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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

§§ 47-67
§§ 37-46

Övriga närvarande Mats Johansson (L)
Robert Johansson (M)
Percy Karlsson (V)
Bernt Hassel (TP)
Martin Tellblom

§§ 47-67
§§ 37-65

Åsa Jönsson, tf förvaltningschef tillika planchef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Anders Möller, VA-chef
Lina Johansson, miljöchef
Urban Nilsson, byggchef
Camilla Svensson, avdelningschef avfall
Daniel Rutgersson, planarkitekt
Ann Larsson, bygglovhandläggare
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare

§§ 37-41

§§ 37-56

§§ 46-49
§§ 50-56
§§ 50-56
§§ 50-56
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Fastställande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utsänd dagordning med följande ändringar

Tillägg
 7B. Slutredovisning Utloppsledning Höviksnäs RV
 30. MC-parkering
 31. Val av ledamot och ersättare i Pensionärsrådet 2019-2022
 32. Val av ledamot och ersättare i rådet för funktionshinderfrågor 2019-2022

Ändring
 Ärende 4 flyttas ned i dagordningen och läggs som 20B
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Budget 2019 - Ram 2019 och preliminära ramar 2020-2021, 
Investeringsbudget 2019 samt plan för investeringar 2020-2023

2019/21

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag Budget 2019 - Ram 2019 och preliminära 
ramar 2020-2021, Investeringsbudget 2019 samt plan för investeringar 2020-2023.

Reservation
Rikard Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Föreligger samhällsbyggnadsnämndens budget 2019 - ram 2019 och preliminära 
ramar 2020-2021, investeringsbudget 2019 samt plan för investeringar 2020-2023

Beslutsunderlag
Förslag Budget 2019 - Ram 2019 och preliminära ramar 2020-2021, 
Investeringsbudget 2019 samt plan för investeringar 2020-2023

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska anta Förslag 
Budget 2019 - Ram 2019 och preliminära ramar 2020-2021, Investeringsbudget 2019 
samt plan för investeringar 2020-2023.

Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska anta budgetförslag 
från Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet.

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

Omröstningsresultat
5 Ja röster, Robert Johansson (M), Peter Andersson (L), Jörgen Myrberg (KD), 
Robert Mattsson (C), Anders Backensved (MP)
5 Nej Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S), Björn Sporrong (S), Stefan Wirtberg 
(S), Cyril Esbjörnsson (TP)
1 Avstår, Jenn Johansson (SD)
Med stöd av ordförandens utslagsröst väljs Robert Johanssons förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Remiss: Yttrande över motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril 
Esbjörnsson (TP) om utredning av kostnader för 
processvattenhantering från fiskberedningsindustrin och justering 
av kostnader för processvattenhanteringen

2019/29

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om att 
utreda kostnaderna för processvattenhantering från fiskberedningsindustrin och 
justering av kostnader för processvattenhanteringen.

Motionens innehåll
”Det nya reningsverket i Rönnäng har kostat stora summor att anlägga.

En stor del av reningsverkets kapacitet går åt till att ta emot processvatten från 
fiskeberednings industrin. I nuläget belastar Klädesholmen Seafood AB 
reningsverket kraftigt och flera viten har utgått till företaget.

Betydande investeringar har gjorts för att kunna ta emot processvattnet i det nya 
reningsverket.

Det kan inte vara meningen att övriga VA kollektivet skall bära dessa betydande 
kostnader från processvatten hanteringen.

Enligt lag skall självkostnadsprincipen gälla vilket innebär att Klädesholmen 
Seafood AB skall betala för sig fullt ut.

Inga taxejusteringar eller undersökningar vad processvattenhanteringen kostar VA 
kollektivet har gjort sedan taxan infördes år 2015. Samtidigt har kommunen beslutat 
att höja taxan för det övriga VA kollektivet.

Vi föreslår fullmäktige att besluta om:

1: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för 
processvattenhanteringen från fiskberedningsindustrin och att nämnden sedan 
föreslår fullmäktige att justera taxor för processvatten hanteringen.”

Förvaltningens yttrande 
Den taxa som är överenskommen med Klädesholmen Seafood skapades innan 
Ängholmens utbyggnadsprojekt var klart. Taxan bygger på antagandet om en lägre 
investeringskostnad för ombyggnaden och bör räknas upp utifrån faktiska siffror.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det är helt klart så att VA-kollektivet ska bära alla de kostnader som uppstår inom 
verksamheten till självkostnadspris. För särtaxan mot fiskberedningsindustrin gäller 
samma sak.

VA-verksamheten kommer att förorda taxejustering gällande 
fiskberedningsindustrin och denna uppräkning hanteras inom uppdraget att göra en 
större översyn av taxan för VA under våren.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-06
Motion den 27 september 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Starttillstånd för anläggandet av ny råvattenledning och ett 
förbehandlingsverk mellan Olsby magasin och Tolleby vattenverk

2019/36

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja starttillstånd för anläggandet av ny 
råvattenledning och ett förbehandlingsverk mellan Olsby magasin och Tolleby 
vattenverk.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet får konsekvenser för barn då en långvarig torka skulle kunna medföra att 
kommunens nödvattenplan behöver tas i bruk.

Sammanfattning
Tolleby tjärn utgör en flaskhals i täktsystemet genom att tjärnen är grund och lätt 
bräddar över till Häle mosse, varifrån pumpning av råvatten sker tillbaka till 
Tolleby tjärn. När Tolleby tjärn är full försvinner råvattnet ut i havet vid diken i 
Kebene och Häle.

Idag saknas möjligheter att använda Olsby magasins råvattenvolym på ett optimerat 
sätt, eftersom råvattnet under långa perioder är toxiskt på grund av höga 
algförekomster, vilket inte får tillföras Tolleby tjärn, när volymen som mest behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-06
Bilaga 1 – ledningskarta över berört område

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD), Robert Johansson (M) och Jan Berndtsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef SB
Avdelningschef VA
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Slutredovisning Utloppsledning Höviksnäs RV

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen.

Sammanfattning
Projektet, som nu slutredovisas, avser entreprenad av utloppsledning Höviksnäs 
reningsverk. VA-chef Anders Möller föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Slutredovisning av inveseringsprojekt - Utloppsledning Höviksnäs RV
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Utökat starttillstånd Busshållplatser Vallhamn projektering

2019/23

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bevilja utökat starttillstånd för investeringsprojekt Utbyggnad av 

busshållplatser vid Vallhamn avseende projektering. Innan byggstart söks nytt 
starttillstånd.

2. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel inom ramen för gällande 
investeringsbudget.

Barnkonventionen
Utökad kollektivtrafik bedöms ha positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.

