


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Stellan Samsson (-)
 

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Åsa Jönsson, planchef §§ 103-104
Karin Löfgren, översiktsplanerare §§ 103-104
Åsa Runesson, trafikplanerare §§ 103-104

    Urban Nilsson, byggchef §§ 109-120  
    Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare §§ 109-120
    Clara Samuelsson, bygglovshandläggare §§ 109-120
    Matilda Källareholm, bygglovshandläggare §§ 109-120

Annie Frid, nämndsekreterare

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97

Fastställande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande 
ändring:

Utgår:
Rönnäng 1:681, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98

Förvaltningschefen informerar

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor. 
Idag bland annat om:

 Förvaltningens arbete i och med Covid-19, där förvaltningens arbete i stort 
för tillfället inte påverkats mycket. Försiktighetsåtgärder är vidtagna. 

 Renova har givit Avfallsavdelningen en plan för hur hämtning av 
hushållssopor ska hanteras i händelse av stort personalbortfall.

 Finansieringsavtal gällande vägfält för vänstersväng på väg 169/714 är klart.
 En minskning av bygglovsansökningar sker, sedan höst 2019. Den 

ekonomiska prognosen väntas för året bli negativ.
 Byggavdelningen har det nya systemet i drift för bygglov. Det nya systemet 

ska nu börja användas av miljöavdelningen också.
 Arbetet med ny översiktsplan är påbörjad.
 Gångväg på Almön ned mot badplats är klar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99

VA-avdelningens årsredovisning 2019

2020/56

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna VA-avdelningens ekonomiska 
årsredovisning för 2019.

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

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för VA-verksamheten. VA-avdelningens 
ekonomiska årsredovisning omfattar vatten- och avloppsverksamhet för 
verksamhetsåret 2019. 

VA-verksamheten påverkades kraftigt att den torrperioderna under 2018 och 2019. 
Vattenverksamheten har behövt vidta åtgärder för att säkerställa vattentillgången för 
invånare och brukare. Verksamheten har också behövt åtgärda ca 35 mängd läckor 
på vattenledningsnätet. 

VA-taxan har under året haft högsta prioritet och ett intensivt arbete med interna 
resurser har pågått sedan februari. I oktober redovisades arbetet och ett förslag till 
en första höjning av taxan antogs av kommunfullmäktige. Höjningen planeras 
kunna verkställas i april 2020. Ett särskilt program för simulering av taxan har köpts 
in av VA-verksamheten. Fortsatt arbete med taxan genomförs år 2020.

VA-verksamheten redovisar 2019 ett underskott på 7 207 tkr. Enligt gällande 
vägledning för VA-branschen (ekonomisk redovisning för VA-branschen, 2007), 
ska kompensation för underskott ske inom de tre närmast kommande åren. 
Underskott från tidigare år -8 284 tkr regleras 2019 och eget kapital uppgår vid 
utgången av 2019 till -15 477 tkr.Årets investeringar uppgår till 48,3 msek, varav de 
största kostnaderna avser projekten ovidkommande vatten till Ängholmens ARV, 
Ängholmen etapp 2, mindre ledningsarbeten samt upprustning VA yttre enheter.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11, § 67

Beslutsunderlag
VA-verksamhetens ekonomiska årsredovisning 2019

Tjänsteutlåtande 2020-04-07

Beslutet skickas till
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100

Avfallsavdelningens årsredovisning 2019

2020/55

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna avfallsverksamhetens ekonomiska 
årsredovisning för 2019.

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

Sammanfattning
Avfallsverksamhetens ekonomiska årsredovisning omfattar verksamhetsåret 2019. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens åligganden avseende 
avfallsverksamheten inom Tjörns kommun, och på förvaltningsnivå ansvarar 
avfallsavdelningen för avfallsverksamheten. Avfallsverksamheten finansieras med 
avgifter, i enlighet med avfallstaxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Kommunen särredovisar avfallsverksamheten med anledning av att tillgodose det 
behov av information som krävs för att kontrollera om de avgifter som tas ut är 
korrekta. 

Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 4 006 tkr mot budget varav 1 351 
tkr regleras mot tidigare underskott och ger därmed resultatpåverkan. Ett överuttag 
på 2 655 tkr är bokfört som en skuld till det egna kollektivet. Inför 2020 kommer 
man inte göra några taxejusteringar. Det positiva resultatet beror till stor del på 
högre intäkter än budgeterat, detta är följder av fortsatt ökad kontroll och 
uppföljning av våra entreprenader samt förbättrad registerhållning med minskad 
felmarginal.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11, § 67

Beslutsunderlag
Avfallsverksamhetens årsredovisning 2019

Tjänsteutlåtande 2020-04-07

Beslutet skickas till
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§101

Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiska månadsrapport per 
mars månad 2020

2020/63

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godta den ekonomiska månadsrapporten per 
mars månad 2020. 

Sammanfattning
Den ekonomiska månadsrapporten avser resultatet fram till mars månad 2020, för 
verksamheterna inom nämndens ansvarsområden: Plan, bygg, avfall, VA och miljö. 

Månadsrapporten ger en indikation på årets prognos men innebär inte en fullständig 
analys, vilket görs i kommande delårsbokslut.

Totalt för förvaltningen blir resultatet minus 6,6 mkr.

Om föreslaget gällande taxehöjning för VA vinner laga kraft blir resultatet minus 
3,2 mkr.

Djupare analyser och årseffekt kommer i delårsbokslutet per sista april. 

Beslutsunderlag
Ackumulerat resultat per ansvar Samhällsbyggnadsnämnden jan-mars 2020

Tjänsteutlåtande 2020-04-08

Beslutet skickas till
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Ekonomiavdelningen
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§102

Förslag att återta VA-plan för omarbetning på grund av ny VA-taxa

2019/145

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

1. Återkalla remiss enligt beslut 2019-11-06, § 320 till Kommunstyrelsen om 
antagande av VA-plan

2. Ge VA-avdelningen uppdraget att omarbeta VA-planen utifrån pågående 
förnyelse av VA-taxan 

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

Sammanfattning
VA-planen är det strategiska dokumentet som VA-verksamhetens planering och 
utförande kretsar runt. Den långsiktiga planeringen tar höjd för både ÖP och 
nödvändig VA-utbyggnad som är en följd av den lagstiftning som reglerar 
kommunal VA-verksamhet. VA-planen består av ett huvuddokument med 
beskrivning av övergripande och långsiktiga mål samt sex delplaner med 
fördjupningar inom följande områden:

 Vattenförsörjning
 Avloppsförsörjning
 Dagvatten
 Brandvatten
 Riktlinjer Enskilda avlopp
 VA-utbyggnadsplan

Sedan tidigare har beslut fattats i nämnden att godkänna och sända ut VA-plan på 
remiss, Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06, § 320. Då vidare uppdrag pågår 
gällande VA-taxan och ekonomiska förutsättningar inom VA önskar förvaltningen 
att vi återtar remissen för VA plan. 

