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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Olle Wängborg (MP)    §§ 296-314 
 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
Annie Frid, nämndsekreterare 
Johan Nilsson, kommunsekreterare   §§ 296-305 
Sara Granudd Vernhamn, ekonom   §§ 296-301             
Martin Lilja, enhetschef VA   §§ 296-305 
Lina Johansson, miljöchef    §§ 306-307 
Lene Larsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 306-310 
Kristian Littke, Orust kommun                §§ 306-308    
Åsa Jönsson, planchef   §§ 308-311 
Anders Juhlin, trafik       §§ 298-311  
Urban Nilsson, byggchef    §§ 312-322 
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare §§ 311-320 
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare §§ 311-320
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§296 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med 
följande ändringar: 
 
Punkt 13 angående Tjörns kommuns arbete med våtmarker tas upp 
som punkt 14.  
 
Punkt 14 angående ändring av beslut om återbetalning, tas upp som 
punkt 13.  
 
Tillägg: 
4b.  Information: Hemställan om återupptagande av detaljplaneavtal för 
fastigheten Basteröd 1:33 
 
27b. Information: Inkommen skrivelse angående plank på fastighet 
Klädesholmen 1:83 
 
33. Information: Jenn Johansson (SD) angående meningsutbyte 
publicerat i Lokaltidningen ´Stenungsund, Tjörn och Orust  
 
Utgår: 
24. , Tjörns kommun - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus i efterhand
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§297 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar om aktuella frågor 
i förvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§298 

Information: Hemställan om återupptagande av 
detaljplaneavtal för fastigheten Basteröd 1:33 

2005/3-217  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar om en inkommen 
hemställan om återupptagande av detaljplaneavtal för fastigheten 
Basteröd 1:33.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§299 

Detaljbudget 2021 med investeringsbudget 2021 och plan 
för investeringar 2022-2025 

2020/154 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Detaljbudget 2021 med 
investeringsbudget 2021 och plan för investeringar 2022-2025.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en detaljbudget 
för 2021 i enlighet med den kommunövergripande budget för 2021 
som antogs av Kommunfullmäktige i juni 2020. De ekonomiska 
ramarna har minskats för förvaltningen inför 2021, därmed har 
förvaltningen arbetat med att anpassa verksamheten för att möta 
beslutet om minskad ram.  

Budgetunderlag har tagits fram av förvaltningen, vilket sedan 
gemensamt genomarbetats tillsammans med ledamöterna i 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 105 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-29 
Detaljbudget 2021 med investeringsbudget 2021 och plan för 
inventeringar 2021-2025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska anta Detaljbudget 2021 med 
investeringsbudget 2021 och plan för investeringar 2022-2025. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§300 

Redovisning av intern kontroll för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020 

2020/2 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av intern 
kontroll för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020. 

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

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat risker inom 
nämndens ansvarsområden, vilka beskrivs i Plan för intern 
kontroll för 2020. För varje identifierad risk, beskrivs också 
sannolikhet och konsekvenserna för dessa samt förslag på 
åtgärder för att hantera riskerna.  

Förvaltningens arbete under året med de identifierade och 
prioriterade riskerna återrapporteras här.  

Resultatet av tre av de identifierade riskerna, visar på en liten 
avvikelse och bedöms hanteras inom förvaltningen i löpande 
åtgärder och uppföljning. 

Åtgärder enligt handlingsplan arbetsmiljö (nr 3 av de identifierade 
riskerna i internkontrollplanen för 2020) fortsätter under 2021: 

Uppföljning har gjorts av den handlingsplan som togs fram 
utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2017. Samtliga åtgärder 
enligt handlingsplan för enheten har genomförts. Eftersom den 
medarbetarenkät som skulle genomföras 2020 har skjutits fram till 
2021 kan inte effekten av åtgärderna kontrolleras i den 
utsträckning som planerats. Därför krävs fortsatt utvärdering av 
effekterna, vilket tas upp i förslag för internkontrollplan för 2021. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22, § 3 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Rapport av intern kontroll 2020 
Plan för intern kontroll 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Mattsson (C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 

8



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§301 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020 

2020/63 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godtar den ekonomiska 
månadsrapporten per oktober 2020, med tillägget att 
samhällsbyggnadsnämnden fortsatt ska sträva efter en budget i 
balans. 

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 
Den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2020 avser 
resultatet till och med oktober månad 2020, för respektive 
avdelning inom samhällsbyggnadsförvaltningen: Plan-, bygg-, 
avfalls-, VA- och miljöavdelningen. Prognosen i månadsrapporten 
gäller helåret.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Rapport per oktober 2020 
Beskrivning av månadsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut, med tillägget att 
samhällsbyggnadsnämnden fortsatt ska sträva efter en budget i 
balans. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Peter 
Anderssons (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ja-röst för Peter Anderssons förslag 

Nej- röst för Rikard Larssons förslag 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Mats Johansson (L), Urban Möller (MP), Robert Mattsson 
(C), Peter Andersson (L) och Lars Carlsson (M) 

6 Nej-röster, Björn Möller (-), Jenn Johansson (SD), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Stefan Wirtberg (S), Jan Berndtsson (S), Rikard Larsson (S) 

Rikard Larssons förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§302 

Redovisning av pågående VA-projekt 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Enhetschef för VA-planering Martin Lilja informerar nämnden om 
status för samtliga pågående VA-projekt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§303 

Information: VA- situationen i Skärhamn 
”Översvämningar 2017” 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Enhetschef VA-planering Martin Lilja informerar nämnden om den 
rådande situationen och åtgärder från förvaltningens sida till följd av 
problematik i Skärhamn efter hundraårsregn och efterföljande 
översvämningar 2017.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§304 

Begäran om utökat starttillstånd för Djupviks vattenverk, 
IV6023 

2019/55 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om utökat 
starttillstånd för Djupviks vattenverk, IV6023 

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

Sammanfattning 
Djupviks djupborrade brunn ger ett vatten som innehåller både radon 
och mangan vilket ska luftas och filtrerats bort. VA-avdelningens 
huvudmansskyldighet är att förse anslutna privatpersoner och företag 
med ett tjänligt dricksvatten vilket ställer krav på en fullgod 
anläggning. Befintlig anläggning har fått återkommande anmärkningar 
från tillsynsmyndigheten vid Tjörns kommun. 