Sammanfattning
Västtrafik ska från augusti 2019 börja trafikera med kollektivtrafik till Vallhamns 
industriområde. Denna trafikering kräver utbyggnad av två nya hållplatslägen vid 
Vallhamnsrondellen på vägen mot Vallhamn, samt vändslinga med plattform i 
industriområdet.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beviljade den 12 september 
2018 starttillstånd för att påbörja projekteringen. Upphandling av konsult är utförd 
och de projekterar just nu bygghandling för åtgärderna. Efter upphandling av 
konsult visar det sig att budgeten som bedömdes för projekteringsskedet är för låg 
varför ansökan om utökat starttillstånd nu görs. Kostnaderna i starttillståndet avser 
totalkostnader för projekteringen, utan hänsyn tagen till statliga medfinansieringen 
om 50 % då denna kommer Tjörns kommun tillgodo först när projektet är slutfört.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslut 2018-09-12, § 212.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-30
Starttillstånd

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD), Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Remiss: Yttrande över motion från Socialdemokraternas ledamöter 
om att bygga en gång- och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik

2019/35

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet enligt tjänsteutlåtandet.

Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har positiv betydelse för barn och unga och 
deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.

Sammanfattning
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp på Tjörn inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 2018 med en motion som yrkar på att 
kommunstyrelsen tar initiativ för att en gång- och cykelväg byggs mellan Kuballe 
och Bäckevik.

Utbyggnad av gång- och cykelväg (gc-väg) längs väg 718 mellan Kuballe och 
Bäckevik finns inte med i investeringsbudget för de kommande åren. Aktuell 
sträcka är dock utpekad som prioriterad sträcka för utbyggnad av gc-väg i Tjörns 
kommuns Översiktsplan.

Förvaltningen arbetar med en Trafikstrategi där gc-vägar är en stor och viktig fråga. 
Behovet av gc-vägar är stort, och med begränsade resurser innebär det att 
prioriteringar måste göras. Inom arbetet med Trafikstrategin kommer en översyn att 
göras av vilka prioriterade sträckor som ska sökas delfinansiering för vid nästa 
utlysning av regionens cykelpott.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-07
Motionen

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§44

Remiss: Yttrande över motion från Socialdemokraternas ledamöter 
angående att bygga gång- och cykelvägar på östra Tjörn

2019/34

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet enligt tjänsteutlåtandet.

Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har positiv betydelse för barn och unga och 
deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.

Sammanfattning
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp på Tjörn inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 2018 med en motion som yrkar på att 
kommunen skyndsamt tar sig an projektering och byggnation av gång- och 
cykelväg mellan Häggvallrondellen och Sundsby korsväg (vid Mjölkeviken) och 
elbelyser vägen från Hjälteby till Fjälebrovallen, samt att kommunen projekterar 
och förbereder en gång- och cykelväg från Almösund mot Skåpesund.

Utbyggnad av gång- och cykelväg (gc-väg) längs väg 711 mellan 
cirkulationsplatsen i Häggvall och Sundsby korsväg finns inte med i 
investeringsbudget för de kommande åren. Delar av aktuell sträcka är utpekad som 
prioriterad sträcka för utbyggnad av gc-väg i Tjörns kommuns Översiktsplan.

Utbyggnad av gc-väg längs väg 160 mellan Myggenäs C – Sörbyvägen finns med i 
investeringsbudget för kommande år, Trafikverket arbetar just nu med vägplan för 
sträckan, och byggstart är planerad till år 2020. Resterande sträcka mellan 
Sörbyvägen – Skåpesund finns med i investeringsbudget för kommande år, men är 
inte prioriterade eller beviljade delfinansiering av regionen.

Förvaltningen arbetar med en Trafikstrategi där gc-vägar är en stor och viktig fråga. 
Behovet av gc-vägar är stort, och med begränsade resurser innebär det att 
prioriteringar måste göras. Inom arbetet med Trafikstrategin kommer en översyn att 
göras av vilka prioriterade sträckor som ska sökas delfinansiering för vid nästa 
utlysning av regionens cykelpott.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-04
Motionen

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Robert Johansson (M) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§45

Remiss: Yttrande över motion från Socialdemokraternas ledamöter 
om att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 169 mellan rondellen 
i Spjärr och Aröd

2019/33

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet enligt tjänsteutlåtandet.

Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har positiv betydelse för barn och unga och 
deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.

Sammanfattning
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp på Tjörn inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 2018 med en motion som yrkar på att 
kommunstyrelsen tar initiativ för att en komplett gång- och cykelväg byggs utmed 
hela väg 169.

Utbyggnad av gång- och cykelväg (gc-väg) längs väg 169 mellan cirkulationen i 
Vallhamn och Aröd finns inte med i investeringsbudget för de kommande åren. 
Delar av aktuell sträcka är dock utpekad som prioriterad sträcka för utbyggnad av 
gc-väg i Tjörns kommuns Översiktsplan.

Förvaltningen arbetar med en Trafikstrategi där gc-vägar är en stor och viktig fråga. 
Behovet av gc-vägar är stort, och med begränsade resurser innebär det att 
prioriteringar måste göras. Inom arbetet med Trafikstrategin kommer en översyn att 
göras av vilka prioriterade sträckor som ska sökas delfinansiering för vid nästa 
utlysning av regionens cykelpott.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-07
Motionen

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

Information: återrapportering Heås återbruk

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Avdelningschef avfall Camilla Svensson informerar nämnden om återbruk i 
kommunal regi: dess rättsliga reglering, personalens uppfattning om 
användningsfrekvens, nedlagd arbetstid och möjliga sätt att hantera återbruk i 
framtiden.

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

Godkännande av granskningshandlingar för detaljplan Ävja 1:29 
mfl

2019/31

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Godkänna granskningshandlingarna handlingarna för detaljplan ”Ävja 1:29 

m.fl.
2. Planenheten uppdras att fortsätta arbetet även med en detaljplan för befintlig 

byggnad på del av fastigheten Ävja 1:119 efter att en geoteknisk utredning för 
fastigheten har gjorts.

Barnkonventionen
Trafiksystemet, utan separata gång- och cykelvägar och trottoarer, gör det svårt för 
barn att ta sig fram på egen hand. Barn i förskole- och skolålder är beroende av 
skolskjuts.

Sammanfattning
Detaljplanen grundas i antaget program 2009-01-26 och antaget 
programsamrådsredogörelse 2009-05-04. Programmet redogör i tre alternativ hur 
detaljplanarbetet kunde fortsätta. I och med arbetet med att se en helhetslösning för 
området utmynnade detaljplanarbetet i ett, från programförslaget, utökat 
planområde. 

