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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

§§ 207-226, 228-231
§ 227

Övriga närvarande Jan Josefsson (V) §§ 207-226, 228-231

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Camilla Svensson, avdelningschef avfall
Urban Nilsson, byggchef
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare
Atle Heidarsson, planarkitekt
Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt
Åsa Runesson, projektledare
Åsa Jönsson, planchef
Kristina Gyllenhammar, utvecklingsledare
Lina Johansson, miljöchef
Lina Olofsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anders Möller, VA-chef

§§ 207-210
§§ 207-210
§§ 207-210
§§ 207-211
§§ 207-213
§§ 207-213
§§ 207-213
§§ 207-218
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§207

Fastställande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande 
ändringar:

Tillägg
 Information: Vattenläget och VA-projekt
 Information: Inbjudan till samverkansdag om kollektivtrafik
 Information: Solpaneler på tak
 Information: Samverkan mellan miljö- och byggavdelning vid marksanering och 

bygglov
 Information: Månatlig redovisning av VA-projekt

Ändring
 Information: Regelverk, kontroll och tillsyn av bryggor samt användning av 

spolplattor – läggs som punkt 7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208

Förvaltningschefen informerar

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor 
från förvaltningen. I dag bland annat om:
 Rapport från sommaren
 Personalförändring
 Upphandling nytt ärendehanteringssystem
 Utvärdering verksamhetsövergång gata natur
 Samverkan med Stenungssund
 Planering VA-koppling till Kungälv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§209

Information: Vattenläget och VA-projekt

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
VA-chef Anders Möller informerar om vattennivåer i vattentäkterna samt status för 
några av kommunens VA-projekt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§210

Information: Inbjudan till samverkansdag om kollektivtrafik

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Projektledare Åsa Runesson informerar om en inplanerad samverkansdag om 
kollektivtrafiken anordnad av Region Västra Götaland som äger rum den 3 oktober.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§211

Information: Regelverk, kontroll och tillsyn av bryggor samt 
användning av spolplattor

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lina Olofsson informerar om miljöavdelningens 
arbete med tillsyn av strandskyddet samt det regelverk som styr tillsynen. Specifikt 
fokuseras på tillsyn av bryggor och spolplattor vid båtupptag.

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§212

Information: Solpaneler på tak

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Bygglovshandläggare Matilda Källareholm informerar om bygglovsregler för 
uppförande av solenergianläggningar.

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall 
bygglov på byggnader inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på 
byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte 
bygglovspliktiga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§213

Information: Samverkan mellan miljö- och byggavdelning vid 
marksanering och bygglov

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Jan Berndtsson (S) lyfter en fråga om samverkan mellan miljö- och byggavdelning 
vid marksanering och bygglov. Byggchef Urban Nilsson och miljöchef Lina 
Johansson besvarar frågan.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan klockan 12:07-13:00.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§214

Svar på remiss avseende motion från socialdemokraternas ledamöter 
avseende åtgärd mot vattenbrist

2019/120

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad då åtgärder som föreslås enligt 
motionen är redan påbörjade enligt VA-avdelningens redovisning.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat 
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.

Motionens innehåll

”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi 
ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och 
arbete har satts igång kring en ny vattenledning från Göta Älv i Kungälv till 
Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring 
Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.

På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar. 
Fler kommuner t. ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt 
vatten vid behov. Vi Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning 
kring vilka förutsättningar det finns för Tjörns kommun.

Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att 
hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”

Svar från VA-avdelningen

Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa metoder för att 
återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler kommuner än Stenungsund. Det 
handlar om att hitta en bra balans mellan produktionskostnad och tillförlitlighet. 
Under de månader som dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda 
reservoarvolymer för att klara klimatmässiga variationer, därför har VA-
avdelningen intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig 
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och vi söker 
bidragspengar för olika inriktningar.

På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är Strömstads 
kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört fast och varken 
Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut. Investeringen för >500 
permanentboende på Kosteröarna bedömdes uppgå till dryga 160 Mkr under 2011 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

då den andra utredningsrapporten landade hos Strömstads kommun. I detta skulle 
befintligt vattenverk byggas om för avsaltning.