Investeringen innebär att vattnet blir tjänligt och att pumpautomatiken 
uppgraderas till modern standard. Vattenverket blir automatiserat och 
kopplas till processövervakningen på Tolleby vattenverk. 

Tillgänglig vattenvolym ur akvifären kommer inte att öka utan kvarstå. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-13, § 73  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Begäran om utökat starttillstånd - specifikation 
Projektbeställning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) och Björn Möller (-) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Ekonom
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§305 

Begäran om starttillstånd för Stansvik etapp 2, IV6048 

2020/156 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om starttillstånd 
för VA-utbyggnad Stansvik etapp 2, i enlighet med 
samverkansavtal från 2014 mellan Tjörns kommun och PFG 
Hamn. 

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 
I samband med byggnationen av Ängholmens reningsverk ingicks 2014 
ett samverkansavtal mellan ägarna till berörd fastighet, PFG Hamn och 
Tjörns kommun, som nu Tjörns kommun fullföljer.  

Detta projekt är ett samarbete mellan trafikenheten och VA-
avdelningen, där varje avdelning bekostar sin del. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Samverkansavtal PFG - Tjörns kommun 
Kartor till samverkansavtalet 
Projektbeställning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§306 

Information: Kontrollplan, tillsynsplan och 
behovsutredningar 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Miljöchef Lina Johansson informerar nämnden om miljöavdelningens 
arbete med kommande kontrollplan, tillsynsplan och 
behovsutredningar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§307 

Ändring av beslut MD § 389/2018 samt återbetalning av 
avgift 

2017/1236-40 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

1. Beslut MD § 389/2018 ändras avseende avgift.  
 

2. Återbetala till  tidigare erlagd 
handläggningsavgift om 6 375 kronor jämte ränta enligt 5 § 
räntelagen från dag för betalning till dess betalning sker. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar barn negativt.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2018, enligt 
miljöavdelningens delegationer MD § 389/2018, att förelägga ägarna till 
brygganläggningen på fastigheten  att avlägsna 
brygganläggningen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade även att ta 
ut en handläggningsavgift om 6 375 kronor för det arbete som utförts i 
ärendet.  

Ägarna till brygganläggningen överklagade beslutet om föreläggande 
till Länsstyrelsen, varefter Länsstyrelsen upphävde beslutet. Beslutet 
om handläggningsavgift överklagades inte och kvarstod därför 
oförändrat.  

Skäl till beslut 
Av 37 § förvaltningslagen (SFS 2017:800) framgår att en myndighet får 
ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser 
att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya 
omständigheter eller av någon annan anledning. 
Miljöavdelningen har vid en närmare granskning av ärendet 
uppmärksammat att beslutet om handläggningsavgift endast riktat sig 
mot en av ägarna till brygganläggningen, . Detta 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

bedöms vara felaktigt då beslutet rätteligen skulle ha riktats mot 
samtliga ägare av brygganläggningen, jfr 1 kap. 9 § regeringsformen 
och 2 kap. 3 § kommunallagen.  

Med hänsyn till detta, samt den omständigheten att anvisning för 
överklagande varit otydligt utformad, bedömer miljöavdelningen att 
beslutet om handläggningsavgift ska ändras på så sätt att tidigare 
erlagd handläggningsavgift ska återbetalas till . 
Avkastningsränta på beloppet ska utgå enligt räntelagens 
bestämmelser.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, genom 
miljöavdelningens delegationsbeslut 2018-10-25, MD § 389 

Länsstyrelsen 2020-01-31 (med diarienummer 505-43785-2018) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Urban Möller (MP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§308 

Information: Tjörns åtgärdsarbete med våtmarker 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kristian Littke, miljöstrateg och projektledare från Orust kommun, 
har bjudits in att informera om samarbetet mellan Tjörns och 
Orusts kommuner kring åtgärdsarbete med våtmarker. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§309 

Ansökan om bidragsmedel för Lokalt vattenvårdsprojekt 
(LOVA) - ”Kommungemensam avloppspolicy, 
avloppsriktlinjer och avloppsrutiner/regler för 
Stenungsund, Orust och Tjörn” 

2020-1002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om LOVA-bidrag 
för ” Kommungemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer och 
avloppsrutiner/regler för Stenungsund, Orust och Tjörn” för 
perioden 2021-2022 om en totalkostnad på 306 024,8 kronor.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar barn negativt utan snarare 
positivt om bidrag beviljas och åtgärderna blir vidtagna på så sätt 
att den lokala miljön förbättras.  

 
Sammanfattning 
Kommuner kan få stöd för lokala åtgärder för bättre havs- och 
vattenmiljö genom LOVA-bidrag från Länsstyrelsen. Projekt som syftar 
till att minska övergödningen kan få upp till 80 % kostnadstäckning 
från staten. 
 
Det övergripande syftet med projektet som bidraget söks för, är att 
fördjupa samverkan mellan STO-kommunerna (Stenungsund, Tjörn 
och Orust) för samsyn rörande tillsyn och prövning av 
avloppsanläggningar för rening av hushållsspillvatten dimensionerade 
för 5-200 PE. Projektet ska underlätta framtagandet av underlag för bra 
och robusta beslut som uppfyller vattendirektivets krav. Projektet ska 
också förenkla, effektivisera och ge stöd för tillsynsmyndigheternas 
arbete med beslut om enskilda avlopp. Målet är att utarbeta en 
gemensam avloppspolicy med gemensamma riktlinjer och 
rutiner/regler för tillsyn och prövning av enskilda avlopp. 
 
