 
anpassas till omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Det innebär bland annat att nya bostadshus på 
landsbygden ges traditionella lägen som naturligt kompletterar befintlig 
bebyggelse. 
 
Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade 
utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild 
ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora 
bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid 
bedömning av det enskilda ärendet. 
 
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov (2 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig 
med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna 
trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och samhällsservice 
samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Lokaliseringen ska 
också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning och 
energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen). 
 
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). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas 
så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande 
olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på 
omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-06-28. 
Sökanden har i ansökan daterad 2020-06-28 närmare redovisat skälen 
bakom ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för att bedriva 
jordbruk på fastigheten. 

 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Föreslaget bostadshus är placeras på en bergsknalle med karaktären av en 
åkerholme, omslutet av ett åkerlandskap. För att ta sig till tänkt plats 
krävs väg över strandskyddad bäck samt över brukningsbar 
jordbruksmark. Placeringen bedöms olämplig med hänsyn till 
landskapsbild samt natur- och kulturvärdena på platsen. 
 
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen 
för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.  
 
Bostadshus behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i 
dess närmaste omgivning. 
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig 
komplettering till befintlig bebyggelse. Läget avskilt från befintlig 
bostadsbebyggelse bedöms medföra en alltför stor omgivningspåverkan. 
 
Föreslagen plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse. 
 
Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms stå i strid mot 
översiktsplanens krav på att ny bebyggelse utanför detaljplan ska 
lokaliseras som en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse utan 
onödiga ingrepp i terrängen. 
 
Inom området bedöms råda stor efterfrågan på mark för bebyggande. 
Inom sådant område ska prövning ske med detaljplan. Det bedöms i detta 
fall inte finnas skäl att medge undantag från kravet på detaljplan. 

 
Kraven i 2 kap 2 och 6 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms 
inte uppfyllas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§220 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
 
2020-000407 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Bygglov beviljas. 
2. Befintlig bebyggelse förklaras innebära liten avvikelse från gällande detaljplan. 
3. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
7. Fastställd kontrollplan ska följas. 
8. Berörd byggnadsdel som omfattas av beviljat bygglov får tas i bruk innan 

slutbesked ges. 
 
Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i 

Post- och inrikes tidningar. Information om vilket datum, som gäller i detta 
ärende finns att hämta på poit.bolagsverket.se. Post- och inrikes tidningar. 

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

 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.  
 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas. 
 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 enbostadshus inom 
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan uppfyller för 
övrigt gällande krav på utformning. Ansökan föreslås på grund av 
den stora planavvikelsen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-08-13 
 

Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Skärhamn centrum (nr 2279). I 
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med B. Det innebär, 
att fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som 
särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshusmed en 
byggnadsarea på 13,3 m2. 
 
Ansökan blev komplett 2020-06-23. 
 
Befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd 
till tomtgräns samt våningsantal.  
 
Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande 
placering på mark som inte får bebyggas samt avstånd till tomtgräns.  
 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, någon 
erinran har inte inkommit till byggavdelningen. 
 
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 § plan- och bygglagen). 
 
Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund 
av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut 
om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse 
som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast 
en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte (9 kap 30§ 
plan- och bygglagen). 
 
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 får förklaras att åtgärd, som tidigare utförts i strid mot exempelvis 
en byggnadsplan, ska anses utgöra sådan avvikelse som avses i 9 kap 
30 § första stycket 1 b i den nya lagen (13 punkten i 
övergångsbestämmelserna plan- och bygglagen). 
 
Byggavdelningens bedömning 
Byggavdelningen gör bedömningen att avvikelserna sammantaget inte 
kan anses som en liten avvikelse och inte vara i överensstämmelse 
med detaljplanens syfte.  
 
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur 
kulturmiljösynpunkt. 
 
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. 
 
Ansökan föreslås avslås. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
Befintliga och blivande avvikelse från gällande detaljplan anses vara 
liten och vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte.   
 
