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§ 168

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott fastställer dagordningen 
med följande ändringar:

Utgår:

- , Tjörns kommun – Ansökan om bygglov för bostadshus och 
garagebyggnad

- Toftenäs 1:15 (1:31) (Brygghusen), Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
flerbostadshus och parkeringsgarage

- Toftenäs 1:15 (Klipphuset), Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
flerbostadshus

- Toftenäs 1:15 (Småbåtshamn/pir), Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
småbåtshamn och pir

- Toftenäs 1:15 (Kajhusen), Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för parhus och 
flerbostadshus

Tillägg:

- , Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för bostadshus
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§169

Budgetuppföljning per juli 2017

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet tar del av budgetuppföljning per juli månad 2017. Sektorn har ett positivt 
resultat om 241tkr för perioden.
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§170

Svar på motion från Benny Andersson (S) angående anstiftan av pris 
för "En hållbar kommun" (Handlingar kompletteras)

2017/111

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att återremittera 
ärendet för omarbetning av det politiska svaret.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande:

”Bakgrund:
Det blåser ”nya vindar” i världen…
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) 
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i 
balans.

Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare 
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av 
lokala resurser.    
                                                                                                                                           
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta 
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. 
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt 
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att 
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart.

Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors 
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara 
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det 
finns där det finns mänskliga goda tankar.

Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi 
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så 
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” 
för andra att nå dit också.

I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har 
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många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en 
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan. 
Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man 
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga 
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att 
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma. 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på:

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett 
Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år.

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även 
vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare. 

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras. 

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 45 den 23 februari 2017.

Beslutsunderlag
Politiskt svar på motion den 11 augusti 2017,
Motion den 31 januari 2017.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:15 – 15:20.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska 
återremittera ärendet för omarbetning av det politiska svaret.
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§171

Svar på remiss: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - 
förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

2017/247

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt upprättat förslag till enkätsvar 
för yttrande, Tjörns kommun, som remissvar på förslag till regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen 2017-2020.

Barnkonventionen
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har använt Tjörns 
kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får 
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Många av de föreslagna åtgärderna 
har synergier med barnperspektivets mål.

Sammanfattning
Tjörns kommun har fått möjlighet att tycka till om förslag till regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020. Förslaget är framtaget av länsstyrelsen i 
Västra Götalands län och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra 
Götalandsregionen. Länsstyrelsen behöver kommunens synpunkter senast 15 
september 2017. 

Samverkan
Samtliga förvaltningar och bolag inom Tjörns kommun har fått möjlighet att 
inkomma med sina synpunkter gällande förslaget till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2017-2010. Plan- och byggavdelningen har inkommit med synpunkter 
till förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 maj 2017,
Förslag till enkätsvar för yttrande, Tjörns kommun,
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2017-2020,
Remissversion april 2017 - Stöd för genomförande och uppföljning av regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen i Västra Götaland,
Presentation om åtgärdsprogrammet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§172

Utredning av ledningsrätter på Tjörn

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet informeras om pågående utredning av ledningsrätter på Tjörn som 
behandlas på nästkommande sammanträde i form av begäran om starttillstånd.

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§173

VA-modellen

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet informeras om VA-modellen som behandlas på nästkommande 
sammanträde i form av begäran om starttillstånd.
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§174

Vänstersvängfält vid Myggenäs gård

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet tar del av redogörelse för ärendet med vänstersvängfält vid Myggenäs 
gård.
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§175

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/0849

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Ärendet ska prövas vidare.
2. Bostadshuset avses anslutas till kommunalt VA.
3. Ärendet ska remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, länsmuseet och andra 

berörda instanser.
4. Följande information lämnas i ärendet:
 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas.
 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller 

om ansökan ska avslås.
 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen 

inom plan- och byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare. Ansökan föreslås prövas vidare. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 31 juli 2017,
Ansökningshandlingar.

Jäv
Emelie Holgersson (C) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R1 område för 
tätortsstudier.
Aktuellt område är i tätortsstudie för Höviksnäs redovisat som område för 
helårsbostäder.

Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt 
ur kulturmiljösynpunkt.
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Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan gäller förhandsbesked för enbostadshus utanför detaljplanelagt 
område.
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov.

Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom 
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god 
tillgång till kollektivtrafik.

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.

Specifikt för ärendet
Det noteras, att beslut om strandskyddsdispens har upphävts av länsstyrelsen på en 
närliggande plats inom strandskyddsområde. Nu aktuell plats ligger utanför 
strandskyddsområdet.

I program för Tjörns kulturmiljöer anges för Höviksnäs att grundstrukturen med 
bebyggelse på naturtomter längs berg och nära befintliga vägar bevaras. Ny 
bebyggelse anpassas efter denna,
Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.
Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så 
att helhetsintrycket behålls.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering bedöms till stora delar uppfylla kriterierna i översiktsplanen 
för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Ansökan föreslås prövas vidare med utredning och remisser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§176

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för gäststuga

2017/0888

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att återremittera 
ärendet för att utreda placering inom gårdscentrum.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av gäststuga utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jeanette Lagervall (S) och Mikael S Andersson (M) föreslår att 
miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska återremittera ärendet för att utreda 
placering inom gårdscentrum.
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§177

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/0936

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att återremittera 
ärendet och uppmana sökande att inkomma med kompletterande motivering för 
skälen till ansökan.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 juli 2017,
Ansökningshandlingar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska 
återremittera ärendet och uppmana sökande att inkomma med kompletterande 
motivering för skälen till ansökan.
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§178

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/0911

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att återremittera 
ärendet för att närmare precisera aktuell placering samt redovisa alternativ placering.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 juli 2017,
Ansökningshandlingar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S), Robert Johansson (MP) och Mikael S Andersson (M) föreslår 
att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska återremittera ärendet för att närmare 
precisera aktuell placering samt redovisa alternativ placering.
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§179

, Tjörns kommun
Omprövning av ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/0649

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt 
§ 148/2017-06-07följande:
1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 27 juni 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med 
endast generella bestämmelser).

Ärendebeskrivning
Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov.
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Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom 
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god 
tillgång till kollektivtrafik.

För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland 
annat följande.

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

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

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

landskapsvård med mera är ett tydligt inslag.
 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.

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

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

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

Specifikt för ärendet
Det noteras, att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits enligt
§ 148/2017-06-07.

Sökanden har efter erhållet beslut kontaktat plan- och byggavdelningen och framfört 
att de skäl som angetts i ansökan om förhandsbesked inte varit utförliga och vill 
begära omprövning utifrån de skäl som sökanden menar faktiskt ligger till grund för 
ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sökanden har i begäran om omprövning inkommen 2017-06-21 närmare redovisat 
skälen bakom ansökan. Sökanden anger följande skäl för omprövningen: ”Både jag 
och min sambo är intresserad av djur och natur och trivs i området så vi har nyligen 
expanderat min familjegård med över 8 hektar skog nu när vi köpte Köleröd 1:11. 
Min far börjar bli gammal så tanken är att jag skall ta över driften av hans 
verksamhet (uppfödning av får och getter) i Surdal där han förvaltar skog och mark 
på över 20 hektar. Vi vill bygga nytt hus på våran mark för att underlätta och klara 
av driften på gården så att åkermarker runt Surdal och Köleröd hålls öppna.”

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering bedöms uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan.

Ansökan föreslås prövas vidare med utredning och remisser.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts bedömning
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gör en annan bedömning än 
plan- och byggavdelningen. Utskottet bedömer att redovisad placering är, genom det 
höga läget, inte lämplig utifrån tillgänglighetssynpunkt med möjligheten att anordna 
tillfart på lämpligt sätt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska besluta:
1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§180

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/0754

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare. Ansökan föreslås avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 juni 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med 
endast generella bestämmelser).

Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt 
ur kulturmiljösynpunkt.

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.