Detaljplan för Ävja 1:29 och Mällby 1:29 m.fl. var på samråd under perioden 2016-
11-02 – 2016-11-30. Planförslaget syftade till att pröva förutsättningarna för 
utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund. 
Planen gällde cirka 40 nya bostäder, främst lägenheter, radhus och ett par 
friliggande villor. Ny bebyggelse norr om Almösundsvägen och utmed ny lokalgata 
i skogsslänten. Planen prövades även för ny anslutning till Almösundsvägen, vilket 
skulle innebära trafikmässiga förbättringar för verksamheter vid Almösunds marina 
och för ny bostadsbebyggelse. Utöver det skulle planen fastställa ytor vid 
småbåtshamnen för att tillgängliggöra och utveckla området för allmänheten. Efter 
samrådet har planområdet minskats avsevärt. Då Länsstyrelsen uppmärksammade 
kommunen om att strandskyddet inträder över hela planområdet. Strandskyddet bör 
inte upphävas där dess syfte kommer att fortsätta att vara tillämpbart. På grund av 
ny praxis gällande strandskyddet, var kravet från Länsstyrelsen att ta fram en 
lokaliseringsutredning för att visa om föreslagna byggrätter för bostäder på 
strandskydd i samrådsförslaget, inte kunde placeras på annan plats inom Myggenäs 
där strandskydd inte finns. Planavdelningen såg inte möjlighet att i dagsläget kunna 
gå vidare med samrådsförslaget utan valde att minska området till att enbart hantera 
de delar som inte nämnvärt påverkar strandskyddet.  Förutom Ävja 1:29 och 1:23, 
kan del av fastigheten Ävja 1:119 komma att godkännas för fortsatt planläggning. 
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Innan det planarbetet kan fortsätta krävs dock att en geoteknisk utredning görs på 
platsen som visar på en godkänd stabilitet.
Tidigare beslut
2017-04-12 § 90 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen för detaljplan ”Ävja 1:29 och Mällby 1:29 m.fl.”. 
2016-10-19 § 204 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
samrådshandlingarna för detaljplan ”Ävja 1:29 och Mällby 1:29 m.fl.”. 
2011-05-04 PU § 6. Beslut om att avsluta planarbetet för Ävja 1:29 och Mällby 
1:29, och att nytt planarbete startas upp.
2009-05-04 AU § 141. Arbetsutskottet beslutar att godkänna 
programsamrådsredogörelsen
2009-01-26 § 9. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna programmet och 
behovsbedömningen.
2008-06-16 § 114. Samhällsbyggnadsnämnden ger planavdelningen i uppdrag att 
påbörja arbetet med detaljplan för Mällby 1:29 ska samordnas med detaljplan för 
Ävja 1:29.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-13

 Planhandlingar:
• Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000
• Illustrationsritning i skala 1:1000
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta  

Övriga handlingar
• Program för Ävja 1:29 och Mällby 1:29, 2009-01-26
• Programsamrådsredogörelse 2009-05-04
• Geoteknisk undersökning, Tellstedt, 2010-10-06
• Trafikutredning, Norconsult, 2015-12-10
• Bullerutredning vägtrafik (tätortstudie) ÅF, 2010-09-13
• Naturinventering (tätortstudie) 2010-06-14
• Naturinventering (detaljplan)2018-09-24
• Systemförslag dagvatten Ävja 1:29, 2018-10-12

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12:00 och återupptas kl. 13:00.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§48

Beslut om godkännande av samrådsredogörelse för Detaljplan 
Koholmen 1_206

2019/30

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse för detaljplan Koholmen 
1:206. 

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

Sammanfattning
Planområdet södra Koholmen, en del av Klädesholmen och består av en fastigheten 
Koholmen 1:206 med magasinsbyggnad samt tillhörande kaj och brygga. 

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

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

Samråd genomfördes 2018-10-24 till 2018-11-14. 

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

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

2010-01-26 inkom bygglov för ändrad användning av industribyggnad inom 
fastigheten Koholmen 1:207 till kommunens bygglovsavdelning.
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2011-08-31 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om planstart för Koholmen 1:206 
och Koholmen 1:207 där planarbetet beslutades påbörjas omgående genom ett så 
kallat enkelt planförfarande.

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

2017-10-11 beslutade Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att 
avsluta detaljplanearbetet för Koholmen 1:207. Detaljplanearbetet med Koholmen 
1:206 fortlöper.

2018-10-10 beslutade Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att 
godkänna samrådshandlingarn.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-29
Samrådsredogörelse Koholmen 1-206

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§49

Remiss: Yttrande över motion från Socialdemokraternas ledamöter 
angående framtagande av en ny Översiktsplan ur ett hållbart 
perspektiv

2019/18

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att beslutet inte kan antas få negativa 
konsekvenser för barn.

Sammanfattning
Förvaltningen har ombetts att kommentera rubricerad motion från 
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp. I motionen står följande:

”Bakgrund

Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrdokument över hur kommunen 
planerar för sin framtid. Den ska aktualiseras varje ny mandatperiod. Den 
nuvarande Översiktsplanen saknar perspektivet att ”Hela Tjörn ska leva, året 
runt.”

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna

• Att kommunstyrelsen tar initiativ att snarast starta arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan

• Att inriktningen startas utifrån att Hela Tjörn ska leva, Året runt.
• Att arbetet med den nya aktualiseringen av Översiktsplan har sin utgångspunkt 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv.”

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen bekräftar att översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för 
kommunens framtidsplanering samt att översiktsplanen ska aktualitetsprövas varje 
mandatperiod. Vad gäller avsaknad av perspektivet ”Hela Tjörn ska leva, året runt” 
bekräftar förvaltningen att gällande översiktsplan tar utgångspunkt i en vision 
formulerad kring begreppet ”Möjligheternas ö”, vilken är i linje med den vision 
som antogs politiskt 2015, efter antagandet av ÖP.

De tre yrkandepunkterna i motionen kommenteras i följande tre motsvarande 
punkter:

• Av kommunens budget för 2019, 5.1 Inriktningsmål, framgår att en ny 
översiktsplan ska tas fram under mandatperioden. Förvaltningen avser att arbeta 
för måluppfyllnad.

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Arbetet med ny översiktsplan avses utgå ifrån kommunens politiskt antagna och 
gällande visionsdokument.

• Översiktsplanering görs med stöd av plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Båda dessa lagar anger i sina portalparagrafer långsiktigt hållbar utveckling som 
grundläggande syfte och mål med lagstiftningen och dess tillämpning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-18
Motionen

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§50

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked 
för bostadshus

2018/0555

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Ärendet ska prövas vidare
2. Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen
3. Möjlighet att förse bostadshuset med vatten av tillräcklig mängd och kvalitet 

ska redovisas/utredas
4. Ärendet ska remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, länsmuseet och 

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

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

inom plan- och byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-31
Ansökningshandlingar

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

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

Ärendebeskrivning
Allmänt
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.

Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

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

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

Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. Natur- och 
kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är begränsade.

Ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts endast om det finns 
särskilda skäl. För att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur gäller ett 
generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse inom kommunen. Kommunen är dock 
positiv till viss bebyggelse på landsbygden utan krav på detaljplan. Undantag från 
kravet på detaljplan kan medges för:

 Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk eller annan pågående 
verksamhet på fastigheten

 Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på 
fastigheten

 Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning, 
landskapsvård med mera är ett tydligt inslag

 Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.