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06, § 320
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06, § 321 [rättelse av protokoll]

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-07

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Chef för VA-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103

Svar på remiss: utställningshandling ÖP Stenungsund

2020/26

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godta 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommungemensamt remissvar.

Barnkonventionen
Utifrån Tjörns kommuns barnchecklista görs bedömningen att beslutet inte får 
negativa konsekvenser för barn.

Ärendebeskrivning
Stenungsunds kommuns översiktsplan (ÖP) har skickats på remiss för yttrande till 
Tjörns kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har sammanställt 
ett kommungemensamt förslag till yttrande.

Remissvaret är utarbetat av översiktsplanerare på kommunens planavdelning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, och har granskats internt av miljöavdelning, VA-
avdelning, trafikavdelning, kommunledningskontor (säkerhet, beredskap, 
näringsliv), kultur- och fritidsförvaltning samt barn- och utbildningsförvaltning.

Yttrandet innebär generellt ett positivt helhetsintryck av Stenungsunds kommuns 
planförslag och dess överensstämmelse med regional planering i flera frågor.  

De kvarstående synpunkter som Tjörns kommun har på planförslaget och 
handlingarna gäller dels placering av nytt resecentrum och dels risksituation och 
skyddszoner kring industrin och dess transporter.

Tjörns kommun vidhåller uppfattningen att föreslagen lokalisering av resecentrum i 
centrala Stenungsund inte är lämplig ur delregional synpunkt.

Gällande skyddszonerna kring industrin i Stenungsund önskar kommunen att 
skyddszonerna även västerut hade definierats. I både kartredovisning och 
beskrivningar saknas mellankommunalt perspektiv avseende risker och tänkbara 
konsekvenser av en olycka kopplad till industrin och dess transporter. Kommunen 
vill se komplettering av planhandlingarna med kartredovisning och beskrivning av 
ankarplats som planeringsförutsättning ur ett mellankommunalt 
riskhanteringsperspektiv.

Kommunen vill se att definierade skyddszoner kring industrin västerut inkluderar 
och tydliggör även de risker och konsekvenser som är förknippade med farligt gods 
på fartyg som, i samband med transport till och från industrierna, ankrar inom det 
kommungemensamma havsområdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2018-05-31, § 115 
KMSU 2018-05-09, § 114 

Beslutsunderlag
Översiktsplan, delar 1-3
Utställningshandling samrådsredogörelse 2020-01-13
Tjänsteutlåtande 2020-03-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunstyrelsen att godta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
kommungemensamt remissvar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§104

Begäran om starttillstånd: Medfinansiering av väg E20

2020/20

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

1. Bevilja starttillstånd för investeringsprojekt Medfinansiering av väg E20.
2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för 

gällande investeringsbudget.

Barnkonventionen
Ökad trafiksäkerhet bedöms ha positiv betydelse för barn och unga.

Sammanfattning
År 2014 inkom förfrågan från Västra Götalandsregionen till medlemskommunerna 
inom kommunalförbunden i Göteborgsregionen, Fyrbodal och Boråsregionen om 
att medfinansiera den planerade utbyggnaden av E20 till fyrfältsväg genom Västra 
Götaland.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2015 att kommunen ska anslå 
investeringsmedel under åren 2018-2025 för medfinansiering av Trafikverkets 
utbyggnad av E20 till fyrfältsväg genom Västra Götaland.

Syftet med utbyggnaden av E20 är att förbättra trafiksäkerheten och stärka 
förutsättningarna för regional tillväxt, då vägen idag har stora brister gällande 
trafiksäkerhet och framkomlighet.

Tidplanen för projektet har sedan beslutet om medfinansiering flyttats fram, och den 
första inbetalningen från kommunen kommer att ske under år 2020.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-15, § 15.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29, § 19.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Protokoll § 349, Förbundsstyrelsen 2014-12-16, Göteborgsregionens 
kommunalförbund.

Tjänsteutlåtande 2020-03-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Göteborgsregionens kommunalförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§105

Begäran om starttillstånd: IV6387 Ovidkommande vatten Höviksnäs

2020/57

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja starttillstånd för Ovidkommande 
vatten Höviksnäs ARV åtgärder.

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

Sammanfattning
VA-avdelningen bedömer att åtgärder krävs för att minska ovidkommande vatten i 
spillvattenledningarna vid Höviksnäs. 

Investeringen avser undersökningar, projektering och byggåtgärder för att minska 
ovidkommande vatten i spillvattenledningarna på Östra Tjörn. Andra åtgärder görs 
på pumpstationer, nyanläggningar av dagvattenledningar.

För att investeringsprojektet ska starta krävs att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
i ärendet. 

Beslutsunderlag
Starttillstånd IV6387 Ovidkommande vatten Höviksnäs

Tjänsteutlåtande 2020-04-07

Beslutet skickas till
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Chef för VA-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§106

Begäran om starttillstånd: IV6172 Reinvestering roterande 
utrustning

2020/58

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja starttillstånd för reinvestering i 
roterande utrustning.

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

Sammanfattning
VA-avdelningen bedömer att reinvesteringar behövs för roterande utrustning av 
t.ex. pumpar, pumphjul, blåsmaskiner på våra fasta anläggningar.

Samhällsbyggnadsnämnden behöver fatta beslut om investering för att projektet ska 
starta.

Beslutsunderlag
Starttillstånd IV6172 Reinvestering roterande utrustning

Tjänsteutlåtande 2020-04-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Chef för VA-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107

Begäran om starttillstånd IV6034 Reinvestering sjöledningar

2020/60

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja starttillstånd för reinvestering av 
sjöledningar.

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
Befintliga sjöledningar behöver regelbunden tillsyn och underhåll. VA-avdelningen 
bedömer att reinvestering i nya, mindre sjöledningar och åtgärder på befintliga 
sjöledningar behövs. 

Beslutsunderlag
Starttillstånd IV6034 Reinvestering sjöledningar

Tjänsteutlåtande 2020-04-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Chef för VA-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108

Begäran om starttillstånd IV6046: Avloppspumpstation St Dyrön

2020/64

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja starttillstånd för avloppspumpstation 
på St. Dyrön.