En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning och/eller 
dricksvattenledning från Strömstads kommun:

https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/va-l%C3%B6sning-
kan-kosta-176-miljoner-1.2112880

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12
Motion den 9 maj 2019.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§215

Svar på remiss avseende motion från socialdemokraternas ledamöter 
om regelverk och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på 
Tjörn

2019/122

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i enlighet med förvaltningens svar tillstyrka 
motionens intentioner.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har via gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat in en 
motion om regelverk och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn.

Motionens innehåll

”Sista droppen

År 2015 antog FNs medlemsländer Agenda 2030 som omfattar 17 globala mål för 
hållbar utveckling, 169 delmål och 230 indikatorer. För Sveriges del tillsatte 
regeringen Agenda 2030-delegationen våren 2016 och de fick bland annat i uppdrag 
att föreslå för regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 
fortsättningsvis ska bedrivas. Regeringen har i dagarna fått det förslag som 
AGENDA 2030-delegationen lämnat i sitt slutbetänkande om hur de globala målen 
för hållbar utveckling kan implementeras.

Tjörns kommun har inlett sitt arbete med att implementera AGENDA 2030 i 
kommunens olika organ. Ett av de 17 globala målen är högaktuellt för Tjörn och det 
är vattenfrågan (mål 6). På Tjörn har man över tid haft stora svårigheter med att 
leverera vatten till både boende och företagare på ön. Detta blev extra påtagligt 
under sommaren 2018 som var extrem på många sätt och konsekvenserna blev 
bevattningsförbud och hög prioritet på att spara vatten. Samtidigt vet man att det 
finns stora läckor och att det är ett stort svinn på vatten!

Tjörns är en ö som ligger bra till både som pendlingskommun till Göteborg men 
också som en kommun med låg arbetslöshet, egen hamn och många småföretagare. 
Tjörn är en kommun med stora utvecklingsmöjligheter och det behövs byggas både 
bostäder, skolor, förskolor, äldreboende och industrilokaler. Men hur skall detta gå 
till, hur skall Tjörn kunna utvecklas om man har så stora problem med 
vattenförsörjningen?

Endast 2.5% av allt vatten på jorden är sötvatten som går att dricka och använda till 
odling. Det handlar om att hushålla med vattnet.

När man nu står inför stora investeringar i kommunen, kan man då garantera 
vattenförsörjningen för allas behov?
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Låt Tjörn bli en kommun som tar ansvar för nutid och framtid!

Ett hållbart Tjörn!

Vi föreslår:

Att kommunen i sitt arbete mot framtiden och med AGENDA 2030, söker 
samarbete med forskare, näringsliv, andra kommuner och miljöorganisationer för 
att ta ansvar för ett hållbart samhälle!

Att kommunen sätter upp tydliga regelverk och riktlinjer som motverkar slöseri 
med vatten oh inbjuder till smart hushållning!”

Svar från VA-avdelningen

VA-avdelningen kommer under hösten 2019 att inarbeta relevanta AGENDA 2030-
mål i verksamhetsplaneringen för 2020 och framåt. I detta ligger att söka 
samarbeten med andra kommuner, förbund (t ex GR), näringsliv och andra 
samarbetspartners.

Flera av målen har redan använts som stöd vid bidragsansökning från HaV-
myndigheten i det omfattande bidrag som före sommaren utlovades från 
Länsstyrelsen och HaV, för forskning, utredning eller investeringar i 
dricksvattenförsörjning.

VA-avdelningens kravställning för anslutna dricksvattenkunder framgår i ABVA 
(Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp). Regelverket ABVA är 
kommungemensamt (med lokala skillnader) och håller på att ses över i GR-
nätverket. Tjörns ABVA ska uppdateras i samband med att nytt taxeförslag läggs 
fram för beslut. I ABVA kan Tjörn själva lägga fram krav på hur slöseri undviks 
och en smartare hushållning av befintligt sötvatten tillvaratas på bästa sätt, t ex 
genom uppsamling i behållare för spolnings- och bevattningsändamål.

Det behöver på ett övergripande plan (kommunal-/regional nivå) anföras argument 
så att PBL och andra regelverk förändras mot det håll att alla nybyggen tvingas ha 
ett rörsystem för uppsamlat vatten. Regnvatten är rent nog för att spola toaletter 
med, att vattna med och att tvätta tak, fasader, altaner, bilar, båtar, osv.