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

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

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

Specifikt för ärendet
Sökanden har i ansökan daterad 2018-11-22 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för generations-skifte.

Vatten och avlopp avses anslutas till gemensam anläggning för VA på detaljplan 669, 
 i Klövedal.

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

Ansökan föreslås prövas vidare med utredning och remisser.
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§52

, Tjörns kommun - Ansökan om 
strandskyddsdispens för uppförande av nytt bostadshus 
(ersättningshus)

2018/1504

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens uppförande 

av ett bostadshus.
2. Byggnaden får inte göras större än 15,9 m x 8,9 m plus det som kallas glashus 

och som är 5,1 m x 3,62 m
3. Byggnaden ska ersätta befintligt bostadshus och förläggas på samma plats.
4. Dispensen omfattar tillhörande markarbeten.
5. Som särskilt skäl åberopas 7 kap. 18 c § punkt 1 det vill säga att området 

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

6. Dispensen förenas med nedanstående villkor enligt 16 kap. 2 § miljöbalken.
7. Som tomtplats får endast den mark tas i anspråk som redovisas i bilaga till detta 

beslut (markerad tomtplatsavgränsning).
8. Den del av tomtplatsavgränsningen som är markerad i blått ska märkas i 

terrängen med exempelvis stenmur eller staket med högst 1 meters höjd. Innan 
byggnation enligt bygglovet får påbörjas ska tomtplatsavgränsningen vara 
utförd.

9. Ingen del av byggnad eller altan får placeras närmare än 4 meter från 
fastighetsgräns.

10. Byggnaden ska i övrigt uppföras i enlighet med ansökan.
11. Byggnationen ska genomföras så att djur- och växtliv inte kommer till skada.

Sammanfattning
Ärendet avser en ansökan om strandskyddsdispens för rivning av ett befintligt 
bostadshus samt uppförande av ett till ytan större bostadshus. (Ersättningshus). 
Byggnation på samma plats som tidigare. Strandskyddsdispens föreslås meddelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-28

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan, ÖP 13, betecknat med R6. Detta 
innebär att området har höga natur- och kulturvärden och det anges att området i 
huvudsak ska bevaras.

För platsen gäller strandskydd.
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Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari 
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhälls-byggnadsnämnden (SBN).

Ärendet omfattade i ett tidigare skede även ett garage. Garaget är nu borttaget ur 
ansökan, eftersom miljöavdelningen var negativa till dess placering. Bostadshuset 
(ersättningshuset) har även flyttats efter Miljöavdelningens synpunkter, så att det nu 
finns 4 m till tomtgräns, istället för som tidigare, 2 m till tomtgräns.

Enligt ansökan ska befintligt bostadshus rivas och ett nytt byggas på samma plats. 
Det nya huset är större än det gamla. Husets norra hörn planeras ligga 2,0 meter från 
fastighetsgränsen och hela den nordöstra fasaden planeras ca 3 meter närmare 
fastighetsgränsen än befintlig byggnad, vilket innebär ungefär en halvering jämfört 
med dagens situation. En pool planeras i anslutning till huset på den västra sidan av 
huset. Ett nytt garage planeras byggas, avståndet mellan garagets mittpunkt och 
husets sydöstra fasad är ca 45-50 meter.

Fastigheten  är cirka 2900 m2 stor men den delen av fastigheten 
som har tydlig prägel av trädgård är betydligt mindre. Vid besök på fastigheten 
uppdagades det att det på fastigheten finns tre komplementbyggnader. Av dessa finns 
det en strandskyddsdispens för endast en, den som ligger närmast bostadshuset. De 
övriga två är placerade betydligt närmare platsen där garaget planeras. Dessa två 
komplementbyggnader är alltså olagligt uppförda och ska bortses från i bedömningen 
av om platsen är ianspråktagen.

Fastigheten ligger som minst 80 meter fågelvägen från havet. Platsen ligger i ett 
område som med stöd av 3 kap. 6 § MB utpekats som riksintresse för friluftslivet, FO 
15 – Havstensfjorden. Platsen ligger också inom ett område som med stöd av 4 kap. 4 
§ MB utpekats som riksintresset Högexploaterad kust. I kommunens översiktsplan 
beskrivs området som höga natur- och kulturvärden och det anges att området i 
huvudsak ska bevaras.

Miljöavdelningens bedömning
En pool kan vara förbjuden enligt punkt 2 eller 4. Punkt 2 om anläggningen avhåller 
allmänheten från att vistas på platsen, punkt 4 om åtgärden skadar växt- och djurlivet. 
Då poolen placeras inom etablerad hemfridszon och på vad som idag är gräsmatta 
bedöms poolen inte vara förbjuden enligt 7 kap. 15 § MB.

Att uppföra byggnaderna är förbjudet enligt första punkten 7 kap. 15 § MB.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna får meddelas endast om det föreligger 
särskilda skäl (7 kap. 18 § första stycket MB). Det enda särskilda skäl som skulle 
kunna komma ifråga för de ansökta byggnaderna är punkt 1, att platsen redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Garaget bedöms ligga minst 30 meter från etablerad, laglig, hemfridszon. Platsen har 
därför inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, vilket gör att det inte finns något särskilt skäl för att bevilja 
dispens för ett garage på den ansökta platsen. Ansökan bör avslås i denna del.
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Platsen för befintligt hus är lagligt ianspråktagen. Att bygga ett större hus åt 
trädgården till, det vill säga den sydvästra fasaden, ryms inom hemfridszonen och 
miljöavdelningen bedömer att det särskilda skälet nummer 1 är uppfyllt. Att bygga 
den nordöstra fasaden så mycket närmare fastighetsgränsen bedöms dock utvidga 
hemfridszonen över en plats som idag inte är ianspråktagen. Strandskyddsdispens kan 
beviljas under förutsättning att ingen del av den nordöstra fasaden placeras närmare 
än 4 meter från fastighetsgränsen. Tomtplatsen avgränsas i enlighet med 
nedanstående karta. Strandskyddsdispensen bör villkoras med att 
tomtplatsavgränsningen vid den nordöstra delen av fastigheten märks ut med ett 
staket eller liknande för att tydliggöra för allmänheten var det är tillåtet att gå.

Strax norr om huset finns en stig som bedöms vara viktig att säkerställa att 
allmänheten har fortsatt tillgång till. Även denna del av tomtplatsen bör därför 
märkas ut.

Då det rör sig om en ersättningsbyggnad och åtgärderna inte innebär ändrad 
markanvändning bedöms byggnationen inte strida mot vare sig riksintressen eller 
kommunens översiktsplan.