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

Sammanfattning
VA-avdelningen bedömer att befintlig avloppspumpstation, det gamla 
reningsverket, på Dyrön är uttjänt. Ny avloppspumpstation behöver därför anläggas 
och det gamla verket ska rivas. 

Samhällsbyggnadsnämnden behöver besluta om starttillstånd för att 
investeringsprojektet ska kunna påbörjas. 

Beslutsunderlag
Starttillstånd IV6046 Avloppspumpstation St Dyrön

Tjänsteutlåtande 2020-04-07

Beslutet skickas till
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Chef för VA-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

, Tjörns kommun - Omprövning av ansökan om 
förhandsbesked

Dnr 2020-000155

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut och 
avslår ansökan om förhandsbesked. 

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus utanför detaljplan. 
Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan. Ansökan föreslås avslås.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden § 83/2020-03-11 beslöt att avslå ansökan om 2 st 
förhandsbesked.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 
§ 180/2017-08-16 beslöt att avslå ansökan om förhandsbesked för bostadshus (inte 
samma plats som nu).

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-04-07

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
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. 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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock 
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från 
kravet på detaljplan kan medges för:
 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående 

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

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

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

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

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

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

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn 
till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning 
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning 
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).
Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

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

Specifikt för ärendet
Begäran om omprövning av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/ 2020-03-11 
inkom 2020-04-07. I samband med detta har sökande kompletterat tidigare ansökan 
med en skrivelse.

Ansökan om förhandsbesked inkom 2020-02-03.

Det noteras att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits på fastigheten enligt § 
180/2017-08-16 (inte samma plats som nu).
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sökanden har i ansökan daterad 2020-01-29 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Sökande anger att de driver företaget Pergolia AB som är en gårdsbutik 
med italiensk inriktning. De vill investera i byggnader och utveckla näthandel samt 
ser även möjlighet att utveckla butiken med ett gårdscafé. Med denna utveckling 
behöver personalstyrkan utökas. Sökande anger att de söker två förhandsbesked med 
motiveringen att sökandes syster och barn vill komma närmre och anställas i 
verksamheten för att expandera och senare genomföra generationsskifte på gård och 
verksamhet. 

Handläggaren har i skrivelse daterad 2020-02-10 uppmanat sökande att omarbeta sin 
ansökan. Sökande har via mail 2020-02-19 framfört att de vill få inlämnat förslag 
prövat. I skrivelsen framför de även ytterligare argument för varför två 
förhandsbesked ska lämnas på föreslagen plats. Argumenten utgör i huvudsak 
följande:

 Föreslagen placering utgör en naturlig placering till omgivande bebyggelse och 
landskap, som minimalt kommer påverkas då husen planeras till 130 m2 
enplansvillor som kommer anpassas i naturliga färger för att smälta in i miljön.

 Sökande har rätt att anlägga en väg på sin fastighet och sökande har haft 
entreprenörer på plats som anger att en väg kan anläggas med en lutning på ca 10 
%.

 Husen planeras inte på åkermark.
 Husen kommer inte hindra allmänheten att röra sig fritt bakom planerade hus.
 Husen kommer byggas högt över havet vilket rekommenderas av alla kommuner 

med kommande klimatförändringar och ökade havsnivåer.  

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen vidhåller sitt tidigare ställningstagande i ärendet.

Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan.

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

Föreslagen lokalisering av bostadshusen bedöms alltför högt och dominerande i 
förhållande till landskapsbilden och omgivande bebyggelse. Placeringen bedöms 
olämplig med hänsyn till landskapsbild samt naturvärdena på platsen.
Föreslagen lokalisering av bostadshusen 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 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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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kraven i 2 kap 2, 5 och 6 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte 
uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt 
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut och avslå ansökan om förhandsbesked. 

Beslutet skickas till 

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110

 Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus

Dnr 2019-001342

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden ska meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus.
2. Ingen ytterligare infartsväg ska anläggas, utan befintlig infartsväg ska användas.

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

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

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

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
utanför detaljplan. Utredningar har genomförts och berörda sakägare och 
remissinstanser har blivit hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. Ansökan 
föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-03-27

Ärendet 
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R7 (Område 
med stora kulturmiljövärden).

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

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Ansökan blev komplett 2020-02-27.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom 
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god 
tillgång till kollektivtrafik.
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland 
annat följande.

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.

 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.
 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där

djurhållning, landskapsvård med mera är ett tydligt inslag. 

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

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

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

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn 
till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning 
och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning 
och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).
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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 2019-09-20.

Sökanden har i ansökan daterad 2020-02-20 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Sökande bedriver en hästanknuten verksamhet med inackordering av hästar, 
kurser, ridning samt rekreationsverksamhet som yoga och massage på fastigheten 
Hanekullen 1:5 samt Kalekärr 1:3. Verksamheten bedriver även viss forskning kring 
energiåtervinning inom hästbranschen tillsammans med forskare inom Chalmers 
Tekniska högskola. 

Verksamheten är arbetsintensiv och lönsamheten är ännu låg, arbetsinsatser från 
sökandes familj är avgörande för att få den dagliga verksamheten att fungera. 

Enligt ansökan behövs bostadshuset för att sökandes syster har för avsikt att uppföra 
ett bostadshus för sin dotter. Detta för att dottern på sikt ska ha möjlighet att vara mer 
delaktig i gårdens verksamhet. 

Av utredning daterad 2019-11-11 från Angel work AB framgår, att nytt bostadshus 
kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av tillräcklig mängd och 
kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga brunnar. Därmed konstateras, 
att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till platsen.
 
Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2020-03-16 inget att erinra. Bohusläns 
museum tycker att föreslagen placering av bostadshuset är bra och smälter väl i 
landskapsbilden då det enligt äldre Bohuslänsk byggtradition i jordbruksbygder 
uppdragen mot dalsidornas bergsryggar och impedimenthöjder. Åkermarken tas inte i 
anspråk. Placeringen innebär också att huset kommer ansluta sig till befintlig 
radbyliknande bebyggelse vilket gör att nytillskotten inte sprids ut och ”tar hela 
miljön i anspråk”. Bohusläns museum uppmanar till varsamhet när det gäller 
lövskogsbeståndet och rekommenderar att byggnaden inpassas på en parkliknande 
tomt. Bohusläns museum påpekar även i sitt yttrande att stengärdesgårdar i 
odlingslandskap har ett särskilt biotopskydd enligt Miljöbalken, skulle förändringar 
av denna det bli aktuellt ska Länsstyrelsens naturvårdsenhet kontaktas. 
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Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2020-03-09 inget att erinra.

Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran i yttrande daterad 2020-03-16  
”För Tjörns Naturskyddsförening framstår det som uppenbart att hushåll i områden 
som det nu aktuella, kräver mycket resor med egen bil. Genom att tillåta ett nytt hus 
på denna plats medverkar kommunen till ett ökat trafikarbete med åtföljande 
ytterligare växthusgaser och motarbetar på så sätt de nationella miljömålen samt 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ett hus på denna plats kan också 
medföra ökade kostnader för samhällsservice.
Beträffande ÖP-13 läser vi att detaljplan krävs för ny spridd bebyggelse på 
landsbygden, om inte något av de fyra skäl som redovisas för undantag kan 
uppfyllas. Ansökan innehåller enligt vår mening inget sådant skäl. Bostadshusets 
placering förutsätter enskilt vatten och avlopp, och detta bör undvikas.

Sökande har genom skrivelse daterad 2020-03-17 beretts tillfälle att kommentera 
inkomna erinringar.

Sökanden har i skrivelse daterad 2020-03-23 kommenterat inkomna erinringar.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Någon erinran har inte inkommit.

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

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

Ansökan föreslås avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jörgen Myrberg (KD) och Jan Berndtsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att: 
1. Meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
2. Ingen ytterligare infartsväg ska anläggas, utan befintlig infartsväg ska användas.
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Motivering till beslut: 
Huset kommer ligga i anslutning till en befintlig samlad bebyggelse med en 
gemensam infartsväg. Placeringen uppfattas därmed som god. Området kommer på 
sikt att omfattas av en detaljplan i och med ökad bebyggelse. 

Beslutet skickas till
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§111

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked

Dnr 2020-000093

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked.

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

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

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

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplan. 
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit 
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. Ansökan föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-03-31

Ärendet 
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 – område 
med stora naturvärden och R8 – område med särskilda värden för rekreation och 
friluftsliv.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ansökan blev komplett 2020-02-19.

Allmänt
Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2014.
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat 
förhandsbesked och bygglov.

Av översiktsplanen framgår, att ny bebyggelse huvudsakligen ska uppföras inom 
eller i anslutning till befintliga tätorter inom detaljplanelagda områden med god 
tillgång till kollektivtrafik.
För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt översiktsplanen bland 
annat följande.
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Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och 
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade.
Av kommunens översiktsplan framgår följande rekommendationer för områden 
markerade som R6 – område med 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 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 (s. 59 ÖP13).

Av kommunens översiktsplan framgår följande rekommendationer för områden 
markerade som R8 - område med särskilda värden för rekreation och det rörliga 
friluftslivet. Områdena utgörs av kust- och strandområdena runt Tjörn vilka är av 
riksintresse för friluftslivet samt av områden med stora närrekreationsvärden i 
anslutning till tätorterna. Delar av områdena kan ha stora värden för natur- och 
kulturmiljövården. Byggnader för det rörliga friluftslivets behov kan undantagsvis 
godtas. Stor restriktivitet iakttas mot uppförande av sådana byggnader som inte är 
avsedda för det rörliga friluftslivets behov. Vid lämplighetsprövning ska särskild 
hänsyn tas till platsens värden för friluftsliv och rekreation. Tillkommande 
bebyggelse/anläggningar för friluftslivet får inte förhindra ett lämpligt användande 
eller skada områdenas värden för det rörliga friluftslivet. Delar av områdena R8 är 
belägna inom strandskydd. För dessa delar gäller särskilda regler (s. 60 ÖP13).
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.
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 Som grundregel gäller att nya hus, tillbyggnader och ombyggnader ska 
anpassas till omgivande bebyggelsemiljö samt till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Det innebär bland annat att nya bostadshus på landsbygden ges 
traditionella lägen som naturligt kompletterar befintlig bebyggelse.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av 
bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt 
sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt 
område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och 
bygglagen).

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

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
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 2020-01-21.

Sökanden har i ansökan daterad 2020-01-20 redovisat att skälen bakom ansökan är 
generationsskifte. Att sökandes son ska fortsätta brukandet av jordbruket i egen regi 
och söker därmed en ersättningsbostad.  
Byggavdelningen har bedömt att föreslagen lokalisering av bostadshus uppfyller 
kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan. Därmed har 
berörda remissinstanser blivit hörda i ärendet och aktuella utredningar har 
genomförts.

Av utredning daterad 2020-02-13 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår, 
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av 
tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga 
brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till 
platsen.
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I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller kraven på 
vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen 
för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan 
exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation 
av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och 
kvalitet har redan utretts.

Avfallsavdelningen har i yttrande daterat 2020-02-20 framfört synpunkter som 
grundar sig på kommunens avfallsföreskrifter och som i huvudsak handlar om krav 
på farbar väg och plats för avfallskärl och slamanläggning.
Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2020-02-25 inget att erinra.

Miljöavdelningen har inkommit med erinran daterad 2020-02-25. Yttrandet handlar i 
huvudsak om:
Aktuell plats utgör regionalt värdefullt odlingslandskap, samråd med länsstyrelsen 
enligt miljöbalken 12 kap 6 § uppmanas.
Inom aktuell plats återfinns stenmur som omfattas av biotopskydd, dispens behöver 
sökas hos länsstyrelsen för att göra åverkan på den.
Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och utgör därmed jordbruksmark. 
Föreslagen åtgärd innebär att brukningsvärd jordbruksmark kommer att tas i anspråk 
och då åtgärden inte utgör ett sådant undantag enligt 3 kap 4 § MB avstyrker 
miljöavdelningen föreslaget förhandsbesked.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Följande erinringar 
har inkommit:

 Erinran daterad 2020-03-02 från ägare till fastigheten  

 Erinran daterad 2020-03-08 från ägare till fastigheten 

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Ökad trafik
 Buller och vibrationer
 För många förhandsbesked har släppts i området
 Kommunen ska ansvara för effekterna av dessa förhandsbesked
 Utformning och placering av föreslaget hus, helst 1 våning och placeras i liv 

med befintliga byggnader på grannfastigheterna.
 Sökande har genom skrivelse daterad 2020-03-17 beretts tillfälle att 

kommentera inkomna erinringar.
 Sökande har inte inkommit med sådant yttrande.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Efter utredningar och remisser har det framkommit att brukningsbar jordbruksmark 
behöver tas i anspråk samt att området hyser andra viktiga natur- och kulturvärden.  
Därmed bedöms aktuell plats nu olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
Föreslagen lokalisering bedöms stå i strid mot översiktsplanens krav på att ny 
bebyggelse utanför detaljplan ska lokaliseras som en naturlig komplettering till 
befintlig bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.
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Kraven i 2 kap 2 och 6 §§ plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.
Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt 
förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas.
Ansökan föreslås avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska meddela positivt förhandsbesked.