Ärendebeskrivning
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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
Sökanden har i ansökan daterad 2017-05-17 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för att sökandena vuxit upp på Tjörn, 
tillbringat mycket tid på Lilla Askerön och har stor bekantskapskrets här. Efter att 
köpt en tomt med förhandsbesked på Lilla Askerön försäkrade säljaren att det inte 
var några problem att bygga på tomten. Det visade sig att det förelåg strandskydd på 
stor del av fastigheten. Strandskyddsdispens beviljades av kommunen men 
upphävdes av Länsstyrelsen. Idag bor sökandena i en tillfällig bostad då de inför 
byggnationen sålt deras tidigare hus. Processen har enligt sökandena varit lång och 
svår både med en ekonomisk förlust samt även psykiskt påfrestande.
De ansöker nu på ny tomt som består av berg, skog och impediment och enligt 
bönderna på Lilla Askerön är obrukbar.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I kommunens kulturmiljöprogram (s. 57) ska följande förhållningssätt gälla för 
området: Endast i undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till 
kulturlandskapet kan mark tas i anspråk för byggnad eller anläggning. Ny bebyggelse 
på utsatta lägen som på till exempel berg, ängsmark och åkermark undviks för att 
bevara kulturlandskapets utbredning. Områdets starka kulturhistoriska karaktär 
kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att lokaliseringen och anpassningen på 
platsen är godtagbar men att de särskilda skäl som anges i översiktsplanen (ÖP13) 
inte uppfylls.

Föreslaget bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till befintlig 
bebyggelse. Kulturmiljöprogrammets förutsättningar bedöms inte applicerbara i detta 
enskilda fall då ett flertal nya bostadshus uppförts på mark som är mer utsatt och 
mindre lämplig än den nu aktuella.

Föreslagen lokalisering bedöms uppfylla översiktsplanens krav på att ny bebyggelse 
utanför detaljplan ska lokaliseras som en naturlig komplettering till befintlig 
bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.

Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess 
närmaste omgivning.

Kraven i 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt 
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.  

Ansökan föreslås avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§181

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för 2 st bostadshus

2017/0855

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 2 och 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av två bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare. Ansökan föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 juni 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med 
endast generella bestämmelser).

Del av berörd fastighet omfattas av strandskydd. Föreslagna avstyckningar ligger inte 
inom strandskyddat område.

Ärendebeskrivning
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.

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

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 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).

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).

Positiva förhandsbesked meddelade under tidsperiod med brist på tomtmark
I gällande översiktsplan redovisas riktlinjer för byggande på landsbygden utanför 
kommunens tätorter.

Under en begränsad tidsperiod ungefärligen från 2004 fram till 2011 rådde brist på 
tomtmark inom eller i anslutning till tätorterna. Miljö- och byggnämnden och 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige beslutade hösten 2004, att byggandet på landsbygden kunde 
ökas, så länge bristen på tomtmark kvarstod.

Problematiken med brist på tomtmark har från och med 2011 gradvis åtgärdats. 
Prövning av förhandsbesked ska därför åter ske utifrån översiktsplanens riktlinjer. 
Detta gäller även outnyttjade förhandsbesked, om ny ansökan inkommer.

Specifikt för ärendet
Miljö- och byggnämnden gjorde enligt § 241/2001-09-24 följande bedömning: 
Fritidshuset behövs inte för pågående markanvändning inom eller i anslutning till 
fastigheten. Föreslagen lokalisering står i strid mot översiktsplanens intentioner och 
miljöbalkens bestämmelser.
Miljö- och byggnämnden beslutade att ansökan skulle avslås, att prövning av 
ansökan skulle ske genom detaljplan och att Miljö- och byggnämnden med 
motivering enligt ovan inte är beredd att medverka till upprättandet av sådan 
detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade enligt § 232/2008-09-15 
följande: Byggnaden bedöms inte medföra fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen. Därmed uppfylls kraven i 3 kap 2 § plan- och bygglagen 
(PBL(ÄPBL)). Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL (ÄPBL) uppfylls i de delar som 
gäller föreslagen lokalisering. Med stöd av 8 kap. 34 § PBL (ÄPBL) ges 
förhandsbesked på att bostadshus kan lokaliseras på denna plats.
Arbetsutskottet beslutade att meddela positivt förhandsbesked.