Miljöavdelningen föreslår följande beslut:

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att
1. avslå ansökan om att bygga garage på den ansökta platsen på fastigheten  

 i Tjörns kommun.
2. bevilja strandskyddsdispens för ett nytt bostadshus på samma plats som det 

befintliga bostadshuset på fastigheten .

Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:
A. Som tomtplats får endast den mark tas i anspråk som redovisas i bilaga till detta 

beslut (markerad tomtplatsavgränsning).
B. Den del av tomtplatsavgränsningen som är markerad i blått ska märkas i 

terrängen med exempelvis stenmur eller staket med högst 1 meters höjd.
C. Ingen del av byggnad eller altan får placeras närmare än 4 meter från 

fastighetsgräns.
D. Byggnaden får inte göras större än 15,9 m x 8,9 m plus det som kallas glashus 

och som är 5,1 m x 3,62 m. 
E. Byggnaden ska i övrigt uppföras i enlighet med ansökan.
F. Byggnationen ska genomföras så att djur- och växtliv inte kommer till skada.

Ansökan om bygglov prövas som separat ärende

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttrande samt att 
strandskyddsdispensen ska vara förenad med de villkor som ovan anges, i punkterna 
A-F.

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

Område utanför redan etablerad hemfridszon bedöms inte tas i anspråk.

Området bedöms vara väl avskilt från området närmast strandlinjen.
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§53

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
uppförande av nytt bostadshus (ersättningshus)

2018/0746

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1 Bygglov beviljas.
2 Som kontrollansvarig godkänns .
3 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska 

bokas hos plan- och byggavdelningen.
4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
5 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.

6 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för ett nytt bostadshus (ersättningshus) utanför detaljplan. 
Bygglov föreslås beviljas

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-28
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan, ÖP 13, betecknat med R6. Detta 
innebär att området har höga natur- och kulturvärden och det anges att området i 
huvudsak ska bevaras.

Ärendebeskrivning
Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats 
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor 
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet 
behöver inte ha vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena påbörjas innan beslutet har 
vunnit laga kraft, sker dock detta på egen risk. Information om vilket datum 
byggnadsarbetena får påbörjas, kan lämnas av plan- och byggavdelningens 
expedition.

Ansökan avser uppförande av ett ersättningshus med en byggnadsarea på 158,5 m2. 
Det nya till ytan större bostadshuset, ersättningshuset, kommer att placeras på samma 
plats som befintligt bostadshus är placerat. Med i ansökan finns även en pool. 
Eftersom poolen inte är bygglovspliktig, behandlas den inte i bygglovsbeslutet, utan i 
den strandskyddsdispens som söks parallellt.

29





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Allmänna upplysningar:
 Utstakning: Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av 

Samhällsbyggnadsnämnden. Byggnadsinspektör Mikael Malm, 0304-60 14 07 
eller Linus Persson, 0304-60 11 47 kontaktas för att avtala lämplig tidpunkt.

 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft
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§54

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
utvändig ändring och tillbyggnad av bostadshus m.m.

2018/1586

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.
6. 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.

7. Fastställd kontrollplan ska följas.
8. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked ges.
9. När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
10. Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för utvändig ändring, tillbyggnad av bostadshus samt 
uppförande av staket och förråd/uthus inom detaljplan. Ansökan avviker delvis från 
detaljplanen, men avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Erinringar har inkommit. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-30
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för 4:e roten Klädesholmens samhälle 

(P 94/6). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad 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 utvändig ändring vilket innebär att befintlig plåtfasad ersätts med 
stående träpanel, befintliga betongpannor ersätts med rött taktegel och befintliga 
fönster och dörrar ersätts med tidstypiska funktionalistiska fönster. Ansökan avser 
även att ta upp nya fönster- och dörröppningar. Ansökan avser även en tillbyggnad i 
form av altaner på södra fasaden samt en balkong på västra fasaden. Ansökan avser 
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även uppförande av ett förråd/ uthus med en byggnadsarea på 4 m2 samt uppförande 
av ett staket längs delar av fastighetens norra fastighetsgräns.

Befintligt bostadshus överensstämmer med gällande detaljplan.

Föreslagen utvändig ändring samt förråd/uthus överensstämmer med gällande 
detaljplan. Föreslagen tillbyggnad (altaner och balkong) samt föreslaget staket 
avviker från gällande detaljplan beträffande bestämmelsen om att marken inte får 
bebyggas.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Följande erinringar har inkommit:
 Erinran daterad 2018-12-18 från ägare till fastigheten .
 Erinran daterad 2019-01-07 från ägare till fastigheten .

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Balkongen mot väster närhet till naturmarken har en privatiserande verkan på den 

allmänna platsen.
 Placeringen av förrådet/uthuset skymmer utsikten mot Marstrandsfjorden och 

önskar därför att förrådet/uthuset skulle förskjutas så att den inte skymmer hela 
sikten.

Sökande har i skrivelse daterad 2019-01-14 kommenterat inkomna erinringar och 
informerat om att förrådet/uthuset kommer förskjutas enligt synpunkter.

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).

Reglerna i plan- och bygglagen, om när byggnadsarbeten får påbörjas, har ändrats 
från och med den 1 juli 2018. Numera får byggnadsarbeten påbörjas tidigast 4 veckor 
efter att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Beslutet 
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§55

Skrivelse angående byggnation av Salteriet i Rönnäng

2019/22

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara skrivelsen enligt nedan.

Svar på inkommen skrivelse ”Byggnation av Salteriet”
I arbetet med att ta fram en detaljplan, vilket regleras av plan- och bygglagen, 
genomförs ett antal prövningar där sakägare, myndigheter och allmänhet tar del av 
materialet och ges möjlighet att yttra sig. För detaljplanen ”Gamla Salteriet” ett 
samråd 2010-11-12 - 2011-01-21 och en utställning 2012-11-12 – 2012-03-15. Vid 
båda tillfällen har planhandlingar med tillhörande utredningar ställts ut på 
kommunhuset, möten hållits, annonserats i lokaltidning samt skickas ut till berörda 
sakägare. Vid dessa tillfällen ges möjlighet att skriftligen yttra sig för att få sina 
synpunkter bemötta. De sakägare som skriftligen yttrat sig och inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda, ges vid beslut om antagande möjlighet till att överklaga 
detaljplanen. Efter att detaljplanen antagits 2014-04-15 inkom inga överklagningar 
och därför kunde detaljplanen vinna laga kraft 2014-05-22. Informationen som gått 
ut och de tidsramar som lämnats är i enlighet med vad som regleras i plan- och 
bygglagen. 

När en detaljplan vunnit laga kraft redogör denna för de regler och ramar som det är 
möjligt att lämna bygglov utifrån. I och med att detaljplanen utrett och prövat vad 
som ska vara möjligt att genomföra (och sakägare, myndigheter och övriga getts 
möjlighet att ha synpunkter på detta) så lämnas de bygglov som överensstämmer 
med detaljplanen. Detta utan att höra grannar.

