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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

§§ 262-277, 279-286
§ 278

Övriga närvarande Robert Johansson (M)
Jan Josefsson (V)
Martin Tellblom (-) fd (M)
Björn Möller (-) fd (M)

§§ 262-277, 279-286

§§ 263-286
§§ 263-286

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Lina Johansson, miljöchef
Urban Nilsson, byggchef
Camilla Svensson, avdelningschef avfall
Michael Kööhler, gruppledare avfall
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare
Åsa Jönsson, planchef
Karin Löfgren, översiktplanarkitekt
Anders Möller, VA-chef

§§ 262-268
§§ 262-268
§§ 273-286
§§ 276-286
§§ 276-286
§§ 262-272
§§ 265-270
§§ 263-269
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§262

Fastställande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande ändring:

Tillägg
 Information: VA-taxa
 Information: Trafiksamråd - Myggenäs-Sörby
 Information: Planändring gällande utbyggnad av Rönnängs ishall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§263

Information: Förvaltningschefen informerar

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om aktuella frågor 
från förvaltningen. I dag bland annat om
 täktnivåer och nederbörd,
 ärende kring ersättningsanspråk på kommunen,
 finansiering av Trafikåtgärder väg 169 Myggenäs,
 detaljbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2020,
 Kusto-samarbetet - fem kommuner samarbetar kring infrastruktur,
 Grundläggande revisionsgranskning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§264

Beslut om utställning: Lokala Avfallsföreskrifter 2020

2019/144

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag till nya Avfallsföreskrifter 2020 ska 
ställas ut och samrådas under perioden 20191101 – 20191220.

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

Sammanfattning
I miljöbalkens 15 kapitel kan man läsa om vilka skyldigheter som kommunen har 
gällande framtagande av renhållningsordningen innehållande en avfallsplan och 
lokala föreskrifter för avfallshantering. Både lokala föreskrifter och avfallsplan ska 
beslutas av kommunfullmäktige.

Tjörns kommun har tillsammans med övriga Göteborgskommuner en gemensam 
avfallsplan som gäller till och med 2020. Kommunerna har tillsammans med GR 
(Göteborgsregionen) tagit fram ett nytt förslag till avfallsplan som kommer till 
kommunen för antagande under hösten 2020.

Kommunens gällande avfallsföreskrifter antogs under 2011. Föreskrifterna har 
arbetats om för att kunna vara mer aktuella samt för att kunna vara mer flexibla 
inför kommande förändringar inom avfallsområdet. Förslaget som har tagits fram är 
remitterat till både jurist och miljöavdelning på kommunen för att ha en gemensam 
bild för avfallsfrågan.

Förslaget till nya föreskrifter är skrivna på ett mer övergripande sätt, detaljerna 
kommer istället att finnas i informationsmaterial och guider. Förvaltningen tror att 
detta kommer förenkla och säkerställa en smidig omställning till de förändringar 
och lagar som förväntas komma framöver. Det nya förslaget på föreskrifter 
möjliggör också en snabbare anpassning till kommande förändringar i samhället och 
krav från våra invånare.

Förslaget innehåller framför allt en ökad tydlighet kring begreppen transportväg, 
hämtställe och dragväg samt kring reglerna för hur tömning av avloppsfraktioner 
från enskilda avloppsanläggningar.

Kommunstyrelsen behöver besluta om utställning av nya Avfallsföreskrifter 2020. 
Handlingarna kommer finnas i Kundcenter i kommunhuset men även på 
kommunens hemsida under utställningsperioden.

Förslaget kommer ställas ut och samrådas under perioden 20191101 – 20191220.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige KF § 140: 2011-10-27

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-30
Förslag till lokala avfallsföreskrifter 2020.

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

Beslutet skickas till
Avdelningschef Avfall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§265

Information: Redovisning av pågående VA-projekt

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
VA-chef Anders Möller redovisar pågående VA-projekt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§266

Utökning av verksamhetsområde med vatten och spillvatten 
Höviksnäs

2019/143

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökning av 
verksamhetsområde med vatten och spillvatten för fastighet Tångeröd 1:100 och 
med vatten, spillvatten och dagvatten för fastighet Hövik 8:10 samt Hövik 8:11.