Fastighetsägaren har i ansökan inkommen 2017-06-12 angett följande skäl till 
ansökan: ”Mitt barnbarn,  och hans sambo har äntligen bestämt sig för att 
flytta tillbaka till Tjörn från Göteborg och eftersom han alltid älskat Katrinevik så 
tyckte jag det var lämpligt att stycka av lite mark där från min gård, till två tomter. 
Tomt nr 2 tänkte jag att mitt andra barnbarn ( ) skulle få ta hand om.”

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering, av både tomt A och tomt B, bedöms inte uppfylla kriterierna 
i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Bostadshusen behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess 
närmaste omgivning.

Föreslaget husläge för tomt B bedöms alltför högt och dominerande i förhållande till 
landskapsbilden och omgivande bebyggelse. Placeringen bedöms olämplig med 
hänsyn till landskapsbild samt natur- och kulturvärdena på platsen.

Föreslagen plats för tomt B bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Föreslagen lokalisering av tomt B 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.
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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt 
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas. 

Ansökan föreslås avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) och Robert Johansson (MP) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§182

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för 3 st bostadshus

2017/0872

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Ansökan avslås.
2. Kraven i 2 och 4 kap PBL uppfylls inte.
3. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av 3 st bostadshus utanför detaljplan. 
Prövningen avser ett första steg, där ansökan antingen kan avslås eller prövas 
vidare. Ansökan föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6, område 
med stora naturvärden samt R8, område med särskilda värden för rekreation och 
friluftsliv.

Ärendebeskrivning
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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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).

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).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Specifikt för ärendet
Det noteras, att positivt förhandsbesked tidigare meddelats enligt 
§ 188/2016-09-20.

Sökanden har i ansökan daterad 2017-06-15 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan.

Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess 
närmaste omgivning.

Föreslaget husläge bedöms alltför högt och dominerande i förhållande till 
landskapsbilden och omgivande bebyggelse. Placeringen bedöms olämplig med 
hänsyn till landskapsbild samt natur- och kulturvärdena på platsen.

Föreslaget bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig komplettering till befintlig 
bebyggelse. Läget avskilt från befintlig bostadsbebyggelse bedöms medföra en alltför 
stor omgivningspåverkan.

Aktuell plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Föreslagen lokalisering 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, 5 och 6 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte 
uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt 
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.  

Ansökan föreslås avslås.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Lagervall (S) och Robert Johansson (MP) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§183

, Tjörns kommun
Ansökan om strandskyddsdispens för bastu (ersättningsbyggnad)

2017/0713

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för bastu.
2. Dispensen omfattar också tillhörande markarbeten.
3. De särskilda som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 1 punkten miljöbalken uppfylls.
4. Livsvillkoren för djur- och växtarter inom området förändras inte väsentligt.
5. Allmänhetens tillträde till strandområdet försämras inte.
6. Syftet med strandskyddet påverkas inte.
7. Som tomtplats får tas i anspråk endast den yta som byggnaden tar i anspråk på 

marken.

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för bastu som ersättning till 
befintlig bastubyggnad. Strandskyddsdispens föreslås meddelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 24 maj 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 13) har aktuellt område redovisats som R6, område 
med stora naturvärden och R8, område med särskilda värden för rekreation och 
friluftsliv.

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
För platsen gäller strandskydd.

Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för bastu som ersättning till 
befintlig bastubyggnad som rives.
Ny bastubyggnad uppföres på samma plats som befintlig bastubyggnad
från 1980.

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde exempelvis nya 
byggnader inte uppföras.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett att platsen redan 
är i anspråkstagen för bastubyggnad från 1980.

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2017-06-01 tillstyrkt strandskyddsdispens för 
bastu.

Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttrande.

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

De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 1 punkten miljöbalken bedöms 
föreligga.

Livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte väsentligt förändras.

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

Syftet med strandskyddet bedöms uppfyllas.

Strandskyddsdispens föreslås meddelas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Övriga upplysningar: Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses
i dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag 
beslutet vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det länsstyrelsen 
fått del av beslutet. Ni uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan 
byggnadsföretaget påbörjas.