Fastigheten  har under detaljplaneskedet i enlighet med plan- och 
bygglagen getts möjlighet att påverka detaljplanearbetet. I och med att byggloven 
som lämnats har följt planhandlingarna hörs inga grannar.

Detaljplanen för gamla salteriet ersätter en byggnadsplan från 1969 i vilket gamla 
salteriet reglerades som ”industriändamål” med en möjlighet till en byggnadshöjd 
om 12 meter från nollplanet. Denna äldre byggnadsplan hade jämförelsevis väldigt 
fria byggrätter och möjliggjorde inget allmänt tillträde till vattnet. I och med den 
nya detaljplanen har markanvändningen för kvartersmarken ändrats till bostäder, 
med allmänna stråk både mellan bostadshus och längs med vattenlinjen. 
Byggnadshöjden har också sänkts, vilket innebär att nocken som högst kan vara nio 
meter över havets medelnivå. Byggrätter har reglerats för att istället för att 
möjliggöra större industrihallar/byggnader/magasin/etc, tillåta bostadshus med en 
för ändamålet lämplig byggnadsarea. 

(se principskiss för förklaring byggnadshöjd/nockhöjd)
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§56

, Tjörns kommun - Föreläggande daterat 2019-
01-23 från Mark- och miljödomstolen (aktbilaga 9, mål nr P 5157-18, 
R1)

2016/1107

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifall till överklagan avstyrks.

Sammanfattning
Bygglov beviljades enligt § 94/2018-04-11 för uppförande av flerbostadshus. 
Överklagan av beslutet avslogs av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut har 
överklagats. Mark- och miljödomstolen har 2019-01-23 förelagt Tjörns kommun att 
yttra sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-30

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Klädesholmen 1:1, 1:109 m fl (P77). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad BHKR. Det innebär, att fastigheten enligt 
detaljplanen får användas för bostäder, handel, kontor, kultur.

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

Ärendebeskrivning
Kommunens organisation för plan- och byggfrågor har ändrats. Från och med den 1 
januari 2019 har Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ersatts med 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Bygglov beviljades enligt § 94/2018-04-11 för uppförande av flerbostadshus med sju 
lägenheter och tillhörande parkeringsplatser.

Rivningslov har beviljats för befintliga byggnader för konservindustrin i separat 
beslut.

Föreslaget flerbostadshus överensstämmer med gällande detaljplan. 

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

Riktlinjerna i kommunens kulturmiljöprogram bedömdes uppfyllas.

Bygglovsbeslutet överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 2018-12-
03, att avvisa eller avslå överklagandena. 

Länsstyrelsen har utförligt motiverat sitt beslut.

Överklagan avser i huvudsak trafik- och parkeringsfrågan.
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§57

Remiss: Yttrande över motion från Socialdemokraternas ledamöter 
angående anställning av kommunekolog för förbättrad 
miljöplanering

2019/32

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på en resurs som kommunekolog enligt 
beskrivning i tjänsteutlåtande och att förvaltningen anser att den bör placeras i 
kommunstyrelsens verksamhet om ekonomiska förutsättningar finns.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte negativt påverkar barn utan snarare på sikt kan innebära en positiv 
konsekvens för barns lokala miljö. 

Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna yrkar i motionen:
 Att kommunen tillför kompetensen kommunekolog till kommunstyrelsens 

förvaltning
 Att kontakt tas med kommunerna inom SOLTAK, Kungälv i synnerhet, för 

samarbete om en kommunekolog.

Bakgrunden till yrkandet anser Socialdemokraterna vara att en kommunekologs 
kunskaper behövs inom den kommunala framtidsplaneringen, inom 
samhällsbyggnadsfrågor såsom strandskyddsdispenser och bygglov. 
Socialdemokraterna anser även att kommunekologens kompetens behövs i 
översiktsplanarbetet. Även inom kommunstyrelsen finns ärenden där en ekologs 
unika kompetens vore önskvärd. Socialdemokraterna föreslår att ekologen placeras 
på kommunstyrelseförvaltningen för att kunna användas kommunövergripande och 
främst inom samhällsbyggnadsplanering.

Socialdemokraterna är medvetna om att en liten kommun som Tjörn kan ha svårt att 
tillföra en ny tjänst på egen hand och ser möjligheter till samarbete inom 
SOLTAK:s-kommunerna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar
Förvaltningen är positivt inställda till att se över möjligheterna att tillsätta en 
kommunekolog som kan arbeta brett inom organisationen och främst inom 
samhällsplanering. För att kommunen i linje med visionen ska kunna bygga en 
miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling ser förvaltningen 
fördelar med att tillsätta en kommunekolog.

Genom att en heltidsarbetande tjänsteman kan fokusera på omvärldsbevakning, 
gällande lagstiftning, kvalitet- och verksamhetsutveckling kan det skapa ett 
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naturvårdsarbete som blir mer kontinuerligt och resultatrikt. Ärendeprocesserna, 
planer och program som är beroende av ekologkompetensen kan hålla hög 
rättssäkerhet och kvalitet utifrån gällande lagstiftning.

För tillfället finns det god kompetens inom naturvårdsområdet på miljöavdelningen. 
Naturvården ska dock samverka med övriga områden om de totala resurserna som 
nämnden ansvarar för. Det medför att resurserna är begränsade och större satsningar 
genom att en hel tjänst enbart kan arbeta med ekologinriktade arbetsuppgifter inte är 
möjlig med dagens resurser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att söka samhällsekonomiska lösningar 
för att upprätthålla och utveckla ekologkompetensen med mål att en del av en tjänst 
eller en hel tjänst kommunekolog kan tillsättas inom en snar framtid. Kontakter är 
tagna med grannkommuner inom SOLTAK för möjligheter till delade kompetenser 
och tjänster.

Inom förvaltningen har miljömålsarbetet tagit fart med att söka bidrag till bland 
annat lokala naturvårdsprojekt, vilket kan ge en del resursstöd för naturvårdsarbete 
som redan är planerat för eller som kommande år kan planeras för.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-05
Motion: Anställning av kommunekolog för förbättrad miljöplanering

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§58

Ansökan om lokala naturvårdsbidrag (LONA) - ”Revidering och 
implementering av naturvårdsprogram"

2018-1624

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om LONA-bidrag för ”Revidering 
och implementering av naturvårdsprogram” för perioden 2019-2020 om en 
totalkostnad på 800 000 kronor. 

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar barn negativt utan snarare positivt om bidrag beviljas och 
åtgärderna blir vidtagna på så sätt att den lokala miljön förbättras. 

Sammanfattning
Förvaltningen har inte delegation för att ansöka om bidrag överstigande 100 000 kr.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera 
kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

LONA-bidrag måste ansökas om senast 1 december varje år. Bidrag kan beviljas 
med upp till 50 % av den totala kostnaden.