Miljöavdelningens arbetsinsats kommer att täckas in i befintlig 
budgetram.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-02 
Ansökningshandlingar 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:19 och återupptas 14:23.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-), Peter Andersson (L) och Urban Möller (MP) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§310 

Ansökan om LOVA-bidrag för åtgärdssamordning 

2020-1001 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om LOVA-bidrag 
för ”Åtgärdssamordnare” för perioden 2021-2025 om en 
totalkostnad på 1 500 240 kronor.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar barn negativt utan snarare positivt om 
bidrag beviljas och åtgärderna blir vidtagna på så sätt att den lokala 
miljön förbättras.  

Sammanfattning 
Kommuner kan få stöd för lokala åtgärder för bättre havs- och 
vattenmiljö genom LOVA-bidrag. Projekt som syftar till att minska 
övergödningen kan få upp till 80 % kostnadstäckning från staten. 
  
Sedan våren 2019 pågår LOVA-projektet Vatten Värt att Värna (VVV) 
som en del av åtgärdsarbetet inom kommunsamarbetet 8+fjordar. Det 
är kommunerna Stenungsund, Orust, Tjörn, Uddevalla och Kungälv 
som samarbetar kring havsmiljöfrågor. VVV är en fortsättning på det 
arbete som bedrivits inom 8+fjordar under längre tid med fokus på att 
återställa vattenmiljöer för vandrande fisk med syfte dels på dess 
ekologiska roll, men även värdet för turism, sportfiske och näringsliv.  

I ett tidigare LONA-projekt analyserades vattendragen inom 
8+fjordarområdet med syfte på uttorkningsbenägenhet. Arbetet 
resulterade i en sammanställning som visualiseras i form av en karta. 
Detta kartmaterial ligger nu till grund för mycket av åtgärdsarbetet som 
VVV syftar till att underlätta. Under 2020 har flera projekt sjösatts tack 
vare bidragsmedel, samt ett kommunövergripande ramavtal har fåtts 
på plats med konsulter som kan hjälpa till att utföra det mer praktiska 
arbetet och med expertkompetens inom naturvård, vattenmiljöer och 
hydrologi. 

21



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I Tjörns kommun pågår flera projekt som redan beviljats bidragsmedel 
och det finns identifierade platser för projekt under vintern 2020-2021. 
Under hösten 2020 har Tjörns kommun haft en egen åtgärdssamordnare 
som finansierats till 100 % av statliga pengar. På grund av de pågående 
projekten och behovet av att skapa en kontinuitet i åtgärdsarbetet är det 
av stor vikt att åtgärdsarbetet för Tjörn samordnas även långsiktigt. 

Det sökta bidraget om 1 500 240 kronor motsvarar 80 % av projektets 
totala kostnad på 1 875 300 kronor. Resterande 20 % av 
projektkostnaden utgörs av så kallad medfinansiering vilket finansieras 
i form av arbetstid och kommer att täckas in av befintlig ram eftersom 
arbetet är och kommer att budgeteras för.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-02 
Ansökningshandlingarna 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§311 

Information: Återremiss parkeringstaxa ishallen - 
kommunövergripande parkeringspolicy 

2020/29 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Trafikingenjör Anders Juhlin informerar nämnden om det fortsatta 
arbetet med framtagande av parkeringstaxa.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§312 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

2020-000688 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus. 
 
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 
Tjänsteutlåtande 2020-11-02 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendebeskrivning 
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med 
R1 – område för tätortsstudie, R7 – område med stora 
kulturmiljövärden och R8 – område med särskilda värden för 
rekreation och friluftsliv. 

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

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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

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). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

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 2020-09-27. 

Sökanden har i ansökan daterad 2020-09-27 samt i e-postmeddelande 
daterat 2020-11-01 närmare redovisat skälen bakom ansökan. Enligt 
ansökan behövs bostadshuset för att genomföra ett arvskifte. 
Nya byggnader ska följa kringliggande byggnaders formspråk och 
utförande med ljusmålad träpanel, sadeltak med enkupigt taktegel och 
en stengrund som är anpassad till marken. Placeras i ett läge som tar 
utgångspunkt i befintlig bebyggelses förhållande mellan naturmark och 
närheten till vattnet. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver 
särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls (Vårda, 
bevara och utveckla - program för Tjörns kulturmiljöer).   

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 lokalisering av bostadshus 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.  

26



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig 
komplettering till befintlig bebyggelse då läget är högre än 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, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen 
bedöms inte uppfyllas. 

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela 
positivt förhandsbesked bedöms inte uppfyllas.  
 
Ansökan föreslås avslås. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cyril Esbjörnsson (TP), Peter Andersson (S) och Urban Möller (MP) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
 

 
 

 

Det här beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§313 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för 
nybyggnad av tvåbostadshus 

2020-000601 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Ansökningshandlingar 
 
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). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus. 

Ansökan är ännu inte komplett då vattenintyg fortfarande saknas. 
Sökandes kontaktperson har över telefon 2020-10-30 framfört att de 
önskar att ärendet initialt prövas utan intyg. 

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 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

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). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-08-25. 

Sökanden har i ansökan framfört att de ansöker om att få 
förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus. De önskar bidra till 
fler hyresbostäder på landsbygden genom att uppföra tvåbostadshus 
med hyresrätt som upplåtelseform. 
 
Byggavdelningens bedömning 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. 

Föreslagen plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse. 

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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela 
positivt förhandsbesked bedöms inte uppfyllas.  
 
Ansökan föreslås avslås. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
 

 
 

 
Det här beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§314 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad 
av komplementbyggnad (verksamhetslokal) 

2020-000635 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning 
 

2. Utföra syn på fastigheten inför beslut 

 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad (lagerbyggnad) utanför detaljplan. Föreslagen 
lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan. Ansökan föreslås avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-02 
Ansökningshandlingar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) och Björn Möller (-)  föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska: 

1. Återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning 
2. Utföra syn på fastigheten inför beslut 

 
Beslutet skickas till 
Byggavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§315 

 Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av 
garage 

2020-000694 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas. 