VA-verksamheten har under våren 2019 besökt VA-syd i Malmö som sedan några 
år arbetar med ett koncept som bygger på frivillig bortkoppling av stuprör till 
dagvattenledningarna ute i villasamhället. De kallar konceptet ”Regnvattenskörd”. 
Bortkopplingarna finansieras av VA-syd genom en engångsutbetalning per stuprör 
(2000 kr) och montage av en vattentunna. Vattentunnan inklusive alla kopplingar 
kan köpas av VA-syd för 1000 kr/enhet och debiteras via VA-räkningen. I de 
studier som genomförts har översvämningarna minskat och vattenförbrukningen 
gått ned under torr väderlek.

VA-syds satsning är legitim och är inte konkurrensbegränsande. Var och en har rätt 
att själva köpa sin vattentunna på annat håll. VA-syd finansierar satsningen genom 
avsättning av en procentandel i taxan vilket har skapat utrymme för 
heltidsanställning av tre kommunikatörer. De arbetar tvärfunktionellt med 
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

samhällsbyggnadsavdelningarna samt befintliga kommunala företag inom VA-syds 
regionala område.

Kommersiella fastigheter arbetar redan med uppsamling av regnvatten och det 
byggs i flera skånska städer gröna miljöer; regnvatten i städerna har blivit en 
handelsvara.

Sammantaget behövs en gemensamt uttalad vilja inom Tjörns kommun att satsa på 
ett hållbart synsätt och riktade satsningar på att i ett första steg utrusta kommersiella 
fastigheter inom TBABs bestånd med regnvattenuppsamling. I ett andra steg skulle 
många fastigheter i våra sju tätorter koppla bort stuprör från dagvattensystemen – 
vilket inte bara skapar minskat ovidkommande vatten i våra avloppsledningar utan 
även en minskning av vattenförbrukningen vid torka. 

Våra dagvattensystem är anpassade för regn med mindre intensitet. De senaste årens 
skyfall (mycket regn på mycket kort tid) klarar inte dagvattensystemet av att hantera 
varvid översvämningarna ökar, framförallt i lågpunkter. 

Kopplas stuprör bort från fastighetens eget dräneringssystem skapas en tidsbuffert 
så att dagvattensystemet hinner avleda annat ytvatten (från hårdgjorda ytor)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12
Motion den 3 maj 2019

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 13:11 och återupptas kl. 13:20.

Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) yrkar att i enlighet med förvaltningens svar tillstyrker nämnden 
motionens intentioner.

Rikard Larsson tillstyrker Urban Möllers förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och nämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§216

Svar på remiss avseende motion från socialdemokraternas ledamöter 
avseende utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-
nätet

2019/121

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i enlighet med förvaltningens svar tillstyrka 
motionens intentioner.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat 
in en motion avseende utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet.

Motionens innehåll

”Bakgrund

Tjörns kommuns vattenledningsnät är på flera ställen i dåligt skick. Det läcker ut 
vatten som aldrig når fram till hushållen och industrierna. Utläckaget av rent vatten 
drabbar inte miljön, men kostar stora belopp som idag till viss del belastar 
skattekollektivet. Det handlar ofta om många mindre läckor under jord, svåra att 
upptäcka. För att hitta en läcka behöver man mäta med särskild utrustning. Tjörn är 
en ö omgivet av hav, vilket innebär att det i dagsläget bara finns begränsade 
mängder sötvatten.

Vatten som läcker ut från kommunala färskvattensystem letar sig ofta in i 
spillvattennätet. Många kommuner har stora problem med utläckage av färskvatten 
samtidigt som man tidvis kan ha vattenbrist. Vi behöver se vatten som en resurs. 
Det finns inget som kan försvara att man tillåterstora utläckage på ett kommunalt 
VA system.

En målsättning i ett åtgärdsprogram kan vara att digitalisera VA. Genom att 
digitalisera kan man få till ett visualiseringssystem som underlättar framtida 
styrning av verksamheten. Andra prioriterade åtgärder kan vara att minimera ut och 
inläckage, begränsa bräddningar samt att förbättra säkerheten mot oförutsedda 
händelser i ledningsnätet. Genom att planera och arbeta förebyggande kan vi 
effektivisera och lägga resurser där de gör störst nytta.