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. 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§221 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för tillbyggnad av 
industribyggnad och sanktionsavgift 
 
2020-000354 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov i efterhand beviljas. 
2. Som kontrollansvarig godkänns Folke Göransson. 
3. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 7 § första stycket 4 

plan- och byggförordningen påförs ägaren till , Swede Ship 
Marine Aktiebolag (org. Nr: 16556539-6909), en byggsanktionsavgift om 47300 
kr. Avgiften ska betalas till Tjörns kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. 

 
Upplysningar 
 Tekniskt samråd ska hållas. Tid för tekniskt samråd bokas hos 

byggavdelningens expedition (0304-601140 / 0304-601142). 
 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 aktualiserades genom en anmälan om att det utförts en 
tillbyggnad inom fastigheten. Ärendet avser bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av industribyggnad utanför detaljplan samt frågan om 
sanktionsavgift. Bygglov föreslås beviljas och sanktionsavgift 
föreslås tas ut. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Bilaga 1 - byggsanktionsavgift 
Tjänsteutlåtande 2020-08-17 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med 
R (område med endast generella bestämmelser). 
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av industribyggnad 
med en byggnadsarea på 15 m2.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendet aktualiserades 2020-01-31 genom en anmälan om olovlig 
byggnation genomförts på fastigheten, se dnr SBN 2020-000151. Vid 
besiktning av fastigheten 2020-05-29 var tillbyggnaden utförd och 
hade tagits i bruk. 
 
Ansökan om bygglov inkom 2020-03-26. Ansökan blev komplett 
2020-06-03. 
 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Ägare till fastigheten  har i remissvar daterat 2020-
06-28 inkommit med synpunkter gällande att sakägaren önskar 
tillfrågas innan byggnationen påbörjas nästa gång, i övrigt har 
sakägaren inget emot byggnationen. 
 
Aktuell handläggare har i skrivelse daterad 2020-06-09 informerat 
fastighetsägaren om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta 
handläggning. 
 
Sökande har i skrivelse daterad 2020-06-16 besvarat 
byggavdelningens skrivelse och framfört att byggnationen påbörjades 
i januari 2020 och anledningen till varför byggnationen utförts utan 
erforderliga tillstånd beror på en intern kommunikationsmiss. 
 
Det krävs bygglov för att bygga till en byggnad (9 kap 2 § första 
stycket 2 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). 
 
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, om nämnden inte beslutar annat (10 kap 4 § 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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 Sammanträdesdatum 
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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). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och 
bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller 
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller 
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och 
bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan 
på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § 
plan- och bygglagen). 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Inkommen synpunkt avseende att sakägare blivit hörda efter att 
tillbyggnaden utförts förklaras av att ärendet avser bygglov i 
efterhand.  
 
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. 
 
Föreslagen tillbyggnad bedöms vara i överensstämmelse med 
riktlinjerna i den översiktliga planeringen. 
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Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och 
bygglagen bedöms uppfyllas. 
 
Redan utförd tillbyggnad bedöms med stöd av 9 kap 2 § plan- och 
bygglagen vara lovpliktig tillbyggnad.  
 
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov inom utanför bedöms uppfyllas. 
 
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas. 
 
Bygglov föreslås beviljas i efterhand. 
 
Eftersom bygglov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd 
tillbyggnad ska byggsanktionsavgift tas ut med stöd av bland annat 11 
kap 51 § plan- och bygglagen och 9 kap 7 § första stycket 4 plan- och 
byggförordningen. 
 
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 7 § första 
stycket 4 plan- och byggförordningen med utgångspunkt från 
bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § plan- och bygglagen. 
 
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för 
beräkning av sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2020, det 
vill säga det år byggnadsarbetena 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 
 Tillbyggnad 
 Övrig byggnad (industri- eller lagerbyggnad) 
 Nej (ej tidigare ansökt åtgärd) 
 15 m2 
 
Byggsanktionsavgiften för redan utförd tillbyggnad uppgår enligt guiden till 47300 
kr. 
 