2. Som kontrollansvarig godkänns Daniel Karlsson. 

Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut 

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

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd 
bokas hos byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 / 0304-60 11 
42). 

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 

samhällsbyggnadsnämnden.  
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av garage utanför detaljplan. 
Bygglov föreslås beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendebeskrivning 
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Aktuellt område är utpekat som sammanhållen bebyggelse. 

33



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea 
på 64 m2. 

Ansökan blev komplett 2020-09-28. 

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

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

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

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

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

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut 
Föreslaget garage bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på 
detaljplan. 

Föreslaget garage bedöms vara anpassat till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Föreslaget garage bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen. 

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

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.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) och Jan Berndtsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
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§316 

, Tjörns kommun - Bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av enbostadshus/rättelseföreläggande samt 
sanktionsavgift 

2020-000645 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Ansökan avslås 
2. Byggsanktionsavgift på 29 637 kr tas ut av fastighetsägarna  

med stöd av 9 kap 10 § 1 
stycket 1 punkten plan- och byggförordningen för redan utförd 
tillbyggnad, uppförd utan startbesked 

3. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen.  
4. Fastighetsägarna  

föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast 
4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft ha rivit den 
utan lov redan uppförda tillbyggnaden 

5. Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap 37 § plan- och 
bygglagen med löpande vite om 30 000 kr per kvartal från och 
med den kalendermånaden efter det att föreläggandet ska vara 
fullgjort. Vitet fördelas om 15 000 kr per person till 
fastighetsägarna  

Sammanfattning 
Det har kommit till byggavdelningens kännedom, att det inom 
fastigheten  har utförts en tillbyggnad. Åtgärden kräver 
bygglov. Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad 
av fritidshus utanför detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse. Det är 
också fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen. Ansökan föreslås 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-28 
Ansökningshandlingar 
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Ärendet 
Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten ligger inom ett område där kommunen arbetar 
med att ta fram en detaljplan.  

I kommunens översiktsplan (ÖP 13) har aktuellt område redovisats som 
R1 – område för tätortstudie. I tätortsstudien för Skärhamn har aktuellt 
område redovisats som område för bostäder. 

Aktuellt område har i kommunens kulturmiljövårdsprogram utpekats 
som särskilt värdefullt ur kulturmiljövårdssynpunkt. 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit till byggavdelningens kännedom, att det inom 
fastigheten  har utförts en tillbyggnad. För åtgärden 
krävs bygglov. 

Åtgärden omfattas inte av undantag från bygg- eller anmälningsplikt 
enligt 9 kap 4 b § 1 pt. eller 9 kap 6 § 1 pt. då fastigheten ligger inom en 
sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till 
omfattningen av byggnadsverk  i bebyggelsen.  

Överträdelsen består av att tillbyggnaden har påbörjats utan 
startbesked (10 kap 3 § 1 pt. samt 11 kap 51 § plan- och bygglagen). 

Det har i skrivelse daterad 2020-08-21 från Tjörns kommun informerats 
om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta handläggning.  

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus har 
inlämnats. Ansökan är daterad 2020-09-07. Ansökan avser en 
tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 48 m2.  

I samband med inkommen ansökan om bygglov i efterhand har 
skrivelse om varför erforderliga tillstånd inte sökts i samband med att 
tillbyggnaden utfördes inlämnats. I skrivelsen framförs i huvudsak: 

 Fastighetens huvudbyggnad var i dåligt skick när fastigheten 
förvärvades 2006. Samma år renoverades huset invändigt och en 
glasveranda byggdes till. 
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 2015 påbörjades planeringen av nu aktuell tillbyggnad. Hänsyn 
togs till grannars utsikt och ljusförhållanden samt den egna 
fastighetens topografi. 

 Tillbyggnaden stod klar i juni 2016. 
 I samband med att fastigheten skulle säljas 2020, uppdagades att 

tillbyggnaden saknade erforderliga tillstånd. 
 Fastighetsägarna inser att de gjort ett misstag och understryker att 

det inte gjorts medvetet. 

I samma skrivelse förklarar Tomas Rossing, fastighetsägarnas ombud, 
tankarna bakom gestaltningen av tillbyggnaden. Han skriver 
sammanfattningsvis: Fastigheten  har ett enkelhus som byggs 
till för nya behov och användning. Det ursprungliga huset är även efter 
tillbyggnaden avläsbart. Tillägget är tydligt sammanfogat och har en egen 
karaktär och i en skala som rimmar med omgivningen. Tillbyggnaden ligger 
högre upp än ursprungshuset men följer bergets kontur och sticker inte upp 
över dalgångens högre nivåer. Husets inre layout ger mycket bra 
rumssamband och fina förhållande mellan inne och ute. 

Bohusläns museum samt planavdelningen har beretts tillfälle att yttra 
sig över ansökan. 

Planavdelningen har inkommit med yttrande daterat 2020-09-28. 
Yttrandet lyder enligt följande: ”Fastigheten  ligger inom det 
planområde för vilket Tjörns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan. 
Ett av de syften som detaljplanen ämnar till är att definiera kulturmiljövärden 
och därefter upprätta lämpliga planbestämmelser. Exempelvis varsamhets-, 
skydds- och utformningsbestämmelser. I planarbetet har erforderliga 
planeringsunderlag tagits fram och ett antal byggnader har föreslagits beläggas 
med specificerade varsamhets- och skyddsbestämmelser utöver de generella 
bestämmelserna gällande en varsam hantering av den bebyggda miljön i 
Stockevik.”  