Miljöavdelningen har ansökt om bidrag för ”revidering och implementering av 
naturvårdsprogram” och projektet avses pågå från 2019-2020. Totalkostnaden 
uppskattas till 800 000 kr för åren 2019-2020 där största delen av arbetstiden läggs 
under 2020.

Miljöavdelningens arbetsinsats kommer att täckas in av befintlig ram eftersom 
arbetet är och kommer att budgeteras för.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-05
Ansökningshandlingarna

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§59

Ansökan om lokala vattenvårdsbidrag (LOVA) - ”Minska utsläpp av 
näringsämnen från enskilda avlopp i Tjörns kommun"

2019-0150

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ansöka om LOVA-bidrag för ”Minska utsläpp 
av näringsämnen från enskilda avlopp i Tjörns kommun” för projektperioden 2019-
2021 om en totalkostnad på 1 330 000 kronor.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka barn negativt utan snarare positivt om bidrag beviljas och 
åtgärderna blir vidtagna på så sätt att den lokala miljön förbättras. 

Sammanfattning
Förvaltningen har inte delegation för att ansöka om bidrag överstigande 100 000 kr.

Kommuner kan ansöka om bidrag för lokala åtgärder för bättre havsmiljö genom 
det så kallade LOVA-bidraget och det går att få bidrag till 90 % av totalkostnaden. 
LOVA-bidrag måste ansökas om senast 31 januari varje år.

Miljöavdelningen har ansökt om LOVA-bidrag för projektet ”Minska utsläpp av 
näringsämnen från enskilda avlopp i Tjörns kommun!” till en total kostnad av 1 330 
000 kr fördelat på åren 2019-2021.

Miljöavdelningens arbetsinsats kommer att täckas in av befintlig ram eftersom 
arbetet är och kommer att budgeteras för.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-05
Ansökningshandlingarna

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

Beslutet skickas till
Miljöavdelningen, Tjörns kommun
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§60

Ansökan om lokala vattenvårdsbidrag (LOVA) - "Spolplatta, 
Klädesholmens Västra hamnförening"

2019-0042

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om LOVA-bidrag för ”Spolplatta, 
Klädesholmens Västra hamnförening” för perioden 2019-2020 om en totalkostnad 
på 399 125 kronor.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka barn negativt utan snarare positivt om bidrag beviljas och 
åtgärderna blir vidtagna på så sätt att den lokala miljön förbättras.

Sammanfattning
Förvaltningen har inte delegation för att ansöka om bidrag överstigande 100 000 kr.

Kommuner kan ansöka om bidrag för lokala åtgärder för bättre havsmiljö genom 
det så kallade LOVA-bidraget och det går att få bidrag till 90 % av totalkostnaden. 
LOVA-bidrag måste ansökas om senast 31 januari varje år.

Miljöavdelningen har ansökt om LOVA-bidrag för Klädesholmens Västra 
hamnförening som avser att anlägga en spolplatta för tvätt av fritidsbåtar för total 
kostnad på 399 125 kr för åren 2019-2020.

Miljöavdelningens arbetsinsats kommer att täckas in av befintlig ram eftersom 
arbetet är budgeterat för.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-04
Ansökningshandlingarna

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

Beslutet skickas till
Miljöavdelningen, Tjörns kommun
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§61

Ansökan om lokala vattenvårdsbidrag (LOVA) - "Spolplatta, Tjörns 
Hamnar AB – WMY Hamnförening"

2019-0017

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om LOVA-bidrag för ”Spolplatta, 
Tjörns Hamnar AB – WMY Hamnförening” för perioden 2019 om en totalkostnad 
på 874 497 kronor.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka barn negativt utan snarare positivt om bidrag beviljas och 
åtgärderna blir vidtagna på så sätt att den lokala miljön förbättras.

Sammanfattning
Förvaltningen har inte delegation för att ansöka om bidrag överstigande 100 000 kr.

Kommuner kan ansöka om bidrag för lokala åtgärder för bättre havsmiljö genom 
det så kallade LOVA-bidraget och det går att få bidrag till 90 % av totalkostnaden. 
LOVA-bidrag måste ansökas om senast 31 januari varje år.

Miljöavdelningen har ansökt om LOVA-bidrag för Wallhamn Marina Yachtclub 
hamnförening som avser att anlägga en spolplatta för tvätt av fritidsbåtar för total 
kostnad på 874 497 kr för året 2019.

Miljöavdelningens arbetsinsats kommer att täckas in av befintlig ram eftersom 
arbetet är budgeterat för.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-04
Ansökningshandlingarna

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

Beslutet skickas till
Miljöavdelningen, Tjörns kommun
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§62

Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 2019-
2021

2019-0191

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Tillsynsplan och behovsutredning för 
miljö- och hälsoskydd 2019-2021.

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

Sammanfattning
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska den kommunala nämnd som i 
kommunen har uppdraget som operativ tillsynsmyndighet se till att det finns en 
behovsutredning av tillsynen av myndighetens hela ansvarsområde som avser en tid 
om tre år. Utredningen ska årligen ses över. De lagkrav som ingår är bland annat 
miljöbalken, strålskyddslag, tobakslag och smittskyddslag. 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens operativa tillsynsmyndighet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen genom miljöavdelningen har delegation att utföra 
uppdraget och tillsynsarbetet, vilket även präglas av politiska beslut och uppdrag. 

I behovsutredningen görs en genomgång av nuvarande förhållande av fasta 
tillsynsavgifter och ett uppskattat antal löpande ärenden per år. Förutom att fokus 
behöver ligga på tillsyn på de anläggningar som betalar årlig avgift inom miljö- och 
hälsoskydd kommer bland annat planerad tillsyn att bedrivas på lantbruk och 
hästgårdar och övriga mindre miljöfarliga verksamheter. Tillsyn kommer att ske på 
skolor, fritidsverksamheter samt samlingslokaler i avseende hälsoskydd.

Miljöavdelningen avser att arbeta med övergripande miljöarbete såsom att fortsätta 
arbeta för att hela Tjörns kommuns organisation arbetar med lokala 
miljömålsaktiviteter, ta fram handlingsplan för förorenade områden, anordna 
strandstädning, mellankommunal kustzonsplanering och ta fram förslag på energi- 
och klimatplan. 

Miljöavdelningen har ansökt om bidrag för en del av de aktiviteter som avses att 
utföras i tillsynsplanen. Om bidragen beviljas medför det ökade resurser för att 
uppfylla målen.

Under 2019 kommer miljöavdelningen att ha 7,7 tjänster, vilket motsvarar cirka 7 
700 timmar för tillsynsaktiviteter, strategiskt arbete och administration. 
Behovsutredningen visar en obalans för det totala ansvarsområdet med närmare -2,2 
tjänster mellan tillgängliga resurser d.v.s. budget och det beräknade behovet under 
2019. Nedprioriteringar har behövts inom samtliga områden för att fokus bland 
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annat ska kunna ligga på tillsynen samt implementering av nytt 
ärendehanteringssystem.