Motivering till beslut:
I nära anslutning till det planerade huset finns redan både två- och enplanshus. Att 
placeringen sker på åkermark, är i detta fall av ringa betydelse, då platsen snarast är 
en gräsplätt i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Det tänkta huset inkräktar inte 
på någons utsikt och förväntas inte störa någon. Platsen uppfattas som lämplig. 

Beslutet skickas till
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§112

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov för fritidshus

Dnr 2020-000247

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

1. Bygglov beviljas.
2. Rivningslov beviljas.
3. 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 (0304-60 11 40 / 0304-60 11 42).

 Rivnings- och 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.
 Rivnings- och 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 samt rivningslov för 
fritidshus utanför detaljplan. Rivningslov samt bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-04-06

Ärendet 
Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

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

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

Inom fastigheten finns en fornlämning. Sökande har erhållit dispens från 
Länsstyrelsen enligt annan lagstiftning.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser rivning av befintligt fritidshus med en byggnadsarea på ca 70 m2 och 
nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 130 m2.

Ansökan blev komplett 2020-03-20.

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).

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland annat 
bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen 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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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 och 13 §§ plan- och 
bygglagen bedöms uppfyllas.

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

Förutsättningarna i 9 kap 10 § plan- och bygglagen för beviljande av rivningslov 
utanför detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

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

Beslutet skickas till
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§113

 Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av 2 st flerbostadshus, 3 st förråd och parkeringsplatser

Dnr 2019-001747

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges
3. Som kontrollansvarig godkänns Bengt-Åke Hellstadius.

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

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

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

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

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

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Sammanfattning
Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.

I beslutsunderlagen angavs att ansökan gäller 4 st förråd. På sammanträdet 
informerades nämnden om att ansökan omfattar 3 st förråd. 

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-04-06

Ärendet 
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. (1419-P78). I gällande detaljplan 
är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostäder.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus, 3 st förråd och 
parkeringsplatser (totalt ca 18 st). Flerbostadshusen har en byggnadsarea på 380 m2 

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

vardera. Förråden har en sammanlagd byggnadsarea på 75 m2. 16 st 
boendeparkeringar anläggs inom den egna fastigheten och 2 st besöksparkeringar 
anläggs inom Hövik S:2. Planerad upplåtelseform är hyresrätter för + 65.  

Ansökan inkom till byggavdelningen 2019-12-06. Efter granskning av ärendet 
framkom att ansökan avvek från gällande detaljplan beträffande flera olika 
avseenden. Sökande fick då möjlighet att arbeta om förslaget för att bli mer 
planenligt. I en skrivelse daterad 2020-01-31 förklarat och motiverat de avvikelser 
som inlämnat förslag innehar. 2020-03-18 inkom reviderad ansökan där förslaget 
omarbetats ytterligare (bl.a. beträffande byggnadsarea och nockhöjd).   

Ansökan blev komplett 2020-03-18.

Föreslaget flerbostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande placering på 
tomten (balkonger på prickmark ca 3 %), tillåten byggnadsarea (med ca 5 %), 
nockhöjd (hus 1: 14 cm/ca 2 % och hus 2: 17 cm/ca 2 %) och taklutning på uthusen. 

Nockhöjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Sökande har i skrivelse daterad 2020-01-31 motiverat och förklarat förslagets 
avvikelser, nedan kort sammanfattade. 

Angående balkongers placering delvis på prickmark framför sökande följande:
 Balkongerna har gjort större för att vara mer tillgängliga och användbara.
 Balkongerna ger en bra kvalité för lägenheterna och ger de äldre, som ibland är 

begränsade i sin rörelse, möjlighet till utomhusvistelse. 

Angående den utökade byggnadsarean framför sökande följande: 
 Lägenheterna som varierar mellan 2 till 3 rok är små och ytsmarta så de extra 

kvadratmetrarna finns i entrébalkong, balkonger, trapphus, entréhall, och 
rullstolsförråd.

 Balkongerna har gjorts större för att öka boendekvalitén.
 Trapphusen är större och därmed enklare att röra sig i för de boende. Hiss ska 

installeras trots detta inte är krav.
 Entréhallen rymmer postboxar, sittbänk och informationstavla.
 Rullstolsförråd är placerat inne i byggnaden för att underlätta bytet mellan 

inomhus- och utomhusrullatorn/rullstolen.

Angående den högre nockhöjden framför sökande följande:
 Taken har fått den lägsta tillåtna takvinkeln för att göra huset så lågt som möjligt. 
 Passivhus: bostäderna kommer att uppfylla kraven för passivhus (internationell 

nivå). Detta innebär att taket behöver en tjockare isoleringsmängd än vid 
konventionellt byggande.

 Prefabricerad trästomme: husen kommer att byggas med prefabricerade takbjälklag 
och för att säkerställa god ljudnivå mellan våningarna behövs en bjälklagstjocklek 
på ca 550 mm (vilket är ungefär dubbelt så tjockt som ett betongbjälklag).
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Angående takvinkeln på uthusen framför sökande följande:
 I planbeskrivningen till detaljplanen står det ”komplementbyggnader såsom 

förråd, garage, carportar, soprum etc. ska ha ett gemensamt utseende. Taket kan 
ha en flackare taklutning och beläggas med plåt, papp eller sedum”. 

 I plankartan står det att ”V1 – tak ska utformas som sadeltak med takvinkel 
mellan 24-38 grader” och ”V3 – garage/förråd får ha en högsta nockhöjd på 3 
meter.”

 Om komplementbyggnaderna skulle utföras i enlighet med detaljplanens 
bestämmelser skulle rumshöjden bli för låg och dörrplaceringen skulle påverkas.