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna:

 Att kommunen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att låta utreda 
möjlighet att digitalisera VA inom Tjörns kommun. 

 Att utreda hur man kan identifiera, kvantifiera och kategorisera läckor med 
digitala hjälpmedel.

 Att utreda hur en visualisering bör se ut och vad som ska ingå.
 Att utreda kostnadseffektiviteten för införande av digitalisering.
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 Att redovisa resultatet av utredningen till kommunfullmäktige

Svar från VA-avdelningen

 Digitalisering är redan genomförd avseende förnyelse av driftövervakning. Vi 
loggar flöden, nivåer, temperaturer och annan viktig analysdata. Övervakningen 
har i många år skett via ett äldre system som nu valts bort till gagn för en öppen 
plattformslösning där vi inte blir bundna till ett och samma företag utan kan 
välja vilket företag vi finner lämpligast beroende på förmåga att leverera 
kvalitet och god service. Tjänsterna kan därför konkurrensutsättas vilket tidigare 
val övervakningssystem inte medgav.

 Kategorisering och kvantifiering av läckor är absolut ett område där VA skulle 
kunna bli bättre på att utnyttja system som finns på marknaden – en utredning 
skulle ge vid handen vilket digitalt hjälpmedel som passat oss bäst. Ett digitalt 
mätsystem som samarbetar med mätarbrunnar ute på ledningsnätet skulle ge oss 
mycket viktig kunskap om avsnitt där vi har läckor.

 Identifiering av läckor görs idag med digitala lösningar som placeras ute på 
ledningsnätet och lyssnar efter typiska läckageljud. Metoden är träffsäker men 
kräver mycket underhåll för att vara effektiv. Det är en dyr lösning som kräver 
att en anställd arbetar med metoden på heltid.

 En utredning borde främst beakta följande;

 Hur vi kan använda befintlig driftplattform för att sammanställa mätunderlag – 
finns behov av annan programvara?

o Har kommunen idag någon bra plattform som VA kan utnyttja för 
sammanställning och analys?

o Utplacering av nya mätarbrunnar i strategiska positioner

o Omvärldskontroll – hur gör andra kommuner/förbund?

o Kostnadsaspekter för utbyggnad av mätstationer och anställning av 
rörnätsingenjör (utpekad tjänst som arbetar med rörnätets drift- och 
underhåll)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12
Motion den 9 maj 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson yrkar att i enlighet med förvaltningens svar tillstyrker nämnden 
motionens intentioner.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och nämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§217

Information: Månatlig redovisning av VA-projekt

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 

återkommande vid nämndens sammanträden redovisa de viktigaste VA-
projekten.

Sammanfattning
Urban Möller (MP) efterfrågar en regelbunden redovisning av kommunens VA-
projekt. Nämnden överlägger kring formerna för en sådan redovisning.

Beslutet skickas till
VA-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§218

 och , Tjörns kommun - Ansökan om 
förhandsbesked för bostadshus

2019/0690

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.
2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita) träfasader 

och tak beläggas med matt röda takpannor.
3 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.

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

5 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit 
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. Det föreslås meddelas positivt 
förhandsbesked.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-29
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuell plats är belägen inom område för sammanhållen bebyggelse.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat R6, område med 
stora naturvärden.

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

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

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

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).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Specifikt för ärendet
Sökanden har i ansökan daterad 2019-04-26 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för generations-skifte.

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.

Bohusläns museum har enligt yttrande ankomststämplat 2019-05-16 inget att erinra.

Trafikverket har enligt yttrande daterat 2019-05-17 inget att erinra.

Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2019-05-27.

Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-06-26 inget att erinra.

Av utredning daterad 2019-05-08 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår, 
att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av 
tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga 
brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till 
platsen.

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

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägare till fastigheten  har inkommit med erinran daterad 2019-05-31.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande husets placering.

Sökande har genom skrivelse daterad 2019-06-20 beretts tillfälle att kommentera 
inkomna erinringar.

Sökanden har i skrivelse daterad 2019-07-03 kommenterat inkomna erinringar.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Synpunkter från granne  avseende husplacering bedöms inte vara något 
problem för grannen. Det slutliga husläget beslutas i samband med en senare 
bygglovsprövning.