Byggsanktionsavgift för redan utförd tillbyggnad föreslås därför tas ut med beloppet 
47300 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 Robert Mattsson (C) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
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Beslutet skickas till 
Swede Ship Marine Aktiebolag 
Varvsvägen 14 
471 98 FAGERFJÄLL 
 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§222 
 

, Tjörns kommun - Tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av moduler och sanktionsavgift/överträdelse 
 
2020-000335 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas i efterhand tom 2025-06-31. 
2. Som kontrollansvarig godkänns Folke Göransson. 
3. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 15 §  

2 p plan- och byggförordningen påförs ägaren till  
, Swede Ship Marine Aktiebolag (org. Nr: 16556539-6909), 

en byggsanktionsavgift om 21521 kr. Avgiften ska betalas till 
Tjörns kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts 
de avgiftsskyldiga. 

 
Upplysningar 
 Tekniskt samråd ska hållas. Tid för tekniskt samråd bokas hos 

byggavdelningens expedition (0304-601140 / 0304-601142). 
 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 tidsbegränsat bygglov för uppställning av moduler 
(omklädningsrum) utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas och 
sanktionsavgift föreslås tas ut. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Bilaga 1 - byggsanktionsavgift 
Tjänsteutlåtande 2020-08-17 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med 
R (område med endast generella bestämmelser). 
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov till och med 2021-02-21 för 
uppställning av moduler (omklädningsrum) med en byggnadsarea på  
56 m2.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Under handläggningens gång framkom att nu aktuell nybyggnad redan 
var utförd. Vid besiktning av fastigheten 2020-05-29 konstaterades att 
modulerna redan var uppförda, men de hade inte tagits i bruk. 
 
Ansökan om bygglov inkom 2020-03-26. Sökande har reviderat 
ansökan 2020-08-17. Ansökan blev komplett 2020-08-17. 
 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

 
Ägare till fastigheten  har i remissvar daterat 2020-
06-28 inkommit med synpunkter gällande att sakägaren önskar 
tillfrågas innan byggnationen påbörjas nästa gång, i övrigt har 
sakägaren inget emot byggnationen. 
 
Aktuell handläggare har i skrivelse daterad 2020-06-09 informerat 
fastighetsägaren om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta 
handläggning. 
 
Sökande har i skrivelse daterad 2020-06-16 besvarat 
byggavdelningens skrivelse och framfört att bodarna uppfördes i 
februari 2020. Det framgår vidare att anledningen till varför 
byggnationen utförts utan erforderliga tillstånd beror på att 
fastighetsägaren fått information om att det var tillåtet att uppföra 
bodar utan bygglov inom industrifastigheten och anger vidare att 
Swedeship Marine inte uppsåtligt har brutit mot reglerna utan gjort det 
företaget trott varit korrekt.   
 
Det krävs bygglov för att uppföra en ny byggnad (9 kap 2 § första 
stycket 1 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). 
 
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, om nämnden inte beslutar annat (10 kap 4 § 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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och 
bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller 
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller 
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och 
bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan 
på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Inkommen synpunkt avseende att sakägare blivit hörda efter att 
tillbyggnaden utförts förklaras av att ärendet avser bygglov i 
efterhand.  
 
Föreslagen åtgärd bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på 
detaljplan. 
 
Föreslagen åtgärd bedöms vara anpassad till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
 
Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan. 
 
Föreslagen åtgärd bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen. 
 
Föreslagen åtgärd bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i 
den översiktliga planeringen. 
 
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och 
bygglagen bedöms uppfyllas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Redan utförd nybyggnad bedöms med stöd av 9 kap 2 § plan- och 
bygglagen vara lovpliktig nybyggnad. 
 
Förutsättningarna i 9 kap 33 § plan- och bygglagen för beviljande av 
tidsbegränsat bygglov i efterhand bedöms uppfyllas. 
 
Tidsbegränsat bygglov föreslås beviljas i efterhand. 
 
Eftersom bygglov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd 
nybyggnad ska byggsanktionsavgift tas ut med stöd av bland annat 11 
kap 51 § plan- och bygglagen och 9 kap 6 § första stycket 2 plan- och 
byggförordningen. 
 
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 9 kap 6 § första 
stycket 2 plan- och byggförordningen med utgångspunkt från 
bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § plan- och bygglagen. 
 
