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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Lars Carlsson (M) 

Peter Andersson (L) 
Jörgen Myrberg (KD)                                                           §§ 151-173 
Robert Johansson (M) tjänstgör för Jörgen Myrberg (KD) §§ 135-150 
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (MP) 
Rikard Larsson (S) 
Jan Berntsson (S) 
Björn Sporrong (S) 
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Jenn Johansson (SD) 

 
  
Övriga närvarande Robert Johansson (M)                                                         §§ 151-173 

Olle Wängborg (MP) 
Jan Josefsson (V) 
Björn Möller (-) 
Stellan Samsson (-) 

  
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
Lina Johansson, miljöchef                                                   §§ 143-148 
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör                 §§ 143-148 
Emelie Tinglöf, praktikant                                                   §§ 143-148 
Michael Kööhler, chef för avfallsavdelningen                    §§ 149-150 
Martin Lilja, enhetschef VA-avdelningen                           §§ 151-152 
Åsa Jönsson, planchef                                                          §§ 153-155, 172-173 
Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt                                         § 153 
Daniel Rutgersson, planarkitekt                                           §§ 153-155, 172-173 
Urban Nilsson, byggchef                                                      §§ 156-167 
Matilda Källareholm,                                                            §§ 156-157 
Linn Sörensen-Ringi                                                             §§ 156-167 
Clara Samuelsson                                                                  §§ 156-167 
Emma Dolonius, nämndsekreterare  
Annie Frid, nämndsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135 
 
Fastställande av dagordning 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utsänd dagordning med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
Nämnden har två frågor till förvaltningen: 

 Planförutsättningar gällande röd eller svart färg på tak i Nordviksberg. 
 Huruvida Rådet för funktionshinder ska vara remissinstans i planärenden. 

 
Nämnden fastställer att följande punkter ska vara omedelbart justerade: 

21. Remiss: Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-
2025 

22. Remiss: Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland 

23. Remiss: Målbild Tåg 2028 
25. Godkännande av samrådshandling Detaljplan Del av Rönnäng 1:539 Ishallen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136 
 
Närvarorätt för mötesfacilitator 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger nämndsekreterare Emma Dolonius rätt att närvara 
som mötesfacilitator. 

Sammanfattning 
Nämndsekreterare Annie Frid beskriver rollen som mötesfacilitator, nämligen att 
vara behjälplig under mötet kring digitalt deltagande. Det är ett kollegialt samarbete 
mellan kommunens nämndsekreterare för att stötta upp så att sammanträden flyter 
på friktionsfritt även med några ledamöter som deltar digitalt på distans.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137 
 
Praktisk information från nämndsekreteraren om digitalt 
deltagande i nämndsammanträde 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Nämndsekreterare Annie Frid informerar om praktiskt förhållningssätt kring digitalt 
deltagande i nämndmötena.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138 
 
Förvaltningschef informerar 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor, 
idag bland annat om:  

 Situationen kring Covid-19 på förvaltningen 
 Pågående budgetdialog inför 2021 
 Sommarens prognostiserade vattensituation  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§139 
 
Delårsrapport april 2020 
 
2020/86 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Delårsrapport april 2020 med följande 
tillägg: 

 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta fram ett åtgärdsprogram för att få 
budgeten 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 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett delårsbokslut per april 2020 som ett 
led i uppföljnings- och rapporteringsprocessen i Tjörns kommun. 
Totalt sett redovisar sektor samhällsbyggnad ett resultat om - 1 306 tkr för delåret 
till och med april 2020 och en prognos för året på - 5 216 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport april 2020 

Tjänsteutlåtande 2020-05-07 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att nämnden godkänner Delårsrapport april 2020 med 
följande tillägg: 
 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta fram ett åtgärdsprogram för att få 
budgeten i balans.   

 
Robert Johansson (M) tillstyrker Rikard Larssons förslag till beslut.  

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§140 
 
Svar på remiss: Kommunrevisionens granskning av inköp och 
upphandling 2019 
 
2020/38 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Beakta de rekommendationer som kommunrevisionen har givit 
samhällsbyggnadsnämnden 

2. Översända tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08 till revisionen som svar på 
rapporten Granskning av inköp och upphandling för 
samhällsbyggnadsnämndens del 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en granskning av inköps- och upphandlingsprocessen för att bedöma om styrelse 
och nämnder säkerställer att den interna kontrollen inom inköps- och 
upphandlingsprocessen är tillräcklig samt att bedöma efterlevnaden av gällande 
lagstiftning inom området. 
EY finner att samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll och efterlevnad av gällande lagstiftning inom området och har tagit fram 
rekommendationer för samhällsbyggnadsnämnden. 
 