Naturskyddsföreningens synpunkter om att bygga på åkermark och utanför tätort: den 
föreslagna byggnationen kan ses som en komplettering i ett område med 
sammanhållen bebyggelse och där åkermarken påverkas i begränsad omfattning.

Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms uppfylla kriterierna i översiktsplanen 
för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§219

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för 
bostadshus

2019/1081

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-19
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 (område 
med stora naturvärden) samt R7 (område med stora kulturmiljövärden).

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

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård (Stigfjorden-Halsefjorden) 
och riksintresse för friluftsliv (Södra Bohusläns kust).

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

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

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2019-07-12.

Sökanden har i ansökan daterad 2019-07-10 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt sökande är skälen till ansökan att förhandsbesked söks för att kunna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§220

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för 
bostadshus

2019/0680

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan. 
Utredningar har genomförts och berörda sakägare och remissinstanser har blivit 
hörda i ärendet. Erinringar har inkommit.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 155/2019-05-22 föreslagen 
lokalisering uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på 
detaljplan samt beslutade, att ansökan skulle prövas vidare med utredning och 
remisser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-19
Beslutsunderlag

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 13:45 och återupptas 14:02.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jörgen Myrberg (KD) och Robert Mattsson (C) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet för vidare utredning.

Beslutet skickas till
Byggavdelningen
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§221

Klädesholmen 1:1, Tjörns kommun - Ansökan om marklov för utfart 
samt bygglov för mur

2019/0689

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning
Ärendet avser marklov för utfart samt bygglov för mur inom detaljplan. Ansökan 
avviker från detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt gällande krav på 
utformning. Erinringar har inkommit. Ansökan föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-29
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för östra Klädesholmen, Klädesholmen 1:1, 1:109 
m.fl (P77). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad naturmark.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser marklov för utfartsväg samt bygglov för en mur i tomtgräns.

Ärendet blev komplett 2019-04-25.

Föreslagen utfartsväg och mur avviker från gällande detaljplan beträffande läge på 
allmän platsmark.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har inkommit med synpunkter i yttrande 
daterat 2019-06-03.

Tjörns kommun, Mark- och exploateringsavdelningen har i yttrande daterat 2019-06-
04 inkommit med yttrande.

Trafikverket har i yttrande daterat 2019-06-20 inkommit med erinringar.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Följande erinringar har inkommit:
 Erinringar daterade 2019-06-05 och 2019-06-12 från ägare till fastigheten 

 Erinran daterad 2019-06-12 från ombud för ägare till fastigheten  

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Framkomlighet för Räddningstjänsten
 Begränsad sikt
 Rampens utformning
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Parkmark 

Sökande har genom skrivelse daterad 2019-06-24 beretts tillfälle att kommentera 
inkomna erinringar.

Sökande har inte inkommit med sådant yttrande.

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).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslagen utfartsväg och mur ligger på allmän platsmarknatur i gällande detaljplan 
och bedöms olämplig då den kan få en privatiserande effekt. Utformningen bedöms 
olämplig med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen för att skapa en god 
helhetsverkan.

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

Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

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

Ansökan föreslås avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslutspunkt 1 och att 
beslutspunkt 2 utgår då det inte är överklagbara beslut.

Peter Andersson (L) och Jan Berndtsson (S) tillstyrker Urban Möllers förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag till beslutspunkt 1. Därefter ställer han 
proposition på Urban Möllers yrkande om att beslutspunkt 2 ska utgå. Han finner att 
nämnden bifaller båda förslagen.
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Beslutet skickas till
Brf Svalan på Klädesholmen
Stora Nygatan 31
471 51 Klädesholmen

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Försämrad boendekvalité
 Fastighetens värde sjunker
 Stort intrång i landskapsbilden
 Trafiktätheten ökar negativt
 Oro för att sprängningen påverkar djupborrade brunnar
 Oro för vattenförsörjningen
 Försämrad vägmiljö
 Siktförhållanden vid utfart

Sökande har genom skrivelse daterad 2019-04-12 beretts tillfälle att kommentera 
inkomna erinringar.

Sökande har inte inkommit med sådant yttrande.

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).