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för 
beräkning av sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2020, det 
vill säga det år byggnadsarbetena 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 
 Nybyggnad 
 Komplementbyggnad 
 Nej (ej tidigare ansökt åtgärd) 
 56 m2 
Byggsanktionsavgiften för redan utförd nybyggnad uppgår enligt guiden till 21521 
kr. 
 
Byggsanktionsavgift för redan utförd nybyggnad föreslås därför tas ut med beloppet 
21521 kr. Det bedöms inte ha framkommit något som gör att byggsanktionsavgiften 
ska nedsättas eller inte tas ut. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S), Urban Möller (MP) och Stefan Wirtberg (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Swede Ship Marine Aktiebolag 
Varvsvägen 14 
471 98 FAGERFJÄLL 
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§223 
 

 Tjörns kommun - Bygglov för inredande av ytterligare 
bostad och sanktionsavgift 
 
2020-000408 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Bygglov i efterhand beviljas. 
2. Som kontrollansvarig godkänns Magne Hallberg. 
3. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 9 § 

första stycket 1 plan- och byggförordningen påförs ägaren till 
 , en byggsanktionsavgift om 19393 

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

 
Upplysningar 
 Tekniskt samråd ska hållas. Tid för tekniskt samråd bokas hos 

byggavdelningens expedition (0304-601140 / 0304-601142). 
 Bostaden 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 i efterhand för inredande av ytterligare bostad 
utanför detaljplan samt frågan om sanktionsavgift. Berörda sakägare 
har blivit hörda i ärendet. Erinran har inkommit. Bygglov föreslås 
beviljas och sanktionsavgift föreslås tas ut. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Bilaga 1 - byggsanktionsavgift 
Tjänsteutlåtande 2020-08-17 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som 
särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för inredande av ytterligare bostad med en 
byggnadsarea på 72 m2. 
Ansökan blev komplett 2020-07-14. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Ägare till fastigheten  har inkommit med erinran daterad 
2020-07-19. Erinran omfattar i huvudsak synpunkter beträffande 
trafiken i området. 
2020-08-18 har sökande skriftligen kommenterat inkomna erinringar. 
 
Under handläggningens gång framkom att bostaden redan inretts. 
Aktuell handläggare har i skrivelse daterad 2020-07-02 informerat 
fastighetsägaren om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta 
handläggning. 
 
Sökande har i skrivelse daterad 2020-07-16 besvarat 
byggavdelningens skrivelse och framfört att en ytterligare bostad 
inretts i bostadshuset och stod klar i april 2020 och att sökande i 
samband med detta kontaktades byggavdelningen för att fråga om lov 
krävdes. När det konstaterades att lov krävdes inlämnades bygglov i 
efterhand. 

 
Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, 
om ändringen innebär att det i byggnaden inreds någon ytterligare 
bostad (9 kap 2 § första stycket 3 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). 
 
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). 

 
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). 
 
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.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 bedömning och förslag till beslut 
Föreslagen ändring (inredande av ytterligare bostad) bedöms kunna 
prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan. 

 
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur 
kulturmiljösynpunkt. 
 
Föreslagen ändring (inredande av ytterligare bostad) bedöms vara 
anpassad till det egna huset och omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt. 
 
Föreslagen ändring (inredande av ytterligare bostad) bedöms uppfylla 
kravet på god form-, färg och materialverkan. 
 
Föreslagen ändring (inredande av ytterligare bostad)bedöms inte 
medföra betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Föreslagen ändring (inredande av ytterligare bostad) bedöms vara i 
överensstämmelse med riktlinjerna i den översiktliga planeringen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1, 13 och 17 §§ 
plan- och bygglagen bedöms uppfyllas. 
 
Redan utförd ändring (inredande av ytterligare bostad) bedöms med 
stöd av 9 kap 2 § plan- och bygglagen vara lovpliktig ändring.  
 
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov i efterhand utanför detaljplan bedöms uppfyllas. 
 
Bygglov föreslås beviljas i efterhand. 
 
Eftersom bygglov föreslås beviljas i efterhand för redan utförd ändring 
(inredande av ytterligare bostad) ska byggsanktionsavgift tas ut med 
stöd av bland annat 11 kap 51 § plan- och bygglagen och 9 kap 9 § 
första stycket 1 plan- och byggförordningen. 
 