Vid det inledande arbetet med detaljplanen bedömdes  i 
inventeringsarbetet inneha så pass höga kulturhistoriska värden att 
huvudbyggnaden föreslogs bestämmelse ”k1” – det vill säga att ”Byggnadens 
exteriör ska underhållas så att dess särart bevaras. Varsamhet ska särskilt 
iakttas avseende befintlig taklutning, färgsättning, fönster- och dörrsättning 
och fasadernas uttryck”. Utöver denna specifika planbestämmelse gäller även 
det generella varsamhetskravet, definierat här som, ”Varsamhet ska iakttas vid 
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underhåll och ändring av byggnaders exteriörer, i avsikt att bevara 
bebyggelsens särart. Autentisk byggnadsvolym, takform, materialval och 
färgsättning ska särskilt beaktas. Antikvarisk medverkan kan krävas vid 
anmälnings- och bygglovspliktiga åtgärder inom k1 och k2 markerade 
områden”. Utöver ”varsamhet” specificerar även planen generella krav 
gällande ”placering, utformning och utförande”.  

Byggnaden i den form som fanns vid upprättande av samrådshandlingen 
bedömdes således ha höga kulturhistoriska värden vilka definierats och 
specificerats inom ramen för planarbetet. Utifrån dessa kända förhållanden är 
bedömningen från planavdelningen att utbyggnationen som nu ansöks om i 
efterhand inte är förenlig med vare sig detaljplanens föreslagna innehåll och 
syfte – samt ej förenligt med plan- och bygglagens varsamhetskrav för vilket 
framtagna handlingar verkar som underlag. 

Bohusläns museum har inkommit med yttrande daterat 2020-09-30. 
Yttrandet lyder enligt följande: ”Stockevik ligger på Tjörns västsida cirka en 
kilometer söder om Skärhamns samhälle och byggnaden 300 m från viken. Den 
utgör en utpekad miljö nr 23 i Kulturmiljöprogrammet 2015 för Tjörns 
kommun.” Vi har synpunkter t ex på storleken, fönstersättningen. Positivt är 
att tillbyggnaden och den ursprungliga byggnaden är tydligt urskiljbara och 
att inga ingrepp gjorts i berg- hällarna. Men åtgärden är extra känslig efter 
som den skett i en miljö som är utpekad för sitt höga kulturhistoriska värde och 
kan medföra ”spridningseffekt”. 

Sökande har i skrivelse daterad 2020-09-30 beretts tillfälle att bemöta 
inkomna yttranden. Sökanden har genom ombud Tomas Rossing i 
skrivelse daterad 2020-10-06 kommenterat inkomna erinringar enligt 
följande: ”När  köpte det gamla fina enkelhuset för 
många år sedan var det förfallet och i ett mycket dåligt tekniskt skick. Bland 
annat fick taket renoveras och det befintliga enkupiga takteglet sattes tillbaka, 
bakugnen restaurerades, tidsenlig järnspis installerades och huset fick en 
glasveranda. Upprustningen utfördes med god hantverkskunskap av erfarna 
snickare och med uppriktig respekt för det gamla fina enkelhusets karaktär. 
Huset blev genom upprustningen mer praktisk och användbar. (Som kuriosa 
kan i sammanhanget nämnas att Tjörns kommun hade ett fint foto av huset 
med sin veranda på sin hemsida för några år sedan som exempel på hus från 
Stockevik.) Åren gick och familjen växte. Huset nyttjades i första hand till 
fritidsboende men ibland till längre boendeperioder och för distansarbete. 
Behovet av bygga till uppstod. Men hur bygger man till ett enkelhus på bästa 
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sätt med respekt för kulturarv och byggnadstradition? Det sägs att för i tiden 
kunde ett enkelhus som är en timmerstock bred byggas till med ”en stock” till 
vid sidan, få ett nytt tak över hela husets bredd och omvandlas till ett 
dubbelhus. Ganska smart egentligen men kanske svårförenlig med vår tids sätt 
att utforma skyddande bestämmelser för gamla hus i nya detaljplaner.  

Principen är här att: Bevara enkelhusets geometri och göra ett tydligt tillägg i 
en egen byggnadsvolym. För att helt bevara de vackra berghällarna, 
grundläggs tillbyggnaden på plintar och får följa bergets kontur. 
Tillbyggnaden ges ett relativt enkelt uttryck. Visuell kontakt mellan rum inne 
och de fina berghällarna får man genom ett par större fönster. 

Tillbyggnaden får samma stående brädklädsel på fasad och samma enkupiga 
tegel som det ursprungliga huset. Tillbyggnaden byggs med träregelstomme 
och kan ges en friare fönstersättning för invändigt dagsljusflöde vilket också 
medför att tillbyggnaden blir mer ”historiskt avläsbar”. Som bostadshus har 
fastigheten blivit betydligt mer funktionell och fått fina rumssamband både 
inne och ute. Tillbyggnaden kan upplevas ligga högt upp och är en följd av att 
berget följs. Genom denna placering knyts tomtens nedre och övre del fint 
samman mycket bra och det skapas flera ”utvändiga rumsbildningar” med god 
läverkan.   

Fastigheten ligger längs vägen med namnet Stockevik Kärret. I 
kulturmiljöprogrammet för Tjörns kommun från 2015 står texten ”bebyggelse 
med agrar karaktär” på en karta där vi tolkar att  ligger. Vägen ligger i 
en klåva och kantas av bebyggelse av skiftande karaktär och speglar på sätt och 
vis den här platsens förändring över tid. Här finns såväl funkis som enkelhus 
av timmer. Vårt enkelhus ligger upprustat och tryggt med gaveln mot vägen 
med sin tillbyggnad på andra sidan upp mot berget. Fastigheten är idag mycket 
trivsam och användbart som bostadshus.” 

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). 

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

40



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (8 kap 13 § 
plan- och bygglagen). 

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

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits 
en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den 
som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en 
viss tid (11 kap 20 § plan och bygglagen). 

Ett föreläggande enligt bland annat 20 § får förenas med vite (11 kap 37 
§ plan och bygglagen). 

Om två eller flera är betalningsskyldiga för samma överträdelse, är de 
solidariskt ansvariga för betalningen (11 kap 60 § plan- och bygglagen).  