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Grannars synpunkter om boendekvalité, lägre fastighetsvärde bedöms inte påverka 
beslutet. Byggnaders placering i landskapet bedöms inte vara lämpligt med hänsyn 
till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan.

Oro för sprängning och påverkan på befintliga brunnar bedöms inte påverka beslutet.

Vad gäller vägmiljöns försämring och siktförhållande vid infart krävs omarbetning 
av förslaget.

Föreslagna magasinsbyggnader bedöms inte vara anpassade till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§223

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för ändrad 
användning av förråd/ garage samt bygglov för parkering

2019/0936

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Bygglov beviljas.
2 Kontrollansvarig krävs inte.
3 Tekniskt samråd krävs inte.
4 Startbesked meddelas. 
5 Fastställd kontrollplan ska följas.
6 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
7 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för ändrad användning av förråd/ garage (till livsmedelslokal 
och gårdsbutik) samt bygglov för parkering utanför detaljplan. Bygglov föreslås 
beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-20
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6 (område 
med stora naturvärden).

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för ändrad användning av förråd/ garage (till livsmedelslokal 
och gårdsbutik) som utgör en byggnadsarea om ca 40 m2 samt bygglov för parkering 
(ca 8-10 stycken) utanför detaljplan.

Ärendet blev komplett 2019-06-11.

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

Miljöavdelningen har inkommit med yttrande daterat 2019-07-03.

Ägare till fastigheten  har inkommit med erinran daterad 2019-07-23.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Parkeringens placering
 Byggnadens placering

Sökande har i skrivelse daterad 2019-08-13 kommenterat inkomna erinringar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

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. 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).

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 
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 byggavdelningens expedition.

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

Föreslagna åtgärder bedöms vara anpassade till det egna huset och 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. 
Inkomna synpunkter gällande placering av aktuell parkering bedöms inte medföra 
betydande olägenhet för klagande då föreslagen placering är lokaliserad ca 30-40 
meter från klagande.

Föreslagna åtgärder bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den 
översiktliga planeringen.

Kraven i 2 kap 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § och 17 § plan- och bygglagen 
bedöms uppfyllas.

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

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§224

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
uppförande av bostadshus (ersättningshus) samt ändrad användning 
av befintlig byggnad (från bostadshus till komplementbyggnad)

2019/0576

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 byggavdelningen.
4. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
5. Det nya bostadshuset får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus (ersättningshus) samt ändrad 
användning av befintlig byggnad (från bostadshus till komplementbyggnad) utanför 
detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-19
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R4 (skyddszon 
vindbruk – inga nya bostäder).

Ärendebeskrivning
Ärendet blev komplett 2019-05-17.

Ansökan avser uppförande av bostadshus (ersättningshus) med en byggnadsarea på 
124 m2 samt ändrad användning av befintlig byggnad (från bostadshus till 
komplementbyggnad).

Berörda sakägare och remissinstanser 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).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Allmänna upplysningar:
 Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av 

Samhällsbyggnadsnämnden. Byggavdelningens administration kontaktas för att 
avtala lämplig tidpunkt. (Christina Olsson 0304 – 60 11 40 eller Birgitta 
Rolfsdotter Johannesson 0304 – 60 11 42).

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

 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§225

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

2019/0709

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för 
uppförande av bostadshus (ersättningshus).

2. Dispensen omfattar också tillhörande markarbeten.
3. De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 1 punkten miljöbalken 

uppfylls.

Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor med stöd av 
16 kap 2 § miljöbalken:
a. Placering av bostadshuset och vägen ska göras i enlighet med kartbilaga.
b. Byggnadens får maximalt uppta 12,6 x 7,2 meter, därutöver får en 

balkong om 1,8 x 12 meter uppföras på byggnadens södra fasad. 
Nockhöjden får maximalt uppgå till en höjd om 6,8 m räknat från 
entréplanets färdiga golvnivå. 

c. Som tomtplats får endast den mark tas i anspråk som redovisas i 
kartbilaga till detta beslut (markerad tomtplatsavgränsning).

d. Tomtplatsen skall markeras i terrängen med staket, mur eller dylikt till en 
höjd om maximalt 120 cm.

e. Rena massor ska användas vid alla markarbeten.
f. Schaktmassor ska hanteras med hänsyn till platsens naturvärden.
g. Uppstår massor som inte kan återvinnas ska de transporteras bort och tas 

om hand på ett för ändamålet miljöanpassat sätt.
h. Tillfälliga upplag får inte hindra allmänheten från att passera.
i. I övrigt ska åtgärderna vidtas med hänsyn till platsens naturvärden och det 

allemansrättsliga tillträdet.