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 9 § första 
stycket 1 plan- och byggförordningen med utgångspunkt från 
bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § plan- och bygglagen. 
 
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för 
beräkning av sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2020, det 
vill säga det år byggnadsarbetena 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 
 Inredande av ytterligare bostad eller lokal 
 Bostad 
 Nej (ej tidigare ansökt åtgärd) 
 72 m2 
 
Byggsanktionsavgiften för redan utförd ändring (inredande av ytterligare bostad) 
uppgår enligt guiden till 19393 kr. 
 
Byggsanktionsavgift för redan utförd tillbyggnad föreslås därför tas ut med beloppet 
19393 kr. Det bedöms inte ha framkommit något som gör att byggsanktionsavgiften 
ska nedsättas eller inte tas ut. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) och Robert Mattsson (C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§224 
 

, Tjörns kommun - Marklov för schaktning och 
fyllning 
 
2020-000447 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om marklov för schaktning 
och fyllning. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser marklov för schaktning/utfyllnad inom detaljplan. 
Ansökan avviker från detaljplanen. Ansökan bedöms inte heller 
uppfylla övriga krav gällande utformningen. Ansökan föreslås avslås. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-08-17 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Östra Klädesholmen (P77). I 
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med B vilket innebär 
att fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål. 
Enligt detaljplanens planbestämmelser ska anordnande av mark ske så 
att stora och för området främmande slänter och stödmurar undviks. 
 
Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som 
särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser marklov för schaktning/utfyllnad med en area om ca  
48 m2. Inlämnat föreslag föreslår slänter med en varierad höjd mellan 
0,6-3,0 m. 
 
Ansökan blev komplett 2020-07-01. 
 
Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan beträffande 
bestämmelsen om att anordnande av mark ska ske så att stora och för 
området främmande slänter och stödmurar undviks. 

 
I samband med att sökande förelades att komplettera ansökan, har 
byggavdelningen framfört att ansökan behöver omarbetas för att både 
bli planenligt samt få en godtagbar utformning. Sökande har inte 
inkommit med ett omarbetat förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Då byggavdelningen bedömt att föreslagen åtgärd både utgör en stor 
avvikelse från gällande detaljplan samt utformats på ett icke 
godtagbart sätt, har berörda grannar inte beretts tillfälle att yttra sig 
över ansökan. 
 
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 tomt ska bebyggas och ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska bland annat ordnas så att 
naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara (8 kap 9 § första 
stycket 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 bedömning och förslag till beslut 
En tomt ska bebyggas och ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen samt så att naturförutsättningarna så långt 
möjligt tas till vara. I detta ligger att bl.a. tomtens förutsättningar i 
fråga om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet ska beaktas. 
Skador på mark och vegetation ska så långt möjligt undvikas (prop. 
1985/86:1 s. 517 f.). Byggavdelningen gör bedömningen att de 
åtgärder som ansökan avser inte beaktar tomtens naturförutsättningar i 
tillräcklig utsträckning utan kommer att medföra stora och onödiga 
ingrepp i terrängen.  
 
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms varken vara liten eller i 
överensstämmelse med detaljplanens syfte.  
 
Fastigheten är dessutom belägen inom en av de äldre delarna av 
Klädesholmen och stor hänsyn och varsamhet behöver visas miljöns 
unika kulturhistoriska karaktärsdrag. Förändringar i miljön ska prövas 
med försiktighet och i begränsad omfattning. Byggavdelningen gör 
bedömningen att åtgärderna som nu söks varken tar hänsyn, är att 
betrakta som varsamma eller är i begränsad omfattning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§225 
 

 Tjörns kommun - Sanktionsavgift för fasadändring 
 
2020-000354 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 7 § 
första stycket 1 plan- och byggförordningen påförs ägarna till 

 solidariskt, , en 
byggsanktionsavgift om 6230 kr. Avgiften ska betalas till 
Tjörns kommun inom två månader efter det att beslutet har 
delgetts de avgiftsskyldiga. 