 Beslutsunderlag 
Granskning av inköp och upphandling 2019 
Följebrev 

 Tjänsteutlåtande 2020-05-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§141 
 
Svar på remiss: Kommunrevisionens grundläggande granskning 
2019 
 
2020/39 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Beakta de rekommendationer som kommunrevisionen har givit 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Översända tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08 till revisionen som svar på 
rapporten Kommunrevisionens grundläggande granskning 2019 för 
Samhällsbyggnadsnämndens del. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder 2019. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i 
enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 
Kommunrevisionen har funnit flera punkter där samhällsbyggnadsnämnden behöver 
vidta åtgärder. För dessa har rekommendationer formulerats, vilka framgår i 
rapporten.  
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning 2019 
Följebrev 
Tjänsteutlåtande 2020-05-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§142 
 
Information från VA-utskottet 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger VA-utskottets protokoll till handlingarna.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har delgetts VA-utskottets senaste protokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§143 
 
Delegation till inlånad inspektör från Stenungsunds kommun 
 
2020/88 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

1. Inspektör inom miljö- och hälsoskyddsområdet anställd på Stenungsunds 
kommuns bygg- och miljöavdelning, ges delegation att besluta i ärenden 
inom den del av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning som avser 
miljöavdelningen i Tjörns kommun, under den tid inspektören utför arbete 
för Tjörns kommun enligt parternas avtal om samarbete inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.  

2. Under den tid som inlånad inspektör utför arbete för Tjörns kommun, ska 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning gälla för denne på samma 
sätt som för inspektörer anställda av Tjörns kommun och delegationsbeslut 
ska anmälas till Tjörns kommuns samhällsbyggnadsnämnd. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och bedömt att beslutet inte 
får konsekvenser för, eller på annat sätt berör barn.  
 
Sammanfattning 
Tjörns kommuns miljöavdelning har i perioder behov av att stärka upp 
personalstyrkan med ytterligare inspektörer. Miljöavdelningen har sedan tidigare ett 
samarbete med bland andra Stenungsunds kommun avseende personal genom 
samverkansavtalet Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan 
SOLTAK-kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. 

Miljöavdelningen önskar låna in inspektörer i perioder från specifikt Stenungsunds 
kommun. För att inlånad personal ska kunna utföra arbetet som inspektör krävs att 
denne ges delegation att fatta beslut gällande inspektioners resultat och konsekvens.  
 
Samverkansavtalet mellan SOLTAK-kommunerna medger att kommuner träffar 
överenskommelser om att en person i ena kommunen (i detta fall Stenungsund) 
inlånas för att utföra uppdrag i den andra kommunen (i detta fall Tjörn). Det är den 
uppdragande kommunens delegationsordning, policys och arbetsordningar som 
gäller för inlånad personal.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden utifrån bestämmelserna 
ingångna genom ovan nämnda samverkansavtal och i överenskommelse med 
Stenungsunds kommun, beslutar att inspektör anställd i Stenungsunds kommun ges 
delegation enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, på samma sätt 
som av Stenungsunds kommun anställda inspektörer, under den tid då arbete utförs 
för Tjörns kommun.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det innebär att Samhällsbyggnadsnämnden ger inlånade inspektörer från 
Stenungsunds kommun delegation att besluta i ärenden som övriga inspektörer vid 
Tjörns kommuns miljöavdelning har delegation att besluta i enligt den 
delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden som gäller under inlånet.  
 
Samverkan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samverkat med kommunjurist i handläggandet 
av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan SOLTAK-
kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning rev 2020-01-22 

Tjänsteutlåtande 2020-05-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Robert Mattsson (C) och Urban Möller (MP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

 
Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§144 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för byte av pålad brygga till 
flytbrygga på Myggenäs S:1 
 
Dnr 2020-0239 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

1. Avslå ansökan om strandskyddsdispens för byta av pålad brygga till 
flytbrygga. 

2. Fastställa handläggningsavgiften till 6 916 kronor, motsvarande 6,5 
arbetstimmar. 

3. Beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas. 

Lagrum: 7 kap. 13, 14 och 15 §§ miljöbalken (MB). 
Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut  
KF § 310 2019/384-406 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken samt 9 kap. 
5 § i Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
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 
Sjötångens samfällighet har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens. 
Ansökan syftar till att byta ut en befintlig pålad brygga mot en flytande 
bryggkonstruktion. Inga fler båtplatser ska tillkomma. Miljöavdelningen föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska avslå ansökan med anledning av bedömning om att 
en ny flytbrygga vid platsen strider mot strandskyddets syften. Ansökan har heller 
inte kunna motivera att något av de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § miljöbalken 
föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Miljöavdelningens kommunicering om övervägt avslag 
Yttrande från ombud 
Tjänsteutlåtande 2020-04-28 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Wirtberg (S), Peter Andersson (L) och Robert Johansson (M) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Ombud: Lars-Harry Jenneborg. lars-harry@hydrogis.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§145 
 
Ansökan om extra utlysning av bidrag till arbete mot övergödning 
inom Västerhavets distrikt – 2020 för Valsängs ryttarförening 
 
Dnr 2020-0504-2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ansökan om extra utlysning av bidrag till 
åtgärder mot övergödning inom Västerhavets distrikt – 2020 för Valsängs 
ryttarförening. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte negativt påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I 
de fall bidrag beviljas kan åtgärder utföras som kommer barn till gagn eftersom det 
leder till en bättre miljö med mindre övergödning.  
 