För kännedom: Länsstyrelsen Västra Götaland,
Naturvårdsenheten, 403 40 Göteborg
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§184

 Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för bastu (ersättningsbyggnad)

2017/0688

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Bygglov beviljas.
2. Kontrollansvarig krävs inte.
3. Tekniskt samråd krävs inte.
4. Startbesked meddelas. Byggnadsarbetena får nu påbörjas.
5. Fastställd kontrollplan ska följas.
6. När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
7. Som underlag för slutbesked ska byggherren intyga att fastställd kontrollplan 

och beviljat bygglov följts.

Sammanfattning
Aktuell ansökan avser bygglov för ny bastubyggnad som ersätter befintlig gammal 
bastubyggnad. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 24 maj 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplan.

I kommunens översiktsplan (ÖP 13) har aktuellt område redovisats som R6, område 
med stora naturvärden och R8, område med särskilda värden för rekreation och 
friluftsliv.

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Aktuell plats ligger inom strandskyddat område.

Ärendebeskrivning
Aktuell bygglovsansökan avser nybyggnad av bastubyggnad som ersätter
befintlig bastubyggnad från 80-talet på samma plats.

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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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

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).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen bastu bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt.

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

Föreslagen bastu bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Strandskyddsdispens bedöms i separat ärende.

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

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

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Allmänna upplysningar:
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag beslutet vann laga kraft
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§185

, Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för bostadshus

2017/0244

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att delegera 
beslutanderätten till plan- och byggavdelningen.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för bostadshus samt garage/förråd utanför detaljplan. 
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats. Bygglov föreslås beviljas. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gjorde enligt
§ 239/2016-11-16 följande bedömning: Aktuell plats bedöms lämplig att ta i 
anspråk för bebyggelse och vara i överensstämmelse med översiktsplanens 
riktlinjer.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt 
§ 239/2016-11-16 följande:
Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska delegera 
beslutanderätten till plan- och byggavdelningen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§187

, Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för bostadshus

2017/0840

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns Johnny Aronsson.
3. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas 

hos plan- och byggavdelningen.
4. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig 

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

5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
6. Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. Positivt 
förhandsbesked har tidigare meddelats, detta har upphört att gälla. 
Fastighetsbildning har genomförts 2009-07-03 Bygglov föreslås beviljas.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § BD 348/2012-10-08 följande:
Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R7 
kulturmiljövärden.

Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt 
ur kulturmiljösynpunkt.

Ärendebeskrivningen
Ansökan avser uppförande av bostadshus.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt § BD 348/2012-10-08. I 
förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och bedömts uppfylla 
kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Ansökan om bygglov har inte inkommit inom förhandsbeskedets tidsfrist.

Det är nu fråga om prövning av bostadshusets utformning och exakta placering.

Fastighetsbildning har genomförts av Lantmäteriet 2009-07-03.

Som underlag för tidigare prövning av förhandsbeskedet utfördes utredning av Bengt 
Jonssons Brunnsborrning AB. Av den utredningen framgick, att nytt bostadshus kan 
lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av tillräcklig mängd och 
kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga brunnar.

I bygglovsfasen ska redovisas, att utförandet av vattentäkten uppfyller kraven på 
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen 
för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan 
exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation 
av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och 
kvalitet har redan utretts.

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

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

Föreslaget enbostadshus bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt.

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

Föreslaget enbostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Föreslaget enbostadshus bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den 
översiktliga planeringen.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen 
bedöms uppfyllas.

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

Bygglov föreslås beviljas.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Allmänna upplysningar:
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag beslutet vann laga kraft
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§188

Återremitterat ärende: Nötsäter 1:299, Tjörns kommun
Ansökan om bygglov för om-/tillbyggnad av industrilokal

2016/1599

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att:

1. Delegera beslutanderätten till plan- och byggavdelningen.
2. Kravet på placering av transformatorkiosk ska beaktas i den fortsatta 

hanteringen.

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

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 
158/2017-06-07 följande:

Återremittera ärendet för att inhämta grannars synpunkter samt att få förtydligande 
handlingar avseende parkering.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för södra hamnen, västra delen (P3). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad Jm. Det innebär, att fastigheten enligt 
detaljplanen får användas för småindustriändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Befintlig industribyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge på 
tomten.