 
Upplysningar 
En faktura för sanktionsavgiften kommer att skickas separat. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser sanktionsavgift för utvändig ändring av enbostadshus 
inom detaljplan. Ansökan om bygglov i efterhand för utvändig 
ändring och startbesked är redan beviljad.  

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från fastighetsägare. 

Tjänsteutlåtande 2020-08-11 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Röd 3:3, Näs västra 1:4, 1:6 m.fl. 
(nr 1080). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. 
Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får användas för 
bostadsändamål. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser sanktionsavgift för utvändig ändring av enbostadshus 
utan bygglov och startbesked. 
 
Ärendet aktualiserades i början på maj 2020 då fastigheten låg ute till 
försäljning och en spekulant till fastigheten hörde av sig till 
byggavdelningen för att förvissa sig om att alla tillstånd fanns. Vid 
besiktning av fastigheten 2020-05-08 konstaterades att en utvändig 
ändring var utförd utan bygglov. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ägarna informerades vid besiktningstillfället om gällande regelverk 
och inkom 2020-05-10 med förklaring. Därefter, 2020-06-01 inkom 
ansökan om bygglov i efterhand för utvändig ändring. 
 
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). 
 
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). 
 
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). 
 
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de 
solidariskt ansvariga för betalningen. (11 kap 60 § plan- och 
bygglagen). 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Bygglov har beviljats i efterhand för redan utförd utvändig ändring, 
byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av bland annat 11 kap 51 
§ plan- och bygglagen och 9 kap 7 § första stycket 1 plan- och 
byggförordningen. 
 
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 7 § första 
stycket 1 plan- och byggförordningen med utgångspunkt från 
bygglovsplikt med stöd av 9 kap 2 § plan- och bygglagen. 
 
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för 
beräkning av sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2011, det 
vill säga det år byggnadsarbetena påbörjats. 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 
 Utvändig ändring 
 En- eller tvåbostadshus 
 Nej  
 30 m2 
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§226 
 

, Tjörns kommun - Sanktionsavgift för tillbyggnad 
 
2020-0472 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 
1. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 7 § första 

stycket 1 plan- och byggförordningen påförs ägarna till  
solidariskt, , en 
byggsanktionsavgift om 22 250 kr. Avgiften ska betalas till Tjörns 
kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts de 
avgiftsskyldiga. 

 
Upplysningar 
 En faktura för sanktionsavgiften kommer att skickas separat.  
 
Sammanfattning 
Ärendet avser sanktionsavgift för tillbyggnad av enbostadshus inom 
detaljplan utan startbesked. Beslut om startbesked har lämnats i 
efterhand som separat ärende för redan utförd tillbyggnad.  
 
Tidigare beslut 
Byggavdelningens delegationsbeslut 2020-000530 om startbesked för 
tillbyggnad och fastställande av kontrollplan i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från fastighetsägare 

Tjänsteutlåtande 2020-08-12 
 

Ärendet  
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Röd 3:3, Näs västra 1:4, 1:6 m.fl. 
(nr 1080). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det 
innebär att fastigheten enligt detaljplanen får användas för 
bostadsändamål.  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser sanktionsavgift för tillbyggnad av enbostadshus utan 
startbesked. 
 
Ärendet aktualiserades i början på maj 2020 då fastigheten låg ute till 
försäljning och en spekulant till fastigheten hörde av sig till 
byggavdelningen för att förvissa sig om att alla tillstånd fanns. Vid 
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besiktning av fastigheten 2020-05-08 konstaterades att en tillbyggnad 
var utförd utan att startbesked meddelats. 
 
Ägarna informerades vid besiktningstillfället om gällande regelverk 
och inkom 2020-05-10 med förklaring. Därefter, 2020-06-01 inkom 
anmälan om tillbyggnad, beslut om startbesked har lämnats i 
efterhand. 
 
För en åtgärd som inte kräver lov men kräver en anmälan enligt 6 kap 
5 § plan- och byggförordningen, får inte påbörjas innan startbesked 
getts (10 kap 3 § 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). 
 
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). 
 
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de 
solidariskt ansvariga för betalningen. (11 kap 60 § plan- och 
bygglagen). 
 
Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Startbesked har meddelats i efterhand för redan utförd tillbyggnad, 
byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av bland annat 11 kap 51 
§ plan- och bygglagen och 9 kap 7 § första stycket 1 plan- och 
byggförordningen. 
 
Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 7 § första 
stycket 1 plan- och byggförordningen med utgångspunkt från 
anmälningsplikt med stöd av 6 kap 5 § plan- och byggförordningen. 
 
För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för 
beräkning av sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2015, det 
vill säga det år byggnadsarbetena påbörjats. Beräkningen föreslås 
biläggas samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Peter Andersson (L) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet  
Fastighetsbildning 
801 82 Gävle 
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§228 
 
Information: Småbåtshamn i Vallhamn, Habborsby 2:54 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Miljöinspektör Lene Larsson informerar nämnden om ärendeprocessen gällande 
Småbåtshamn i Vallhamn. 
 
Det poängteras att fastigheten ärendet rör är Vallhamn 3:4 
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§229 
 

, Tjörns kommun - Parkering, rättelseföreläggande 
 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Byggchef Urban Nilsson informerar nämnden om ärendeprocessen gällande ärende 

 Tjörns kommun - Rättelseföreläggande för parkering. 
 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:32-16:41. 
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Från planavdelningen anmäls följande: 
Delegationsbeslut- Tillförordnad avdelningschef Planavdelningen, Åsa Jönsson § 
1/2020 
 
Från förvaltningschef anmäls följande: 
Tillförordnad förvaltningschef v 29-30 Michael Kööhler, Marie Louise Bergqvist § 
4/2020 
Tillförordnad förvaltningschef v 32-33 Lina Johansson, Marie Louise Bergqvist § 
5/2020 
Tillförordnad förvaltningschef v 28 Åsa Jönsson, Marie Louise Bergqvist § 6/2020 
 
Från samhällsbyggnadsnämndens ordförande och presidieutskott anmäls 
följande:  
Ordförandebeslut om Delegationsordning av ärenden enligt lagen (2020:526), Lars 
Carlsson § 7/2020 
Ordförandebeslut avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Lars Carlsson § 
8/2020 
Ordförandebeslut investering hjullastare, Lars Carlsson § 9/2020 
Beslut om att söka LOVA-bidrag - Åtgärdssamordnare Tjörn, Lars Carlsson § 
10/2020 

, Tjörns kommun - Omprövning av ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus, PU § 1/2020 
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§231 
 
Jenn Johanssons (SD) initiativärende ang. begäran om planbesked 
Åstols IF 
 
2020/107 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att ett initiativärende från Jenn Johansson (SD) 
angående begäran om planbesked Åstols IF inkommit och beslutar att överlämna 
initiativärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning.  
 
Sammanfattning 
Jenn Johansson (SD) har inkommit med ett initiativärende som innebär en begäran 
om att återuppta planärendet om Åstol aktivitetshus, som 
samhällsbyggnadsnämnden avslog 2020-05-20 § 153.  
 
Beslutsunderlag 
Jenn Johanssons (SD) motion, daterad 2020-06-11, inkommen 2020-06-23 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden noterar att ett initiativärende från 
Jenn Johansson (SD) angående begäran om planbesked Åstols IF inkommit och 
beslutar att överlämna initiativärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
handläggning. 

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
Planavdelningen 
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§232 
 
Meddelanden 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har meddelats beslut och domar inom nämndens 
ansvarsområde: 
 
Länsstyrelsen 2020-06-12 
Saken 
Strandskyddsdispens för komplementbyggnad på fastighet , Tjörns 
kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen godkänner, utan prövning, Tjörns kommuns beslut den 6 maj 2020 i 
ärendet.  
 
Mark- och miljödomstolen 2020-06-15 
Saken 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tjörn  
Tjörns kommun. 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut har överklagats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
fattade 2020-03-10 beslut i ärendet, vilket överklagats till Mark- och 
miljödomstolen.  
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 
Mark- och miljööverdomstolen 2020-07-20 
Saken 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  i Tjörns 
kommun; nu fråga om prövningstillstånd till följd av överklagande av Vänersborgs 
tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-06-15. 
Beslut 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast. 
 