Konsekvens 
Vid beviljad ansökan kan extra stöd för att utföra åtgärder för miljön komma till stånd 
vilket är mycket positiva konsekvenser. 
 
Sammanfattning 
Hav- och vattenmyndigheten har utlyst extra medel för övergödande åtgärder i 
Västerhavet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte delegation på att söka bidrag på över 
100 000 kr. Därmed behöver nämnden besluta om att stå bakom ansökan för bidrag 
för Valsängs ryttarförening som vill köpa in en enhet som hjälper till att mocka 
undan i hagmarker för att minska övergödningen. Ansökt bidrag är 170 000 kr.  
 
Samverkan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samverkat med 8+fjordar i 
ansökningsprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
Valsängs Ryttarförenings projektbeskrivning 
Ansökan 
Tjänsteutlåtande 2020-05-13 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Peter Andersson (L) tillstyrker Rikard Larssons och Urban Möllers förslag.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen 
Valsängs Ryttarförening 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§146 
 
Ansökan om extra utlysning av bidrag till arbete mot övergödning 
inom Västerhavets distrikt – 2020 för Inventering av enskilda avlopp 
 
Dnr 2020-0505-2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ansökan om extra utlysning av bidrag till 
åtgärder mot övergödning inom Västerhavets distrikt – 2020 för Inventering av 
enskilda avlopp. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte negativt påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I 
de fall bidrag beviljas kan åtgärder utföras som kommer barn till gagn eftersom det 
leder till en bättre miljö med mindre övergödning.  
 
Konsekvens 
Vid beviljad ansökan kan extra stöd för att utföra åtgärder för miljön komma till stånd 
vilket är mycket positiva konsekvenser. 
 
Sammanfattning 
Hav- och vattenmyndigheten har utlyst extra medel för övergödande åtgärder i 
Västerhavet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte delegation på att söka bidrag på över 
100 000 kr. Därmed behöver nämnden besluta om att godkänna ansökan för bidrag 
för arbete med att inventera enskilda avlopp i kommunen. Ansökt bidrag är 152 250 
kr.  
 
Samverkan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samverkat med 8+fjordar i 
ansökningsprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 

Tjänsteutlåtande 2020-05-13 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§147 
 
Ansökan om extra utlysning av bidrag till arbete mot övergödning 
inom Västerhavets distrikt – 2020 för Våtmark Sundsby 
 
Dnr 2020-0503-2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ansökan om extra utlysning av bidrag till 
åtgärder mot övergödning inom Västerhavets distrikt – 2020 för Våtmark Sundsby. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte negativt påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I 
de fall bidrag beviljas kan åtgärder utföras som kommer barn till gagn eftersom det 
leder till en bättre miljö med mindre övergödning.  
 
Konsekvens 
Vid beviljad ansökan kan extra stöd för att utföra åtgärder för miljön komma till 
stånd vilket är mycket positiva konsekvenser.  

Sammanfattning 
Hav- och vattenmyndigheten har utlyst extra medel för övergödande åtgärder i 
Västerhavet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte delegation på att söka bidrag på över 
100 000 kr. Därmed behöver nämnden besluta om att godkänna ansökan för bidrag 
för arbete med att anlägga en våtmark på fastigheten Sundsby 2:21. Ansökt bidrag 
är 300 000 kr.  
 
Samverkan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samverkat med 8+fjordar i 
ansökningsprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation Våtmark Sundsby 
Ansökan Vårmark Sundsby 
Tjänsteutlåtande 2020-05-13 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§148 
 
Ansökan om extra utlysning av bidrag till arbete mot övergödning 
inom Västerhavets distrikt – 2020 för Näringsfälla i Hoga 
 
Dnr 2020-0478-2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ansökan om extra utlysning av bidrag till 
åtgärder mot övergödning inom Västerhavets distrikt – 2020 för Näringsfälla i Hoga. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte negativt påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I 
de fall bidrag beviljas kan åtgärder utföras som kommer barn till gagn eftersom det 
leder till en bättre miljö med mindre övergödning.  
 
Konsekvens 
Vid beviljad ansökan kan extra stöd för att utföra åtgärder för miljön komma till 
stånd vilket är mycket positiva konsekvenser.  
 
Sammanfattning 
Hav- och vattenmyndigheten har utlyst extra medel för övergödande åtgärder i 
Västerhavet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte delegation på att söka bidrag på över 
100 000 kr. Därmed behöver nämnden besluta om att godkänna ansökan för bidrag 
för Näringsfälla i Hoga. Ansökt bidrag är 220 000 kr.  
 
Samverkan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samverkat med 8+fjordar i 
ansökningsprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation Näringsfälla i Hoga 
Ansökan Näringsfälla i Hoga 
Tjänsteutlåtande 2020-05-13 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Stefan Wirtberg (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 

 Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§149 
 
Information: Ny chef på Heås ÅVC 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

 Sammanfattning 
Chef för avfallsavdelningen Michael Kööhler informerar nämnden om att en 
enhetschef för Heås återvinningscentral anställts. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§150 
 
IA1903 Begäran om starttillstånd ombyggnation Heås ÅVC 
 
2020/90 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar starttillstånd för IA1903 – ombyggnation av 
Heås återvinningscentral (ÅVC). 