Tjörns kommun har i ett kulturmiljöprogram redogjort för kommunens 
syn på området med bebyggelsen kulturhistoriska värde. På sidan 142 i 
programmet, under rubriken 23. Stockevik, anges följande om 
förhållningssätt till tillbyggnader: Tillbyggnader, takkupor, balkonger, 
altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den 
enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De 
utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande 
som tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och karaktär 
samt omkringliggande topografi och bebyggelse. 
Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande 
bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse 
färgsättning och materialval. 

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Redan utförd tillbyggnad bedöms med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 2 
punkten plan- och bygglagen vara en bygglovspliktig tillbyggnad.  

Befintligt enbostadshus (före redan utförd tillbyggnad) bedöms ha stora 
kulturvärden och ligger inom område med stora värden ur 
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kulturmiljösynpunkt vilket visas i både antaget kulturmiljöprogram för 
Tjörns kommun samt i det planarbete som pågår för området.  

Ett bebyggelseområdes särskilda historiska och kulturhistoriska värden 
ska skyddas och dess karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Krav på 
hänsyn till miljömässiga värden som kommit till uttryck i en antagen 
plan eller i ett bevarandeprogram har särskild tyngd vid bedömningen 
av om en byggnad (tillbyggnad) kan anses vara anpassad till den 
kulturhistoriska miljön (se prop. 1985/86:1 s. 231 och 480 f.). 

Byggavdelningen gör bedömningen att tillbyggnadens volym och 
placering ger ett allt för dominerande intryck på platsen och att 
tillbyggnaden inte uppfattas som en underordnad tillbyggnad till det 
befintliga enbostadshuset. Placeringen skiljer sig markant från övriga 
huvudbyggnader i området som likt det befintliga bostadshuset är 
placerade nedanför bergsfoten.  

Med hänvisning till det nu anförda kan utformningen och placeringen 
av tillbyggnaden inte vara förenlig med de riktlinjer som framgår av 
kommunen kulturmiljöprogram eller det underlag som tagit fram inom 
ramarna för detaljplanearbetet.  

Att tillåta redan utförd tillbyggnad kan ge ackumulerande effekter på 
bebyggelseområdets värden.  

Byggavdelningen finner att åtgärden i övrigt får en sådan påverkan på 
kulturvärdena på platsen att ett tillåtande av åtgärden skulle strida mot 
anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL.  

Kraven i 2 kap 6 och 9 §§ samt 8 kap 1, 13 och 17 §§ plan- och 
bygglagen bedöms inte uppfyllas. 

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

Byggnadssanktion föreslås tas ut med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1 
punkten plan och bygglagen med utgångspunkt från bygglovsplikt 
med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 3 punkten b plan- och bygglagen.  

För beräkning av byggnadssanktionsavgift används Boverkets guide 
för beräkning av sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2015, det 
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vill säga det år som byggnadsarbetena påbörjats. Beräkningen föreslås 
biläggas samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet.  

Följande fakta har matats in i guiden:  
 Påbörjat utan starbesked  
 Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad 
 Tillbyggnad 
 En- eller tvåbostadshus 
 Nej 
 Area 48,2 m2 
 Ändrat år till 2015 

Byggnadsanktionsavgiften för redan utförd tillbyggnad uppgår enligt 
guiden till 29 503 kr. 

Byggnadssanktionsavgiften för redan utförd tillbyggnad föreslås därför 
tas ut med beloppet 29 5637 kr. Det bedöms inte ha framkommit något 
som gör att byggnadssanktionsavgiften ska nedsättas eller inte tas ut.  

Det bedöms, att avgiften ska tas ut av båda nuvarande fastighetsägare. 
Båda var lagfarna ägare till fastigheten när byggnadsarbetena utfördes 
år 2015. Båda bedöms ha begått överträdelsen Båda bedöms ha fått 
fördel av utförda åtgärder. Båda nuvarande fastighetsägare bedöms 
därmed vara solidarisk ansvariga för betalningen.  

Det föreslås att redan utförd tillbyggnad ska rivas och det föreslås att 
detta ska rättas genom föreläggande förenat med löpande vite. Rättelse 
innebär rivning av tillbyggnad och bortforsling av material. 
Föreläggandet föreslås vara fullgjort inom 4 månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft.  

Löpande vite föreslås sättas till 30 000 kr per var tredje kalendermånad. 

Ansökan föreslås avslås.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-), Peter Andersson (L), Urban Möller (MP), Cyril 
Esbjörnsson (TP) och Jenn Johansson (SD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till 
Tomas Rossing 

 
 

 

 
 
Det här beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. 
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§317 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad 
av komplementbyggnad (återförvisat ärende från 
Länsstyrelsen) 

2020-000263 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

1. Bygglov beviljas 

2. Avvikelse från gällande detaljplan medges 

3. Som kontrollansvarig godkänns Jonas Eklund 

Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta 

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

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt 
samråd bokas hos byggavdelningens expedition (0304-60 11 
40/0304-60 11 42). 

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 

samhällsbyggnadsnämnden.  
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Sammanfattning 
Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 158: avslag på ansökan om 
bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. 

Länsstyrelsen 2020-10-01: upphävande av det överklagade beslutet och 
återförvisande av ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-02 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Bostäder i Kårevik (P74). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten 
enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål.  

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med 
en byggnadsarea på 33 m2 med tillhörande stödmurar.  

Ansökan blev komplett 2020-03-12.  

Föreslagen komplementbyggnad överensstämmer med gällande 
detaljplan.   

Föreslagna murar avviker från gällande detaljplan beträffande läge på 
tomt.  

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.  

Ägare till fastigheten Rönnäng  har inkommit med erinran daterad 
2020-03-24.  

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak placering och olägenhet.   

Sökande har i skrivelse daterad 2020-03-31 kommenterat inkomna 
erinringar.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 158/2020-05-20 följande: 
att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. 

Länsstyrelsen beslutade 2020-10-01 att upphäva det överklagade 
beslutet och återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 
Länsstyrelsen hänvisar till att beslutet inte är motiverat. 

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 
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helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och 
bygglagen). 