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus 
(ersättningshus). Strandskyddsdispens föreslås meddelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-19
Ansökningshandlingar
Miljöavdelningens yttrande daterat 2019-06-26
Karta med markerad tomtplatsavgränsning

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.

För platsen gäller strandskydd.

Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus 
(ersättningsbyggnad) med en byggnadsarea på 111 m2 (varav 21 m2 utgörs av så 
kallad öppenarea).

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

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

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet framfört att platsen 
som kommer nyttjas redan är ianspråktagen och planerade åtgärder kommer inte 
göras utanför tomten. Därför anser sökande att de varken gör intrång på 
strandskyddet eller naturvårdsområdet (riksintresse för naturvård och friluftsliv).

Platsen för byggnation utgörs idag av en hemfridszon av normal tomtkaraktär som är 
tydligt avgränsad i den del som vetter mot vägen. Mot bergssidan är gränsen mer 
odefinierad. Strandkanten är belägen cirka 40 meter från fastighetsgräns. I väster 
avgränsas tomten av två uthus. 

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2019-06-26 tillstyrkt strandskyddsdispens för 
uppförande av bostadshus (ersättningsbyggnad). 

Sökande har genom skrivelse daterad 2019-07-08 beretts tillfälle att kommentera 
miljöavdelningens yttrande.

Sökande har inte inkommit med sådant yttrande.

Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttrande.

Del av fastigheten bedöms redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften i enlighet med vad som avses i 7 kap 18 c § 1 
punkten.

Område utanför redan etablerad hemfridszon bedöms inte tas i anspråk.

Området bedöms genom berget vara väl avskilt från området närmast strandlinjen. 
Fri passage mellan byggnationen och vattenlinjen upprätthålls.

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

Livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte väsentligt förändras.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§226

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

2019/0762

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

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus (ersättningshus) utanför 
detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-07-19
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

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

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.

För platsen gäller strandskydd. Ansökan om strandskyddsdispens prövas som separat 
ärende.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bostadshus (ersättningshus) med en byggnadsarea på 
111 m2 (varav 21 m2 utgörs av så kallad öppenarea).

Ärendet blev komplett 2019-06-11.

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

Miljöavdelningen har yttrat sig i en skrivelse daterad 2019-06-27.

Avfallsavdelningen har yttrat sig i en skrivelse daterad 2019-06-28.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Avloppet 
 Avfall
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sökande har genom skrivelse daterad 2019-06-28 beretts tillfälle att kommentera 
miljöavdelningens yttrande.

Sökande har inte inkommit med sådant yttrande.

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).

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 byggavdelningens expedition.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Föreslaget bostadshus (ersättningshus) bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan 
krav på detaljplan.

Föreslaget bostadshus (ersättningshus) bedöms vara anpassat till omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

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

Föreslaget bostadshus (ersättningshus) bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen.

Föreslaget bostadshus (ersättningshus) bedöms vara i överensstämmelse med 
riktlinjerna i den översiktliga planeringen.

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§227

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av garage

2018/1661

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Kontrollansvarig krävs inte.
3. Tekniskt samråd krävs inte.
4. Startbesked meddelas.
5. Fastställd kontrollplan ska följas.
6. När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
7. Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för garage utanför detaljplan. Föreslagen lokalisering 
bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på 
detaljplan. Ansökan föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-20
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplan.

I kommunens översiktsplan (ÖP 13) har aktuellt område redovisats som R1 (område 
med endast generella rekommendationer).

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad garage med en byggnadsarea på 72 m2.

Ansökan blev komplett 2019-06-27.

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

Trafikverket har i skrivelse daterad 2018-12-21 inkommit med synpunkter gällande 
avstånd till vägkant.

Sökande har efter detta omarbetat ansökan och valt att minska ner byggnaden. Nya 
ritningar inkom till byggavdelningen i juni 2019.