Barnkonventionen 
Ombyggnation av ÅVC förväntas få positiv påverkan för barn då det innebär bättre 
förutsättningar för återvinning framöver.  
 
Sammanfattning 
Ombyggnation av befintlig återvinningscentral ska ske i enlighet med beslut från 
länsstyrelsen 2017-03-03. Förutom att uppnå krav från tillsynsmyndigheten så krävs 
en ombyggnad för att hantera framtida utmaningar i form av ökad befolkning och 
konsumtion.  
Ombyggnationen kommer ta tillvara befintliga byggnader och utrymmen i så stor 
grad som möjligt för att dels hålla nere kostnader och dels minimera 
resursanvändandet i så stor utsträckning som möjligt. 
IA1902 som beviljades 2019-04-17 har använts för undersökningar och 
förprojekteringar inför ombyggnationen. 
 

 Beslutsunderlag 
IA1903 - Begäran om starttillstånd 2020-05-12  
 
Tjänsteutlåtande 2020-05-13 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut och meddela starttillstånd. 
 
Beslutet skickas till 
Avfallsavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§151 
 
Information: Pågående investeringsprojekt 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Enhetschef Martin Lilja informerade nämnden om det aktuella förloppet för VA-
avdelningens pågående investeringsprojekt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§152 
 
Nödvattenplan Tjörns kommun 
 
2020/15 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Nödvattenplan för Tjörns 
kommun. 

Barnkonventionen 
Nödvattenplanen bedöms ha positiv påverkan för barns tillgång till vatten i kristid. 
 
Sammanfattning 
Nödvattenplan för Tjörns kommun syftar till att vara kommunens plan för 
vattentillgång i olika former av krislägen.  
 
Planen har återremitterats till VA-avdelningen för omarbetning. VA-avdelningen 
har utfört de omarbetningar som tidigare beslutats.  

Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott har tagit del av bilagor och föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Nödvattenplan för Tjörns kommun.  
 
Tidigare beslut 
SBNVAU 2020-02-03, § 6  
Beslut SBN 2020-02-12, § 58 
Beslut SBN 2020-03-11, § 80 
SBNVAU 2020-05-11, § 20 
 
Beslutsunderlag 
Nödvattenplan för Tjörns kommun 

Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
VA-avdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§153

Ansökan om planbesked för Åstol aktivitetshus 

2020/11 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om planbesked för Åstol 
aktivitetshus. 

Reservation 
Urban Möller (MP), Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

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

Sammanfattning 
Planansökan för Åstol Idrottssällskap avser ett aktivitetshus på del av Åstol 1:2. 
Ansökan inkom 2020-01-30 och gäller en ny detaljplan för ett aktivitetshus på 
Åstol.  

Tidigare ansökan § 182, 2019-06-12 avslogs. Sökande önskar att ärendet bedöms på 
nytt. Ansökan har bearbetats vad gäller utformning och användning. 
Se bilagda planansökningar och bedömningschecklistor. Av checklistan framgår de 
kriterier utifrån vilka bedömningar av ansökningarna gjorts. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 246, 2019-09-18 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-05-20 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 13:50-14:02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska avslå ansökan, då det 
inte bedöms att planen bör ges planprioritering 1 eftersom det inte kan styrkas i 
tillräcklig grad att planen är nödvändig eller förankrad i övriga förvaltningar.  

Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bordlägga ansökan. 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla Urban 
Möllers förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Urban Möllers förslag väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Urban Möllers förslag 
Nej- röst för Rikard Larssons förslag 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Urban Möller (MP), Robert Mattsson (C), Jörgen Myrberg (KD), Peter 
Andersson (L) och Lars Carlsson (M). 
6 Nej-röster, Jenn Johansson (SD), Cyril Esbjörnsson (TP), Stefan Wirtberg (S), 
Björn Sporrong (S), Jan Berndtsson (S) och Rikard Larsson (S).  
Rikard Larssons förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§154 
 
Antagande av detaljplan för Koholmen 1:206 

 
 KS2011/563-214 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till ny detaljplan för Koholmen 1:206. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning 
Planområdet södra Koholmen är en del av Klädesholmen och består av en 
fastigheten Koholmen 1:206 med magasinsbyggnad samt tillhörande kaj och 
brygga.  

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

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

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

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

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

2011-08-31 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om planstart för Koholmen 1:206 
och Koholmen 1:207 där planarbetet beslutades påbörjas omgående genom ett så 
kallat enkelt planförfarande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Därefter har planarbetet för Koholmen 1:207 avslutats efter beslut 2017-10-11 § 
238 i kommunstyrelsens dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsutskott.  
 