 
Berörda sakägare och remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Avfallsavdelningen, Tjörns kommun, har i skrivelse daterad 2020-03-25 framfört 
synpunkter som gäller framtida reviderade krav och regler på utsorteringen av fler 
materialslag vid fastigheter och flerfamiljshus. De framför även att redovisad yta inte 
är tillräcklig till framtida behov. Slutligen framför de att det även bör säkerställas att 
en tillräcklig yta finns där aktuellt renhållningsfordon ska komma fram.

Ägare till fastigheten  har inkommit med erinran daterad 2020-03-31. 
Erinran gäller den avvikande nockhöjden som kommer påverka kvällssolen för 
sökande. 

Sökande har i skrivelse daterad 2020-04-06 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).

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

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
På den aktuella fastigheten regleras utnyttjandet av marken både genom prickmark 
och avstånd till gata. Prickmarken följer formen av gatan i området, vilket medför att 
byggrätten är svängd och relativt smal på vissa ställen i förhållande till fastighetens 
totala bredd. Byggavdelningen gör bedömningen att balkongernas placering delvis på 
prickmark är en liten och godtagbar avvikelse från gällande detaljplan. 

Föreslaget överstiger den tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnaden med ca 40 m2 

vilket motsvarar ca 5 % (760 m2 istället för 720 m2). Huvudbyggnaderna innehåller 

35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

funktioner som det inte är lagkrav på t.ex. hiss, olika förråd och större allmänna ytor. 
Avstegen motiveras med att dessa tillägg gör byggnaderna mer tillgängliga och 
användbara för den planerade målgruppen (hyresrätter för + 65). Byggavdelningen 
gör bedömningen att den utökade byggnadsarean är en liten och godtagbar avvikelse 
från gällande detaljplan. 

Fastighetens markförhållande varierar mellan dess lägsta punkt (+ 13,2 i nordöst) och 
dess högsta punkt (+ 18,7 i sydväst). Därav har byggavdelningen bedömt att det är 
rimligt att nockhöjden ska beräknas utifrån medelmarknivå invid byggnaden. 

Sökande väljer att bygga passivhus och med trästomme, något som skiljer sig från 
konventionellt byggande på så vis att man behöver räkna med andra dimensioner 
gällande hållfasthet, isolering mm. Nockhöjden hålls nere genom att byggnaderna 
uppförs med den lägsta tillåtna takvinkeln. Byggavdelningen gör bedömningen att 
den utökade nockhöjden är en liten och godtagbar avvikelse från gällande detaljplan.

Avvikelserna från gällande detaljplan bedöms sammantaget vara små och i 
överensstämmelse med detaljplanens syfte. 

Föreslagna uthus avviker från gällande detaljplan beträffande takvinkel, 
byggavdelningen gör bedömningen att åtgärden är av begränsad omfattning och 
nödvändig för att byggnaden ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

Föreslagna åtgärder bedöms vara anpassade till omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt.

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

Föreslagna åtgärder 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
Peter Andersson (L) och Rikard Larsson föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut och bevilja bygglov. 

Beslutet skickas till
Jemmet Tjörn AB, Fjälletvägen 50, 42371 Säve
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§114

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
utvändig ändring av båtverkstad

Dnr 2020-000210

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 som omfattas av beviljat bygglov får tas i bruk innan 

slutbesked ges.

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

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

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

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

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för utvändig ändring av båtverkstad inom detaljplan. 
Ansökan stämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-03-30

Ärendet 
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Klädesholmen (nr 39). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad med Jn. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för industriellt eller därmed jämförligt ändamål. Bostäder får icke inredas.

Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt 
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av befintlig båtverkstad. Föreslagen 
utvändig ändring innebär att byggnaden kommer att kläs med en stående träpanel 
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målad i traditionell matt slamfärg i en röd kulör. Taket kommer täckas med 
återvunnet lertegel. Byggnadens större fönster mot havet kommer förses med 
stängbara luckor. 

Ansökan blev komplett 2020-03-18.

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.

Befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd till gräns.

Föreslagen utvändig ändring stämmer överensstämmer med gällande detaljplan.

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).

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
Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

Föreslagen pergola bedöms inte vara en tillbyggnad då den är utformad på ett sådant 
sätt att den inte utgör ett väderskydd eller bedöms utgöra någon ökning av 
byggnadens volym. 

Föreslagen utvändig ändring bedöms vara anpassad till den egna byggnaden och 
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagen utvändig ändring bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.
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Föreslagen utvändig ändring bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen.

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

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

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Peter Andersson (L) och Jan Berndtsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till
STEG Arkitekter, Gamla vägen 3, 426 77, Göteborg
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§115

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2020-000124

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut och 
avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan. Ansökan 
avviker från detaljplanen. Ansökan föreslås på grund av de stora planavvikelserna 
avslås.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-04-06

Ärendet 
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Stora Dyrön (340). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad med B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostadsändamål.

Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt 
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 19 
m2. På fasaden mot norr byggs befintlig entrédel på med en takkupa och bildar på så 
vis en framdragen frontespis.

Befintlig bebyggelse inom fastigheten avviker från gällande detaljplan beträffande 
avstånd mellan byggnader inom tomten, beträffande bestämmelsen om att uthus i 
regel inte får uppföras samt uthusens avstånd till tomtgräns. Befintlig byggnad 
avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadshöjd.

Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd till gräns, 
byggnadsarea, byggnadshöjd och våningsantal.

Enligt detaljplanen ska huvudbyggnaden uppföras 4,5 m från grannfastighetens 
gräns, byggnadsnämnden må dock efter att ha hört grannen medge en närmare 
placering, dock inte under 1,5 m. Förslaget är placerat 3,5 m från gräns. Enligt 
detaljplanen får varje fastighet bebyggas med 125 m2, enligt inlämnat förslag skulle 
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fastigheten bebyggas med ca 150 m2. 

Huvudbyggnaden får enligt detaljplanen uppföras i högst en våning och därutöver får 
vind inredas. Enligt förslaget uppförs tillbyggnaden i 3 våningar. Den tillåtna 
byggnadshöjden är 5,6 m, förslaget har en byggnadshöjd på 6,7 m räknat utifrån 
medelmarknivån intill tillbyggnaden.

Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det beror på att 
byggavdelningen bedömt avvikelserna från gällande detaljplan vara för stora.

Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan. Omarbetat förslag har inkommit, 
dock avviker fortfarande ansökan från gällande detaljplan. Sökande har inkommit 
med bilder på byggnader på Tjörn som fått tillbyggnader likt den aktuella.

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

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

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

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta ska även tillämpas på bland annat 
bebyggelseområden (8 kap 13 § plan- och bygglagen).