Behovsutredningen kan vid behov komma att tas upp under året för revidering.

Sammanfattningsvis anser miljöavdelningen att kommunens behov av tillsyn för 
2019-2021 är kartlagt, vilket avser att uppfyllas av den framtagna tillsynsplanen och 
därmed de resurser som finns till förfogande i dagsläget. Det ansvar som åligger 
Samhällsbyggnadsnämnden i detta sammanhang bör därmed ses som uppfyllt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-08
Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 2019-2021 inklusive 
bilagor med timmar

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§63

, Ändring av tidigare beslutat föreläggande, daterat 
2012-04-18

2005-1156

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. tidigare beslutat föreläggande, daterat 2012-04-18 (SBN § 67 Dnr 2005/1156) 

ska ändras och ersättas med detta beslut.
2. förelägga  med organisationsnummer  om följande 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått:
a. Skaffa sig den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada och olägenhet. Underlag som styrker ökad kunskap ska 
delges miljöavdelningen senast den 31 maj 2019.

b. I samverkan med Tjörns Hamnar AB och övriga verksamheter i fiskehamnen 
planera för att begränsa störningen för omgivningen. Underlag som styrker 
samverkan och planering ska delges miljöavdelningen senast 30 juni 2019.

c. Förhålla sig till de regler som tas fram i hamnen av Tjörns Hamnar AB på 
det sätt som övriga verksamheter behöver som arrenderar kajplats för att 
minimera påverkan på människors hälsa eller miljön.

Lagstöd: 26 kap 9 § och 2 kap 2 och 3 §§ Miljöbalken, 2 st punkt 1 i 37 § 
Förvaltningslag (2017:900).

3. Fastställa handläggningsavgiften i tillsynsärendet till 2 550 kronor, motsvarande 
3 timmar.

4. Beslutet om handläggningsavgift gäller omedelbart även om det överklagas.

Lagrum:
Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542-
206 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken samt 9 kap. 5 § i Förordning 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

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

Sammanfattning
Klagomål har inkommit från de boende på fastigheten  i Rönnängs 
fiskehamn sedan cirka femton år tillbaka i tiden. Klagomålen avser främst buller- 
och ljusstörningar på kvälls- och nattetid men även luktolägenhet och utsläpp från 
fiskeverksamheten .

 förelades i april 2012 av dåvarande samhällsbyggnadsnämnden om 
att inte överskrida Naturvårdsverkets utomhusriktvärden för externt industribuller, 
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Råd och riktlinjer, 1978:5 samt att tomgångskörning får bedrivas max en minut för 
fiskebåten. Vidare i överprövandeinstans har Mark- och miljödomstolen återförvisat 
klagomålet om bullerstörning till nämnden för fortsatt nödvändig handläggning.

Tjörns Hamnar AB har låtit utföra en bullermätning under 2016, där bland annat 
AB och de boende utfört logganteckningar.

Förslag till beslut har kommunicerats med berörda parter i ärendet och yttranden har 
inkommit från de boende och verksamheten.

Vid en olägenhetsbedömning kan störningen som de boende sammantaget upplever 
från verksamheterna i hamnen bedömas vara en olägenhet enligt 9 kap 3 § 
miljöbalken eftersom störningen kan anses påverka hälsan menligt och inte är ringa 
eller tillfällig. Enbart ljud från verksamheten  kan utifrån 
bullermätningarna anses utgöra en mindre del av den totala störningen i hamnen.

Med hänsyn till hushållningsbestämmelserna för mark- och vatten i kap 3 
miljöbalken har verksamheter som är beroende av vatten och kajplatser för sitt 
bedrivande företräde gentemot ett bostadshus som inte har ett behov av att ligga vid 
en kaj eller vid vatten. Verksamheterna som bedrivs i hamnen kan därmed bedömas 
vara av allmänt intresse för god hushållning medan ett enstaka bostadshus har ett 
enskilt intresse.

Utifrån förutsättningarna på plats, där bostaden ligger precis vid kajen, samt det 
behovet som fiskebåtar har i allmänhet, bedöms det vara orimligt att ställa krav på 
att ljud från  i Rönnängs hamn och andra verksamheter i hamnen ska 
hålla sig under de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industri- 
och annat verksamhetsbuller rapport 6538. Det är även orimligt att kraven på 
bullerbegränsande åtgärder ska styras av ett enstaka bostadshus. Vidare bedöms det 
vara problematiskt att bestämma ett gränsvärde för buller som inte ska tillåtas att 
överskridas vid den aktuella bostaden med tanke på bostadshusets placering vid 
kajen.

Det är dock rimligt att  vidtar åtgärder i syfte att olägenheten ska 
minska i dignitet för de boende. Ökad kunskap behövs om verksamhetens påverkan 
för att skydda människors hälsa och miljö, samverkan krävs med Tjörns Hamnar 
AB för att begränsa störningen för omgivningen samt att  förhåller 
sig till de regler som Tjörns Hamnar AB tar fram för att minimera påverkan på 
miljön och människors hälsa.

Ändring av tidigare beslutat föreläggande behöver därmed utföras av vad som 
framgår i detta beslut med stöd av 2 st punkt 1 i 37 § Förvaltningslag (2017:900).

Tidigare beslut
Beslut SBN § 67 Dnr 2005/1156, 2012-04-18

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-02-06
Tidigare beslut enligt ovan
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§64

Anmälan av delegeringsbeslut

2019/10

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av de anmälda 
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 av följande beslut:

Från staben anmäls:
Förvaltningschefens beslut den 4 februari om att utse tillförordnad förvaltningschef 
vid kortare vakans 2019-02-09 – 2019-03-04.

Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 28-69

Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 20-47
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§65

MC-parkering

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Jan Berndtsson (S) lyfter en fråga om möjligheten till MC-parkeringar med 
tillhörande förvaringsutrymmen på Tjörn.
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§66

Val av ledamot och ersättare i Pensionärsrådet 2019-2022

2019/43

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden väljer Jenn Johansson (SD) som ledamot och Björn 
Sporrong (S) som ersättare till pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till 
pensionärsrådet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer Jenn Johansson 
(SD) som ledamot.

Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer Björn Sporrong (S) 
som ersättare.

Beslutet skickas till
Pensionärsrådet

52



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

Val av ledamot och ersättare i rådet för funktionshinderfrågor 2019-
2022

2019/43

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden väljer Robert Johansson (M) som ledamot och Rikard 
Larsson (S) som ersättare till rådet för funktionshinderfrågor för mandatperioden 
2019-2022.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till rådet för 
funktionshinderfrågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer Robert Johansson 
(M) som ledamot.

Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer Rikard Larsson (S) 
som ersättare.

Beslutet skickas till
Rådet för funktionshinderfrågor
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