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
Byggavdelningen har synpunkter gällande garagets föreslagna placering då det 
hamnar på ett sådant avstånd att det inte bedöms som en kompletterande åtgärd till 
befintligt bebyggelse. Avståndet mellan bostadshuset och den föreslagna platsen 
uppnår till ca 45 meter (fågelvägen) och avdelas dessutom av stora höjdnivåer i 
terrängen. 

Byggavdelningen har informerat sökande om denna bedömning och föreslagit att 
garagets placering bör omarbetas. Sökande har framfört att de önskar pröva ärendet 
enligt inlämnat förslag. 

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

Föreslaget garage bedöms vare sig vara anpassat till det egna huset eller omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

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

Föreslaget garage bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Inom området bedöms råda stor efterfrågan på mark för bebyggande. Inom sådant 
område ska prövning ske med detaljplan. Det bedöms i detta fall inte finnas skäl att 
medge undantag från kravet på detaljplan.

Kraven i 2 kap 6 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

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

Ansökan föreslås avslås.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än byggavdelningen. Efter 
besiktning bedömer nämnden att aktuell placering är godtagbar för uppförande av 
garage.

Jäv
Peter Andersson (L) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. Jan 
Josefsson (V) tjänstgör för Peter Andersson.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att nämnden ska bevilja bygglov.
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§228

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

2018/1665

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Bygglov beviljas.
2 Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3 Som kontrollansvarig godkänns  .
4 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 

byggavdelningen.
5 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats

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

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 87/2019-03-13 att återremittera 
ärendet för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-13
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Häggvall 3:13, 3:13, 4:1, Myggenäs 3:12, 3:13 
m.fl. (910). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad Bf. Det innebär, att 
fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser om- och tillbyggnad av fritidshus med en byggnadsarea på 18 m2, 
fritidshuset får då en total byggnadsarea på 75 m2.

Ärendet blev komplett 2019-07-08.

Föreslaget bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadsarea och 
byggnadshöjd.

Fasaden mot öster bedöms ha störst allmän påverkan och ska därför vara 
beräkningsgrundande för byggnadshöjden.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har inte 
inkommit.
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Allmänna upplysningar:
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
 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.
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§229

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
bostadshus och garage

2019/1041

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 byggavdelningen.
4. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig 

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

5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

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

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 85/2019-03-13 att meddela positivt 
förhandsbesked för bostadshus.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-13
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

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

Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på 200 m2 samt 
garage med en byggnadsarea på 92 m2. 

Ärendet blev komplett 2019-07-11.

Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt § 85/2019-03-13. I 
förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och bedömts uppfylla 
kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Ansökan om bygglov har inkommit inom förhandsbeskedets tidsfrist.

Det är nu fråga om prövning av bostadshusets utformning och exakta placering.
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Fastighetsbildning har genomförts av Lantmäteriet 2019-07-12.

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

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

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

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).

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 byggavdelningens expedition.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Föreslagen bebyggelse kan med stöd av tidigare meddelat förhandsbesked prövas 
direkt i bygglov utan krav på detaljplan.

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

Föreslagen bebyggelse bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.
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§231

Meddelanden

2019/13

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Plan- och byggavdelningen 

Mark- och miljööverdomstolen 2019-06-25
Saken
Återställande av försutten tid m.m.
Beslut
1. Mark- och miljööverdomstolen avslår begäran om sammanträde.
2. Mark- och miljööverdomstolen avvisar ansökan om återställande av försutten 

tid och klagan över domvilla.
3. Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om resning.

Mark- och miljööverdomstolen 2019-06-25
Saken
Avvisning av överklagande; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast.

Mark- och miljööverdomstolen 2019-06-27
Saken
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  i Tjörns 
kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast.

Länsstyrelsen 2019-08-05
Saken
Strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna för Stigfjordens 
naturvårdsområde för gäststuga på fastigheten , i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt 
föreskrifterna för Stigfjordens naturvårdsområde för en 25 kvm gäststuga på 
fastigheten  i Tjörns kommun, enligt bifogad karta. Endast det område som 
markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
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Mark- och miljööverdomstolen 2019-08-08
Saken
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten  i 
Tjörns kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast.

Mark- och miljödomstolen 2019-08-13
Saken
Bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten  

 i Tjörns kommun
Beslut
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
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