Föreslagen om- och tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge på 
tomten.

Byggnaden föreslås placeras närmare gata/allmän plats än 6 meter. Byggnadshöjden 
räknas från gatans/allmänna platsens medelnivå invid tomten.
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Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har inte 
inkommit. Ellevio meddelar dock att minsta avstånd från deras nätstation till ny 
byggnadsdel är minst 5m.

Sökande har skrivelse daterad 2017-06-21 redogjort för hur parkering anordnas inom 
den egna fastigheten.

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).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse 
med detaljplanens syfte. 

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

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

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

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

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

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael S Andersson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska 
delegera beslutanderätten till förvaltningen och att kravet på placering av 
transformatorkiosken ska beaktas i den fortsatta hanteringen.
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Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska avslå 
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Mikael S Anderssons (M) förslag 
väljs.
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§189

Program Svanvik

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Utskottet informeras om pågående programarbete för utveckling av Svanviks 
industriområde.
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§190

Anmälan av delegeringsbeslut

2017/21

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner de redovisade 
delegeringsbesluten.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
ska redovisas till Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott samt
kommunchef.

Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av följande beslut:

Från plan- och byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 346 – 376.

Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 195, 205 – 285.
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§191

Meddelanden

2017/20

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Plan- och byggavdelningen 

Länsstyrelsen 2017-06-07:
Saken
Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 

, Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Länsstyrelsen 2017-06-20:
Saken
Upphävande av beslut om strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten 

, Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen upphäver Tjörns kommuns beslut, daterat 2017-05-10, på fastigheten 

, Tjörns kommun.
Länsstyrelsen bifaller överklagandet.

Mark- och miljödomstolen 2017-06-26:
Saken
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten , Tjörns kommun.
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Länsstyrelsen 2017-06-28:
Saken
Överklagande av beslut om nekad strandskyddsdispens för förrådsbyggnad på 
fastigheten  Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
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Länsstyrelsen 2017-06-28:
Saken
Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad på fastigheten  

1, Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad på fastigheten , Tjörns kommun.

Länsstyrelsen 2017-06-30
Saken
Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten , Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen 2017-07-19
Saken
Överklagande av beslut om bygglov gällande fastigheten  Tjörns 
kommun.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
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§192

, Tjörns kommun
Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

2017/0362

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2. 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.

3. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott inom två år räknat från det att förhands-beskedet 
vunnit laga kraft.

4. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Ärendet har efter delbeslut utretts vidare. Erinringar har inkommit. Det föreslås nu 
meddelas positivt förhandsbesked.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömde enligt 
§ 118/2017-05-10 föreslagen lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för 
ny bebyggelse utan krav på detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas 
vidare med utredning och remisser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 augusti 2017,
Ansökningshandlingar.

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med 
endast generella bestämmelser).

Ärendebeskrivning
I enlighet med Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts delbeslut har 
ansökan prövats vidare med utredning och remisser. I delbeslutet har föreslagen 
lokalisering bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan 
krav på detaljplan.
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Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2017-06-27 inget att erinra.

Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2017-07-05.

Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2017-08-10 inget att erinra.

Av utredning daterad 2017-06-27 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår, 
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av 
tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga 
brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till 
platsen.

I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller kraven på 
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen 
för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan 
exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation 
av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och 
kvalitet har redan utretts.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Någon erinran har inte inkommit.

Sökande har genom skrivelse daterad 2017-08-07 beretts tillfälle att kommentera 
inkomna erinringar.

Sökanden har i skrivelse daterad 2017-08-08 kommenterat inkomna erinringar.

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

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

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

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de 
eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för 
omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).
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Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska 
prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny 
enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att ökade utsläpp och ökad biltrafik 
inte kommer ske i någon större utsträckning då sökanden redan idag bor på 
fastigheten.

Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbild och omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslaget bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till befintlig 
bebyggelse.

Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Föreslagen lokalisering bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens 
riktlinjer.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms 
uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för meddelande av positivt 
förhandsbesked bedöms uppfyllas.

Positivt förhandsbesked föreslås meddelas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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