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

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

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Byggavdelningen gör bedömningen att avvikelsen är av begränsad 
omfattning då stödmurarna endast är 50 cm höga och nödvändiga för 
att området ska användas och bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Åtgärden är också förenlig med detaljplanens syfte att bygga en 
komplementbyggnad på platsen. 

Föreslagen bebyggelse bedöms vara anpassad till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.   

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

Föreslagen bebyggelse 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 
Urban Möller (MP) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
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Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
vidmakthålla tidigare ståndpunkt om avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Urban Möllers (MP) och 
Peter Anderssons (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Urban Möllers och Peter Anderssons förslag 

Nej- röst för Cyril Esbjörnssons förslag 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster: Björn Möller (-), Mats Johansson (L), Urban Möller (MP), 
Robert Mattsson (C), Peter Andersson (L) och Lars Carlsson (M) 

5 Nej-röster: Jenn Johansson (SD), Cyril Esbjörnsson (TP), Stefan 
Wirtberg (S), Jan Berndtsson (S) och Rikard Larsson (S) 

Urban Möllers och Peter Anderssons förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
 

 
 

 
Det här beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd 
skrivelse. 

Delges:  
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§318 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus 

2020-000621 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas. 

2. Som kontrollansvarig godkänns Göran Berggren. 

Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta 

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

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd 
bokas hos byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 / 0304-60 11 
42). 

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 

samhällsbyggnadsnämnden.  
 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats. 
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 

Sammanfattning 
Ärendet avser Bygglov för nybyggnad av enbostadshus utanför 
detaljplan. Bygglov föreslås beviljas. 

Tidigare beslut 
Delegationsbeslut § 162/2009-06-22: positivt förhandsbesked för 
lokalisering av enbostadshus. 

Delegationsbeslut § 20/2012-01-13: positivt förhandsbesked för 
lokalisering av enbostadshus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Ansökningshandlingar 
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Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Aktuell plats är belägen inom Stigfjordens naturvårdsområde.  

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en 
byggnadsarea på 179 m2 (inkl. 83 m2 öppenarea). 

Ansökan blev komplett 2020-09-23. 

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

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2020-10-19 tillstyrkt 
förhandsbeskedet. 

Avfallsavdelningen har i yttrande daterat 2020-09-28 framfört 
avdelningens synpunkter gällande avfallshantering.  

Sökande har kommenterat inkomna synpunkter 2020-10-20. 

Sökande har 2020-08-25 erhållit erforderliga tillstånd från 
Länsstyrelsen. 

I samband med det första förhandsbeskedet som beviljades, har 
fastigheten avstyckats 2009-09-21. 

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
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Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller 
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller 
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 

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 
Med anledning av genomförd avstyckning och förutsättningarna på 
plats bedöms föreslagen lokalisering av bostadshus utgöra en så kallad 
lucktomt och därmed infaller inte detaljplanekravet. Därmed görs 
bedömningen att prövning av markens lämplighet för nybyggnation på 
platsen kan prövas direkt genom en prövning av ansökan om bygglov. 
I och med det har berörda sakägare och remissinstanser blivit hörda i 
ärendet och aktuella utredningar har genomförts.  

Föreslagen nybyggnation bedöms vara anpassad till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 

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

Föreslagen nybyggnation bedöms inte medföra betydande olägenhet 
för omgivningen. 

Föreslagen nybyggnation 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 § plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas. 

Bygglov föreslås beviljas. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-), Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
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§319 

Södra Bäck 2:145, Tjörns kommun - Rivningslov samt 
bygglov för nybyggnad av industribyggnad 

2020-000655 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att: 

1. Bygglov beviljas. 

2. Som kontrollansvarig godkänns Johnny Aronsson. 
 
Upplysningar 

 Rivnings- samt byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor 
efter att detta beslut kungjorts i Post- och inrikes tidningar. 
Information om vilket datum, som gäller i detta ärende finns att 
hämta på poit.bolagsverket.se. Post- och inrikes tidningar. 

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt 
samråd bokas hos byggavdelningens expedition (0304-60 11 40 / 
0304-60 11 42). 

 Rivnings- samt byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän 
startbesked meddelats. 

 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 
samhällsbyggnadsnämnden.  

 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats. 
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt 
anmälan om rivning av befintlig hall utanför detaljplan. Bygglov 
föreslås beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-04 
Ansökningshandlingar 

Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
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Aktuellt område är utpekat som sammanhållen bebyggelse. 

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med  
R8 – område med särskilda värden för rekreation och friluftsliv. 

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en 
byggnadsarea på 390 m2 samt anmälan om rivning av befintlig hall. 

Ansökan blev komplett 2020-10-06. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Erinran 
har inte inkommit. 

Södra Bohusläns räddningsförbund har i yttrande daterat 2020-10-23 
tillstyrkt bygglovet. 

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2020-10-23 tillstyrkt bygglovet. 

Sökande har i skrivelse daterad 2020-11-04 kommenterat inkomna 
erinringar. 

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 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). 
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En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § 
plan- och bygglagen). 

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
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. 

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

Bygglov föreslås beviljas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) och Björn Möller (-) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Swede Ship Marine AB 
Varvsvägen 14 
471 98 Fagerfjäll
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§320 

, Tjörns kommun - Bygglov i efterhand 
för tillbyggnad av enbostadshus samt sanktionsavgift 

2020-000599 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas i efterhand 
2. Kontrollansvarig krävs inte 
3. Tekniskt samråd krävs inte 
4. Startbesked meddelas (se under upplysningar) 
5. Fastställd kontrollplan ska följas 
6. Berörd byggnadsdel får tas i bruk innan slutbesked ges 
7. Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 7 § första 

stycket 4 plan- och byggförordningen påförs ägaren till Södra Bäck 
2:65,  och , en byggsanktionsavgift 
om 6799 kr som delas solidariskt mellan ägarna. Avgiften ska betalas 
till Tjörns kommun inom två månader efter det att beslutet har 
delgetts de avgiftsskyldiga 

Upplysningar 
 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om 

slutbesked inlämnas. 
 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan 

redovisas. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus 
utanför detaljplan, men inom sammanhållen bebyggelse. Bygglov 
föreslås beviljas och sanktionsavgift föreslås tas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Ansökningshandlingar 

Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom 
sammanhållen bebyggelse. 
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Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R 
(område med endast generella bestämmelser). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus 
med en byggnadsarea på 30 m2 (varav 19 m2 har försetts med ett 
skärmtak).  