Länsstyrelsen 2020-06-23 
Saken 
Tillstånd för växthus på fastigheten  Tjörns kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen ger tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens naturvårdsområde 
för ett 25 kvm stort växthus på fastigheten  i Tjörns kommun. 
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Mark- och miljödomstolen 2020-07-01 
Saken 
Strandskyddsdispens för garage på fastigheten Tjörn . 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun beslutade den 9 oktober 2019 (§ 284, 
dnr 2019/1102) att avslå ansökan om strandskyddsdispens för garage på fastigheten  

 i Tjörns kommun.  
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som avslog 
överklagan i beslut den 2 juni 2020. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av Länsstyrelsens beslut, dvs. 
ändrar inte Länsstyrelsens beslut. 
 
Mark- och miljööverdomstolen 2020-07-24 
Saken 
Strandskyddsdispens för garage på fastigheten  i Tjörns kommun; nu 
fråga om prövningstillstånd till följd av överklagande av Vänersborgs tingsrätts, 
mark- och miljödomstolen, dom 2020-07-01 (se ovan). 
Beslut 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast. 
 
Mark- och miljööverdomstolen 2020-07-03 
Saken 
Bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten  i Tjörns 
kommun. 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut har överklagats hos Länsstyrelsen, därefter 
Mark- och miljödomstolen. 
Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-05-15 i mål nr P 942-20 i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommuns beslut. 
Beslutet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast. 
 
Mark- och miljödomstolen 2020-07-03 
Saken 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tjörn  i Tjörns 
kommun. 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut har överklagats till Länsstyrelsen som beslutat i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommuns beslut. 
Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen, som beslutat att avslå 
överklagandet. 
Miljöavdelningen 
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Länsstyrelsen 2020-06-22 
Saken 
Beslut gällande brygga på fastigheten  i Tjörns kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt 
föreskrifterna för Stigfjordens naturvårdsområde för tillbyggnad av nedsteg på 
brygga på fastigheten  i Tjörns kommun. Beslutet inkluderar ett 
antal villkor specificerade i delgivningen.  
 
Länsstyrelsen 2020-07-01 
Saken 
Tillstånd för förråd och markåtgärder på fastigheten  i Tjörns 
kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen ger tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens naturvårdsområde 
för nytt förråd på 18 kvm, redan anlagd grusad yta runt garaget samt redan anlagd 
väg från garaget till bostadshuset på fastigheten , Tjörns kommun. 
 
Högsta domstolen 2020-07-02 
Saken 
Ansökan om tillstånd för bibehållande av befintlig flytbrygga, lagligförklaring av 
småbryggor och bryggdäck samt utrivning av småbryggor och fundament inom 
fastigheten  i Tjörns kommun. 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens, Länsstyrelsens samt Mark- och miljödomstolens beslut 
i ärendet har överklagats. 
Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2020-01-23 i enlighet med föregående 
instansers beslut. 
Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd av Mark- och 
miljööverdomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed 
fast. 
 
Länsstyrelsen 2020-08-05 
Saken 
Tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens naturvårdsområde för nytt bostadshus 
på fastigheten , Tjörns kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen ger tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens naturvårdsområde 
för nytt bostadshus och tillhörande markarbeten på fastigheten , Tjörns 
kommun. 
 
Länsstyrelsen 2020-08-07 
Saken 
Tillstånd enligt föreskrifter för Stigfjordens naturvårdsområde att uppföra carport på 
fastigheten  i Tjörns kommun. 
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Beslut 
Länsstyrelsen ger tillstånd enligt föreskrifter för Stigfjordens naturvårdsområde för 
att uppföra en carport om 18m2 på fastigheten  i Tjörns kommun, enligt 
specificerade villkor i beslutet. 
 
Länsstyrelsen 2020-08-12 
Saken 
Överklagande av kommunens beslut om föreläggande att vidta rättelse avseende 
massor inom strandskydd på fastigheten  i Tjörns kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet, det vill säga ändrar inte det överklagade 
beslutet. 
 
Länsstyrelsen 2020-08-17 
Saken 
Överklagande av beslut om föreläggande att vidta rättelse avseende brygga inom 
strandskydd på fastigheten  i Tjörns kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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