Tidigare beslut  
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-10-10 § 254 
godkännande av samrådshandlingar 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13 § 48, godkännande av samrådsredogörelse 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22 § 14, godkännande av 
granskningshandlingar  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20 § 155 godkännande av 
granskningsutlåtande  
 
Beslutsunderlag 
Plankarta  
Planbeskrivning 
Miljökonsekvensbedömning 
Grundkarta 
Granskningsutlåtande  
Tjänsteutlåtande 2020-05-11 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Robert Mattsson (C) och Urban Möller (MP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§155 
 
Godkännande av granskningsutlåtande Detaljplan Koholmen 1:206 
 
Dnr KS2011/563-214 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtande för detaljplan 
Koholmen 1:206. 

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 
Granskningsutlåtandet gäller ärendet Antagande av detaljplan för Koholmen 1:206 
som beslutats vid samma tillfälle, föregående paragraf § 154.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 154 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande Koholmen 1:206 

Tjänsteutlåtande 2020-05-06 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§156 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked om bostadshus 
 
Dnr 2020-000114 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för enbostadshus utanför detaljplan. Föreslagen 
lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i 2 kap Plan-och bygglagen för ny 
bebyggelse utanför detaljplan. Ansökan föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-05-04 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 
(område med stora naturvärden). 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2020-01-24. 
Ansökan blev komplett 2020-04-09. 

 
Sökanden har i ansökan redovisat skälen bakom ansökan. Enligt ansökan 
behövs bostadshuset för att sökande ska kunna bo nära sin familj och 
hjälpa till på sin farföräldrars gård. 
Berörda grannar och remissinstanser har inte beretts tillfälle att yttra sig 
över ansökan. Det beror på att byggavdelningen bedömt att föreslagen 
plats är olämplig att ta i anspråk för bebyggelse. 

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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

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. 

Den aktuella platsen ligger inom område med stora naturvärden (R6) i 
Tjörns kommuns översiktsplan Vilket innebär att följande 
rekommendation finns:  

 Områdena har stora naturvärden.  
 Områdena har på olika sätt värderats nationellt och lokalt: 

Riksintresse för naturvård. Områden med naturvärdesklass 1 
enligt kommunens naturvårdsprogram.  

Hela eller delar av områdena kan också ha stora värden för friluftslivet 
och för kulturmiljövården. Inom områden med stora naturvärden ska ny 
bebyggelse utanför tätort inte tillåtas. Byggnader för det rörliga 
friluftslivets behov kan undantagsvis tillåtas efter lämplighetsprövning. I 
de fall områden betecknade R6 berörs av planer på bebyggelseutveckling 
inom område R1 (område för tätortsstudier) ska planarbete inledas med 
naturinventering som underlag för bedömning av omfattning, innehåll 
och avgränsning av planområdet. Vid lämplighetsprövning av ny 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

bebyggelse inom områdena ska särskild hänsyn tas till naturvärdena. 
Tillkommande bebyggelse eller anläggningar för friluftslivet får inte 
skada områdenas värden för naturvård. Delar av områdena R6 är belägna 
inom strandskydd. För dessa delar gäller särskilda regler. 

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). 

Sökande har fått rådet av handläggaren att omarbeta sin ansökan 
beträffande placering. Sökande har valt att inte omarbeta sina ansökan 
utan önskar få ansökan prövad.  

 
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut 
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. 

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. 

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

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

Kraven i 2 kap 2 och 6 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms 
inte uppfyllas. 
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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 
Rikard Larsson (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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§157 
 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Dnr 2020-000377 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
fortsatt handläggning. 

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplan. 
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan. Ansökan föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
 
Tjänsteutlåtande 2020-05-05 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet 
till byggavdelningen för fortsatt handläggning.  
Cyril Esbjörnsson (TP) och Jörgen Myrberg (KD) tillstyrker Peter Anderssons 
förslag.  

 
Beslutet skickas till 

  

Byggavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§158 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
 
Dnr 2020-000263 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad.  

Reservation 
Urban Möller (MP) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.   
 
Sammanfattning 
Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är av begränsad omfattning och 
nödvändig för att området ska användas och bebyggas på ett ändamålsenligt sätt 
samt förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-04-06 
 

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 1:432 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. 

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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

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

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:36-14:43 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska avslå ansökan om 
bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad eftersom denna bedöms få för stor 
olägenhet för grannen. 
 
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Jörgen Myrbergs förslag 
väljs. 

 
Beslutet skickas till 

 
 
Det här beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§159 
 

, Tjörns kommun - Tidsbegränsat bygglov för 
idrottsanläggning med tillhörande plank 
 
Dnr 2020-000391 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Tidsbegränsat bygglov tom 2025-04-06 beviljas. 
2. Kontrollansvarig krävs inte. 
3. Tekniskt samråd krävs inte. 
4. Startbesked meddelas (se under upplysningar).  
5. Fastställd kontrollplan ska följas. 
6. Byggnadsverk får tas i bruk innan slutbesked ges. 

Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta 

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

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

 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked 
inlämnas. 

 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan 
redovisas. 

 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för tidsbegränsat bygglov för idrottsanläggning med 
tillhörande plank utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 

 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom 
sammanhållen bebyggelse. 
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R1, 
område för tätortsstudie. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för idrottsanläggning med 
tillhörande plank t.o.m. 2025-04-06 för padelbana. 
Ansökan blev komplett 2020-05-12. 
 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ägare till 
fastigheten Tubberöd 1:47 har inkommit med erinran daterad 2020-05-
11. Erinran omfattar i huvudsak olägenhetsfrågan. 
 
Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon 
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen 
och 7 kap 5 § plan- och byggförordningen). Vad som krävs för 
genomförandet av bygget framgår av beslutsformuleringen. 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 
 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas 
så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande 
olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen). 
 
Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på 
omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen). 
 
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut 
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen idrottsanläggning med 
tillhörande plank inte medför en betydande olägenhet för omgivningen. 
Idrottsanläggningen med tillhörande plank placeras i en central del av 
Skärhamn där eventuell ljud och rörelse inte är större än vad som får tålas 
inom ett tätbebyggt område.   
 
Föreslagen idrottsanläggning med tillhörande plank bedöms kunna 
prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan. 
Föreslagen idrottsanläggning med tillhörande plank bedöms vara 
anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
Föreslagen av idrottsanläggning med tillhörande plank bedöms vara i 
överensstämmelse med riktlinjerna i den översiktliga planeringen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§160 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Dnr 2020-000219 
 
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 
samrådbokas hos byggavdelningens expedition (0304-
601140/0304-601142). 

 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. Erinran 
har inkommit. Bygglov föreslås beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-05-11 
 
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 bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en 
byggnadsarea på 90 m2. 
Ansökan blev komplett 2020-05-08. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Ägare till fastigheten Tångeröd 1:24 har inkommit med erinran 
daterad 2020-04-29. Erinran handlar om att klagande anser att 
byggnaden hamnar nära fastighetsgränsen.  
 
Av intyg daterad 2020-05-08 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB 
framgår, att befintlig brunn inom fastigheten har tillgång till 
hushållsvatten av tillräcklig mängd och kvalitet. 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. 
 
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 
Föreslagen nybyggnation bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan 
krav på detaljplan. 
Föreslagen nybyggnation bedöms vara anpassad till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
Föreslagen nybyggnation bedöms uppfylla kravet på god form-, färg 
och materialverkan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§161 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
 
Dnr 2020-000339 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas. 
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. 

 
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 (0304-601140/0304/601142). 

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

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

avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus utanför detaljplan. 
Erinringar har inkommit. Bygglov föreslås beviljas. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-05-05 
 
Ärendet  
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. 
Fastigheten omfattas av strandskydd. 
Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en 
byggnadsarea på 7 m2. 
Ansökan blev komplett 2020-03-19. 
Berörda sak har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Följande erinringar har inkommit: 

 Erinran daterad 2020-04-15 från ägarna till fastigheten Sunna 
1:43. 

 Erinran daterad 2020-04-20 från ägaren till fastigheten Sunna 
1:565. 

 Erinran daterad 2020-04-21 från ägaren till fastigheten Sunna 
1:565. 

 
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter: 
 Anpassning till omkringliggande bebyggelse 
 Förlorad utsikt 
 Minskat ljusinsläpp 
 
Sökande har i skrivelse daterad 2020-04-27 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). 
 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § 
plan- och bygglagen). 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

även tillämpas på bland annat bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- 
och bygglagen). 
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt 
så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden (8 kap 17 § plan- och bygglagen). 
 
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut 
Föreslagen tillbyggnad bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan 
krav på detaljplan. 
Klagande framför att föreslagen tillbyggnad inte bedöms anpassad till 
omkringliggande bebyggelse. Byggavdelningen gör däremot 
bedömningen att föreslagen tillbyggnad är anpassad till det egna huset 
och omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
Föreslagen tillbyggnad bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan. 
 
Klagande framför att föreslagen tillbyggnad skulle begränsa 
ljusinsläppet och medföra att utsikt ut över havet skulle begränsas. 
Byggavdelningen gör bedömningen att en begränsning av utsikten 
som tillbyggnaden i det aktuella ärendet skulle innebära medför 
en olägenhet för klagande, däremot finner byggavdelningen emellertid 
att denna olägenhet inte är av sådan art och omfattning att 
byggnationen med hänsyn till områdets karaktär och bebyggelse i 
övrigt utgör en betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap 9 
§ PBL. 
 
Föreslagen tillbyggnad bedöms vara i överensstämmelse med 
riktlinjerna i den översiktliga planeringen. 
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1, 13 och 17 §§ 
plan- och bygglagen bedöms uppfyllas. 
Förutsättningarna i 9 kap 31 och 31a §§ plan- och bygglagen för 
beviljande av bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas. 
 
Bygglov föreslås beviljas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Matsson (C) och Jenn Johansson (SD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Stefan Wirtberg (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska avslå ansökan. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Matssons förslag väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Robert Mattssons förslag 
Nej-röst för Stefan Wirtbergs förslag 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Jenn Johansson (SD), Cyril Esbjörnsson (TP), Urban Möller (MP), 
Robert Mattsson (C), Peter Andersson (L) och Lars Carlsson (M) 

4 Nej-röster, Stefan Wirtberg (S), Björn Sporrong (S), Jan Berndtsson (S), Rikard 
Larsson (S) 

1 avstår, Jörgen Myrberg (KD) 

Robert Mattssons förslag väljs. 
 