Ansökan om bygglov inkom till byggavdelningen 2020-08-24. I 
samband med en besiktning av fastigheten 2020-08-31 i aktuellt 
bygglovsärende uppdagades det att de sökta åtgärderna redan var 
påbörjade. 

Aktuell handläggare har i skrivelse daterad 2020-09-14 informerat 
fastighetsägarna om gällande lagstiftning och om ärendets fortsatta 
handläggning.  

Sökande har i skrivelse daterad 2020-10-04 besvarat byggavdelningens 
skrivelse och i huvudsak framfört följande: 

 Byggnadsarbetena påbörjades i april/maj 2020.  
 Sökande har fått information om kommunens altanregler, men 

upptäckte när altanen var klar att blivit högre. 
 Frågar kommunen igen vad som gäller för det skärmtak som 

tillkommit och den högre altanen och får då besked om att bygglov 
krävs.  

 Sökande skickar då in en ansökan och ritningar. 

Ansökan blev komplett 2020-10-19. 

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).  
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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). 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om 
det är oskäligt med hänsyn till: 

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att 
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den 
avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat 
påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse 
skulle inträffa (11 kap 53 § plan- och bygglagen). 

En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte 
står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften 
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första 
stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl 
kan anses vara av mindre allvarlig art (11 kap 53a § 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).  

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).  

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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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 
Redan utförda åtgärder bedöms vara anpassade till det egna huset och 
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 

Redan utförda åtgärder bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan. 

Redan utförda åtgärder bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen. 

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

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 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. 
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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  
 En- och två bostadshus 
 Nej (ej tidigare ansökt åtgärd)  
 30 m2 

Byggsanktionsavgiften för redan utförd tillbyggnad uppgår enligt 
guiden till 27 197 kr.  

Byggavdelningen gör bedömningen att överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen och bedömer att överträdelsen anses vara av mindre 
allvarlig art och därmed bör sättas ned till en fjärdedel.  

Byggsanktionsavgift för redan utförd tillbyggnad föreslås därför tas ut 
med beloppet 6799 kr.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (S), Mats Johansson (L), Robert Mattsson (C) och Björn 
Möller (-) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
 

 
Det här beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
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§321 

Information: Inkommen skrivelse angående plank på 
fastighet Klädesholmen 1:83 

2018-0563 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Byggchef Urban Nilsson informerar om ärendet med anledning av 
att Klädesholmens vägförening inkommit med ett brev till 
samhällsbyggnadsnämnden, angående ett plank på fastighet 
Klädesholmen 1:83.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 
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§322 

Meddelanden 

2020/3 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om delgivningar om 
domar och beslut som inkommit till förvaltningen för perioden 
2020-10-06 – 2020-11-04: 

Länsstyrelsen beslutade 2020-10-19 att upphäva det överklagade 
beslutet om avslag på ansökan om bygglov på fastigheten  
i Tjörns kommun (pool och poolhus). Ärendet återförvisas i den del 
det avser bygglov för nybyggnad av poolhus/omklädningsbyggnad 
till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning, vilket 
specificeras i beslutet. 

Länsstyrelsen beslutade 2020-11-03 att med stöd av 12 kap. 6 § 
miljöbalken, förelägga Amund Consulting AB att vidta 
försiktighetsåtgärder, som specificeras i beslutet, till skydd för 
naturmiljön vid underhållsröjning vid ledningar på Östra Tjörn 
mellan Rösselvik och Skåpesund i Tjörns kommun, enligt kartor i 
bilaga till beslutet. 
 
Kungörelser 
Mark- och miljödomstolen 2020-10-28:   
För Västra Götaland ansökt om tillstånd till vattenverksamhet enligt 
11 kap. miljöbalken för sandutläggning i forskningssyfte i en havsvik 
vid Lilla Askerön (fastigheterna Lilla Askerön 2:6 och S:3) i Tjörns 
kommun. En sk. liten miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Enligt 
sökanden kan även följande fastigheter komma att beröras av 
ansökan. Lilla Askerön 1:2, 1:4, 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:21, 1:26, 1:91, 2:17-
2:19 och 2:42, samtliga fastigheter i Tjörns kommun.
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§323 

Anmälan av delegeringsbeslut 

2020/4 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner de redovisade 
delegeringsbesluten. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden 
antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
Samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegeringsbeslut: 

Beslut enligt byggavdelningens delegationer (BD): §§ 795-820, §§ 822-
836, §§ 838-931  

Övriga delegationsbeslut:  

Lina Johansson §2/2020, Remiss av Havs- och Vattenmyndighetens 
förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i 
engångsplastdirektivet. 

Martin Lilja §2/2020, VA-uppgift Hövik 3:117 

Lars Carlsson §11/2020, Ordförandebeslut - Ingående av 
förlikningsavtal avseende översvämningsskador på fastigheten Tjörn 
Svanvik 1:49. 
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§324 

Information: Jenn Johansson (SD) angående 
meningsutbyte publicerat i Lokaltidningen Stenungsund, 
Tjörn och Orust 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Jenn Johansson (SD), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, gör ett 
inlägg angående meningsutbyte mellan han själv och ordföranden Lars 
Carlsson (M), som publicerats i Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn och 
Orust den 2 november 2020. Kritik har uppfattats som riktad mot delar 
av samhällsbyggnadsförvaltningen, snarare än 
samhällsbyggnadsnämnden, som är ansvarig för förvaltningens arbete. 
Inlägget syftar att avsluta debatten, vilket mottas positivt av övriga 
närvarande ledamöter. 
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