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

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Av 9 kap 30 § plan- och bygglagen följer att bygglov för åtgärder inom områden med 
detaljplan ska ges bl.a. om åtgärden inte strider mot detaljplanen. Av 9 kap 30 a § 
följer att bygglov får lämnas till åtgärder som innebär en liten avvikelse från 
detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte. I fall då byggnaden 
på vilken åtgärden ska utföras avviker från detaljplanen men avvikelsen godtagits vid 
en bygglovsprövning ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som 
nu söks och de som tidigare godtagits. 
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Varje åtgärd som ska utföras inom ett område med detaljplan, vare sig det gäller en 
ny byggnad, tillbyggnad eller annan ändring, måste prövas mot de 
planbestämmelserna som reglerar den nu aktuella åtgärden.

Förslaget har en närmare placering till gräns än vad som angivits i detaljplanen. Då 
grannar inte hörts ännu har medgivande från berörd granne ej inhämtats. 
Byggavdelningen gör dock bedömningen att föreslagen placering inte behöver utgöra 
något hinder för den planerade byggnationen och inte skulle innebära någon 
betydande olägenhet. 

Den aktuella tillbyggnaden medför att den totala byggnadsarean liksom 
byggnadshöjden överskrids samt att befintligt tredje våningsplan utökas.
 
Även om åtgärder tidigare tillåtits och då bedömts som en mindre avvikelse (mindre 
avvikelse enligt ÄPBL), ska vid bestämmandet av om den nu aktuella åtgärden utgör 
en liten avvikelse göras en samlad bedömning av de avvikande åtgärder som söks 
och de som tidigare godtagits.

Av prejudicerande domar framhålls att bedömningen av överskriden byggnadsarea 
ska prövas i varje enskilt fall, men att runt 10 % avvikelse kan för sig själv anses vara 
en liten avvikelse. Förslaget medför att fastighetens byggnadsarea överskrids med ca 
6 % vilket för sig själv kan anses vara en liten avvikelse. 

En avvikelse avseende högsta tillåtna våningsantal har i praxis inte kunnat utgöra en 
liten avvikelse (se MÖD P 9128-16). Åtgärden kan inte heller anses vara av 
begränsad omfattning för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

Föreslagen tillbyggnad överskrider tillåten byggnadshöjd med 1,1 m vilket inte kan 
anses vara en liten avvikelse.

Avvikelserna från gällande detaljplan bedöms sammantaget inte vara inte vara liten 
och inte i överensstämmelse med detaljplanens syfte. 

Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

Föreslagen tillbyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

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

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

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

Ansökan föreslås avslås.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut och avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnad. 

Beslutet skickas till

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
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§116

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för om- och 
tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2020-000150

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut och 
avslår ansökan.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan. Befintligt 
bostadshus avviker från gällande detaljplan. Föreslagen tillbyggnad avviker från 
gällande detaljplan. Ansökan föreslås på grund av den stora planavvikelsen avslås.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-03-25

Ärendet 
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Rönnängs fiskeläge (440). I gällande detaljplan 
är aktuell fastighet betecknad med B. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen 
får användas för bostadsändamål.

Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt 
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 8 m2.

Ansökan blev komplett 2020-03-09.

Befintlig byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande avstånd till tomtgräns 
samt byggnadens läge på tomten. 

Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt samt 
byggnadsarea.
Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det beror på att 
plan- och byggavdelningen bedömt avvikelsen från gällande detaljplan vara för stor.

Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan. Omarbetat förslag har inte 
inkommit.
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Sökande har i skrivelse daterad 2020-03-03 kommenterat byggavdelningens 
synpunkter.   

Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande 
av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, får 
byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en 
sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse 
endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte (9 kap 30§ plan- 
och bygglagen).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att avvikelserna sammantaget inte kan anses som 
en liten avvikelse och inte vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte. 

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

Ansökan föreslås avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut och avslå ansökan. 

Beslutet skickas till

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
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§117

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för tillbyggnad 
(uterum) av enbostadshus

Dnr 2020-000313

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Kontrollansvarig krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs inte.
5. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
6. Fastställd kontrollplan ska följas.
7. 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. 

 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 bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom 
detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig 
med detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-03-31

Ärendet 
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för delar av Långekärr västra 1:2, 1:3, 1:13, Pilane 
1:2, 1:4, 1:7, 1:8, Sunna 1:13, 1:14, 1:26 mfl.  (nr 831). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad (uterum) av enbostadshus med en 
byggnadsarea på 26 m2.
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Ansökan blev komplett 2020-03-26.

Föreslaget uterum avviker från gällande detaljplan beträffande största tillåtna 
byggnadsarea.

Berörda sakägare har hörts i ärendet. Någon erinran har inte inkommit. 

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).

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § 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
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse 
med detaljplanens syfte. 

Föreslaget uterum bedöms vara anpassat till det egna huset och omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

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

Föreslaget uterum bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Kraven i 2 kap 6 och 9 § samt 8 kap 1 och 13 §§ plan- och bygglagen bedöms 
uppfyllas.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutet skickas till
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§118

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
återvinningsgård

Dnr 2017-001076

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Kontrollansvarig krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs inte.
5. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
6. Fastställd kontrollplan ska följas.
7. Återvinningsgården 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 återvinningsgård inom detaljplan. Ansökan avviker från 
detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov 
föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-04-03

Ärendet 
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Kållekärr centrum (P91/3) I gällande detaljplan 
är aktuell fastighet betecknad J samt gatumark. Det innebär att fastigheten enligt 
detaljplanen får användas för industriverksamhet.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser anläggande av återvinningsgård. 

Ansökan blev komplett 2020-03-16.
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Föreslagen återvinningsgård avviker från gällande detaljplan beträffande läge på 
tomten samt användningssätt. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 

 har i skrivelse som inkom till byggavdelningen 
2020-03-05 ingen synpunkt om föreslagen placering av återvinningsgården men 
anser att ett nätstaket ska uppföras för att hindra att skräp blåser vidare ut från 
gården. 

Kommunens avdelning för mark- och exploatering har i skrivelse daterad 2020-02-20 
följande synpunkter: Hänsyn behöver tas till infarten till kommunens yta för 
containrar direkt väst om .