Beslutet skickas till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§162 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av garage 
 
Dnr 2020-000308 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas. 
2. Som kontrollansvarig godkänns Börje Johannisson. 

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 (0304-601140/0304/601142). 

 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 komplementbyggnad utanför detaljplan. 
Bygglov föreslås beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-05-04 
 
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 bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad, 
garage, med en byggnadsarea på 176 m2. 
Ansökan blev komplett 2020-04-14. 
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon 
erinran har inte inkommit. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§163 
 

, Tjörns kommun - Bygglov för ändrad användning 
för del av byggnad från förråd och kontor till servering 
 
Dnr 2020-000330 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
Bygglov beviljas. 
Liten avvikelse från gällande detaljplan medges. 
Som kontrollansvarig godkänns Håkan Yngve. 

 
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 (0304-601140/0304/601142). 

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

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

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

 Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-05-06 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Södra hamnen (P94/5). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad Jm. Det innebär att 
fastigheten enligt detaljplanen får användas för småindustri. 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning för del av byggnad från 
förråd och kontor till servering.  
Ansökan blev komplett 2020-04-28. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Föreslagen ändrad användning till servering avviker från gällande 
detaljplan beträffande användningssätt.  
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.  
 
Fastighetsägare till  har i yttrande daterad 2020-04-20 
kommenterat att fastigheten ligger inom ett område där 
planavdelningen har påbörjat arbetet med att anta en ny detaljplan.  

 
Sökande har valt att inte kommentera yttrandet.  
 
Kommunens planavdelning har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan då det har påbörjats ett arbete med en ny detaljplan för det 
aktuella området. Planavdelningen hade inget att erinra.  
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och 
bygglagen). 
Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller 
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller 
betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och 
bygglagen). 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § 
plan- och bygglagen). 

 
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut 
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i 
överensstämmelse med detaljplanens syfte då serveringen ska vara 
kopplad till den matvaruproduktion som avses bedrivas i byggnaden 
enligt beviljat bygglov 2020-05-05 SBN 2020-000404.  

Föreslagen servering bedöms vara anpassad till det egna huset och 
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 
Föreslagen bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan. 
Föreslagen servering 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. 

48



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

 
Beslutet skickas till 
For Real Foods Nordic AB, 
Fiskargatan 1, 471 32  Skärhamn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§164 
 

, Tjörns kommun - Marklov för uppfyllnad 
 
Dnr 2020-000322  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att: 
1. Marklov beviljas. 
2. Kontrollansvarig krävs inte. 
3. Tekniskt samråd krävs inte. 
4. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
5. Fastställd kontrollplan ska följas. 
 
Upplysningar 
 Markarbetena 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.  

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

 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas. 
 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas. 

 
Sammanfattning 
Ärendet avser marklov för utfyllnad inom detaljplan. Ansökan stämmer med 
detaljplanen. Marklov föreslås beviljas. 
 

 Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-05-08 
 

Ärendet  
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Nordviksgärde, Nordvik 1:54 (nr 
P69). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med IIBe. 
Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas för 
bostadsändamål. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser marklov för utfyllnad. 
Ansökan blev komplett 2020-05-04. 
 
Detta projekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon 
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och 
bygglagen och 7 kap 5 § plan- och byggförordningen). Vad som krävs 
för genomförandet framgår av beslutsformuleringen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Föreslaget marklov överensstämmer med gällande detaljplan. 
 
Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut 
Föreslaget marklov bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen. I beslutsunderlaget redovisas en altan, denna ska byggas 
efter det att markutfyllnaden utförts och är då inte en bygglovspliktig 
åtgärd då altanen inte är högre än 120 cm ovan marknivå.  
 
Förutsättningarna i 9 kap 35 § plan- och bygglagen för beviljande av 
marklov inom detaljplan bedöms uppfyllas. 
 
Marklov föreslås beviljas. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) och Jenn Johansson (SD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§166 
 

, Tjörns kommun - Ändrad användning från 
maskinhall till lägenhet samt tillbyggnad, balkong 
 
Dnr 2019-001561 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas. 
2. Som kontrollansvarig godkänns Kenneth Larsson. 

 
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 (0304-601140/0304/601142). 

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.  
 Berörd byggnadsdel får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats. 
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

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

Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för ändrad användning från maskinhall till 
lägenhet samt tillbyggnad (balkong) utanför detaljplan. Bygglov 
föreslås beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Tjänsteutlåtande 2020-05-05 
 

Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 
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 friluftslivet. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser ändrad användning från maskinhall till lägenhet samt 
en tillbyggnad av balkong med en byggnadsarea på 10 m. 
Ansökan blev komplett 2020-04-20. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon 
erinran har inte inkommit. 
Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2020-04-29 inget att 
erinra. 

 
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 
Föreslagen ändrad användning samt tillbyggnad bedöms kunna prövas 
direkt i bygglov utan krav på detaljplan. 
Föreslagen ändrad användning samt tillbyggnad bedöms vara 
anpassad till det egna huset och omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt. 
Föreslagen ändrad användning samt tillbyggnad bedöms uppfylla 
kravet på god form-, färg och materialverkan. 
Föreslagen ändrad användning samt tillbyggnad bedöms inte medföra 
betydande olägenhet för omgivningen. 
Föreslagen ändrad användning samt tillbyggnad bedöms vara i 
överensstämmelse med riktlinjerna i den översiktliga planeringen. 
 
Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § 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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§167 
 

, Tjörns kommun - förfrågan om förlängd tid för 
utdömande av vite 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Nämnden informeras om det kommande ärendet , Tjörns kommun - 
förfrågan om förlängd tid för utdömande av vite 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§168 
 
 

Meddelanden  
 
2020/3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att meddelanden om 
delgivningar lämnats för perioden 2020-05-20. 

 
Byggavdelningen 
Länsstyrelsen upphävde 2020-04-06 det överklagade beslutet och meddelar negativt 
förhandsbesked gällande överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  i Tjörns kommun. 
 
Länsstyrelsen avslog 2020-04-14 överklagande av beslut om ansökan om bygglov i 
efterhand samt rättelseföreläggande förenat med vite på fastigheten  i 
Tjörns kommun. 

 
Mark- och Miljödomstolen avslog 2020-04-20 överklagandet av Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  i 
Tjörns kommun. 
 
Länsstyrelsen avslog 2020-04-27 överklagandet av beslut om negativt 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  i 
Tjörns kommun. 

 
Länsstyrelsen avslog 2020-05-04 överklagandet av beslut om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och stödmurar på fastigheten  i Tjörns 
kommun. 

 
Länsstyrelsen avslog 2020-05-04 överklagandet av beslut om bygglov för 
bostadshus på fastigheten  i Tjörns kommun. 

 
VA-avdelningen 
Länsstyrelsen godkände 2020-05-11, med tillägg av villkor, den dispens för 
utfyllnad som Tjörns kommun tidigare har meddelat, dnr 2020/96, på fastigheten 

 i Tjörns kommun. 
 

Miljöavdelningen 
Mark- och miljödomstolen avslog 2020-05-17 överklagandet av 
strandskyddsdispens för brygga vid fastigheten  i Tjörns kommun samt 
föreläggandet att ta bort bryggan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen gav 2020-04-27 tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens 
naturvårdsområde för att schakta, tippa och fylla i samband med anläggande av 
avlopp, framdragning av el och vvs samt dränering på fastigheten  i 
Tjörns kommun, i enlighet med till beslutet bifogad karta. 
 
Länsstyrelsen har 2020-04-28, efter anmälan om vattenverksamhet, förelagt den 
sökande att vidta försiktighetsmått i samband med utökande av brygga på 
fastigheten  i Tjörns kommun gällande flera i beslutet bilagda 
punkter. 
 
Länsstyrelsen har 2020-05-06 med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken förelagt Amund 
Consulting AB att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön gällande: 
körskador i terräng, körning i våtmarker, ej skada stenmurar i ängs- och 
betesmarker, hänsyn tas till rödlistade arter, beaktande av vattenskyddsområdet vid 
Bö tjärn, skydda fornlämningar och motverka spridning av invasiva växter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§170 
 
Information från Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Nämnden har tagit del av senaste protokollet från Tjörns kommuns Råd för 
folkhälsa och hållbar utveckling 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§171 
 
Förändring av taxa för Tjörns kommun offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med anledning av Covid-19 
 
2020/48 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av kommunfullmäktiges beslut gällande 
Förändring av taxa för Tjörns kommun offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med anledning av Covid-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§172 
 
Nämndens fråga till förvaltningen: Planförutsättningar gällande röd 
eller svart färg på tak i Nordviksberg 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godtar planavdelningens svar i frågan.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer följande fråga till planavdelningen: 
 
Hur ser planförutsättningarna för TBAB ut i Nordviksberg gällande röd kontra 
svart takfärg. 
 
Planchef Åsa Jönsson ger följande svar: 
 
Planbestämmelse gällande gestaltning medger: ”Sadeltak skall vara rött lertegel, 
matta tegelröda alt grå betongpannor eller grästak. Pulpettak skall vara i falsad 
eller slät plåt, målade röda eller aluzinkbehandlas samt grästak” Bygglovet ligger 
för hantering hos bygglovavdelningen. Beslut är ännu inte fattat.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§173 
 
Nämndens fråga till förvaltningen: Huruvida Rådet för 
funktionshinder ska vara remissinstans i planärenden. 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godtar planavdelningens svar i frågan.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer följande fråga till planavdelningen: 
 
I vilken omfattning är kommunens Råd för funktionshinder remissinstans i 
planärenden.  
 
Planchef Åsa Jönsson ger följande svar: 
 
Socialnämnden, där Rådet för funktionshinder ingår, är alltid remissinstans i våra 
planarbeten. Vad gäller tillgänglighet så är byggherren alltid ytterst ansvarig för 
tillgängligheten i bostäder, markarbeten etc. Granskning sker i samband med 
bygglov. 
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