Kållekärrs Vägförening har i skrivelse daterad 2020-03-16 framför följande yttranden 
som krav för att godkänna ansökan:

Stationen skall som i dag ha en infart och en utfart som ansluts till Borrebergsvägen
mellan in- och utfarterna i fastighetsgränsen skall ett vägräcke med navföljare i 
galvaniserat stål uppsättas. Kör och hanteringsytan på stationen skall hårdgöras med 
asfalt. Vatten får inte ledas ut på Borrebergsvägen. Det skall säkerställas att skräp 
mm från hanteringen inte kan föras ut på Borrebergsvägen. Utförandet av 
anslutningar till Borrebergsvägen och vägräcket skall godkännas av Kållekärrs 
Vägförening. Återvinningsstationen skall förses med belysning. Då vi har mycket 
dåliga erfarenheter hur FTI AB skött nuvarande återvinningsstation under skall för att 
bygglov skall beviljas verksamheten beskrivas och frekvens av tillsyn och städning 
anges. Vägföreningen har till sin skrivelse även bifogat bilder som ska exemplifiera 
misskötseln av den befintliga stationen. 
Sökande har genom skrivelse daterad 2020-03-25 beretts tillfälle att kommentera 
inkomna erinringar. Sökande har i skrivelse daterad 2020-03-30 meddelat att FTI 
önskar att få ansökan prövad i befintligt skick.

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).
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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. 

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

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

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

Beslutet skickas till
FTI, 
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§119

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av poolhus/omklädningsbyggnad samt pool

Dnr 2020-000123

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för Bygglov för nybyggnad av 
poolhus/omklädningsbyggnad samt pool inom detaljplan. Ansökan avviker från 
detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt gällande krav på utformning. Ansökan 
föreslås på grund av den stora planavvikelsen avslås.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-04-06

Ärendet 
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Tjörnbrons camping (P85/4). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad med Rcs. Det innebär, att fastigheten enligt 
detaljplanen får användas för område för campingändamål, servicebyggnader.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser Bygglov för nybyggnad av poolhus/omklädningsbyggnad samt pool 
med en byggnadsarea på 301 m2 respektive area på ca 550 m2.

Föreslagen bebyggelse avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomt.

Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det beror på att 
plan- och byggavdelningen bedömt avvikelsen från gällande detaljplan vara för stor.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms inte vara liten då bebyggelsen i sin 
helhet är placerad på punktprickad mark och inte vara i överensstämmelse med 
detaljplanens syfte. Det har på grund av den stora planavvikelsen inte bedömts 
motiverat att bereda grannar tillfälle att yttra sig över ansökan.

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

Ansökan föreslås avslås.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Peter Andersson (L) och Robert Johansson (M) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till
Konsultkedjan/Tjörnbro Park, Almön 50, 47161 Myggenäs
Info@tjornbropark.se

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
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§120

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av rad/kedjehus med tillhörande förråd och parkering

Dnr 2019-001530

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Som kontrollperson 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 liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Tjänsteutlåtande 2020-04-06

Ärendet 
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Sundalen (P90). I gällande detaljplan är aktuell 
fastighet betecknad B2. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas 
för gruppbostadsändamål.

Aktuellt område har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som särskilt 
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus med en byggnadsarea på 340 
m2 med tillhörande förråd och parkering.
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Ansökan blev komplett 2020-04-02.

Föreslagen bebyggelse avviker från gällande detaljplan beträffande användningssätt.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Följande erinringar har inkommit:
 Erinran daterad 2020-02-17 från ägare till fastigheten .
 Erinran daterad 2020-02-19 från ägare till fastigheten .
 Erinran daterad 2020-02-27 från ägare till fastigheten .
 Erinran daterad 2020-02-27 från Rönnängs vägförening.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Markanpassning
 Anläggande av utegym
 In- och utfart
 Risk för sättningsskador
 Miljöstation

Sökande har i skrivelser daterade 2020-03-16 kommenterat inkomna erinringar.

Sökande har 2020-04-02 inkommit med omarbetad ansökan för att tillmötesgå 
inkomna erinringar. 

Ägaren till  har i e-postmeddelande 2020-04-05 meddelat oro för 
sättningsskador och vill att det utförs en besiktning av en tredje part av hans fastighet 
före byggstart.

Sökande har i e-postmeddelande 2020-04-06 bekräftat att besiktning av fastigheten 
 kommer utföras före byggstart. 

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).
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Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att grannars synpunkter efter omarbetning är 
tillgodosedda. 

Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse 
med detaljplanens syfte.

Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

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
Peter Andersson (L) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till
Rönnäng Ängen Aktiebolag, Box 621, 531 16 LIDKÖPING
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§121

Meddelanden per den 8 april 2020

2020/3

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden delges inkomna beslut i ärenden inom 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. 

Miljöavdelningen
Länsstyrelsen 2020-01-31
Länsstyrelsen upphäver överklagande av beslut om föreläggande att ta bort 
brygganläggning på fastigheten  i Tjörns kommun.

Länsstyrelsen 2020-03-11
Länsstyrelsen beslutar att ny 52 kV växelströmsledning mellan Myggenäs - Åker i 
Tjörns kommuner inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § 
miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.

Länsstyrelsen 2020-03-31
Saken
Länsstyrelsen undanröjer det överklagade beslutet om beviljat tillstånd till 
avloppsanläggning på fastigheten  i Tjörns kommun. Ärendet återförvisas
till Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun för fortsatt handläggning.

Byggavdelningen
Länsstyrelsen 2020-03-10
Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut om avslag för ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  i Tjörns kommun.

Mark- och miljööverdomstolen 2020-03-11
Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet, dvs. ändrar inte Länsstyrelsens 
beslut gällande bygglov för uppförande av garage och staket på fastigheten 

 i Tjörns kommun. 
Länsstyrelsen har efter prövning av överklagande av bygglovet, upphävt Tjörns 
kommuns beslut att medge bygglov.
Tjörns kommun och fastighetsägare av  i Tjörns kommun har 
överklagat Länsstyrelsens beslut. 
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§122

Anmälan av delegeringsbeslut

2020/4

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten.

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

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

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning för följande delegeringsbeslut: 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
Förändring av taxa för Tjörns kommun offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen med anledning av Covid-19, Lars Carlsson § 2/2020

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Lars Carlsson § 3/2020

Avslag på ansökan om färdtjänst, Lars Carlsson § 4/2020

Från VA-avdelningen anmäls:
Överenskommelse mellan Tjörns kommun och Sältebo 1:26, Ove Hasselberg 
§ 1/2020

Från byggavdelningen anmäls:
Delegationsbeslut för perioden 2020-03-01 - 2020-04-03

Från miljöavdelningen anmäls: 
Delegationsbeslut enligt: MD §§ 77-135
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