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

Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom 
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i 
kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.
Fastigheterna ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde. Hövik 
8:11 och Tångeröd 1:100 har fastighetsnära anslutning likt inom 
verksamhetsområde men via avtalsanslutning. Hövik 8:10 är en obebyggd fastighet 
som ny ägare nu ska bebygga och de önskar kommunalt vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-24
Bilaga 1 Utökat verksamhetsområde
Bilaga 2 Fastighetsförteckning över utökade fastigheter

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Jan Berndtsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Robert Mattsson 
(C) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§267

Slutredovisning av investeringsprojekt IV7037 Säby å dikesrensning

2012/235

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen.

Sammanfattning
Projektet, som nu slutredovisas, avser dikesrensning i Säby å. VA-chef Anders 
Möller är föredragande i ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§268

VA-plan 2019 - 2050

2019/145

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för att utreda sekretess avseende 
förslag till VA-plan.

Sammanfattning
VA-plan 2006 föreslås ersättas med ett nytt koncept med en VA-plan som tar sikte 
på år 2050. VA-planen är det strategiskt-operativa dokument som VA-
verksamhetens planering och utförande kretsar runt. Den långsiktiga planeringen tar 
höjd för både ÖP och nödvändig VA-utbyggnad som är en följd av den lagstiftning 
som reglerar kommunal VA-verksamhet.

VA-plan 2050 är sekretessbelagt eftersom underlagen innehåller 
verksamhetskänslig information.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott den 1 oktober 2019, § 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet 
för att utreda sekretess avseende förslag till VA-plan.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden ska avgöra ärendet i dag eller om det ska 
återremitteras i enlighet med Urban Möllers yrkande och finner att ärendet ska 
återremitteras.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
VA-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§269

Information: VA-taxa

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
VA-chef Anders Möller redogör för arbetet med att ta fram förslag till förändringar 
av VA-taxan.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12:20 och återupptas kl. 13:15.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§270

Information: Trafiksamråd - Myggenäs-Sörby

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Planchef Åsa Jönsson informerar planer på att bygga GC-väg längs väg 160 
Myggenäs C – Sörbyvägen. Trafikverket bjuder nu in direkt berörda markägare till 
samrådsmöte inom arbetet med vägplanen onsdag den 16 oktober kl 18:00 i 
Myggenäs skola, matsalen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§271

Information: Planändring gällande utbyggnad av Rönnängs ishall

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Föregående sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden att lämna 
planbesked för ”Rönnängs Ishall”. Planchef Åsa Jönsson redogör för pågående 
planarbetet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§272

Information: Trafikstrategin På väg!

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till en trafikstrategi som syftar till att 
förbättra områden inom sårbarhet i transportsystemet, säkerhet och tillgänglighet, 
bil- och fossilberoende, resurser, rådighet och mandat.

Översiktsplanarkitekt Karin Löfgren informerar nämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§273

Information: Undantagsregler för hästverksamheter utifrån 
strandskyddslagstiftningen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Enligt 7 kap. 16 § punkt 1 MB gäller inte strandskyddsförbuden areella näringar 
(jordbruk, fiske, skogsbruk, rennäring). 

Undantaget gäller inte bostadshus och bara under förutsättning om det för sin 
funktion måste ligga inom strandskydd.

Fram t.o.m. ca. 2016 har hästverksamheter inte ansetts vara jordbruksverksamheter.

Miljöchef Lina Johansson och miljö- och hälsoskyddsinspektör Lene Larsson 
informerar om förändringar inom rättspraxis och bedömningar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§274

Information: Förändring av miljötaxan

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Miljöchef Lina Johansson redogör för förvaltningens arbete med att ta fram förslag 
till ändring av miljötaxan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§275

Information: Anpassning av taxa och delegationsordning för 
livsmedelskontroll med anledning av EU:s nya kontrollförordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Den 14 dec 2019 börjar EU-s nya kontrollförordning för livsmedelskontroll att 
gälla. Anpassning av EU-förordningen till svensk lag är försenad; lagändring 
därmed tidigast i juli 2020. För att säkerställa att kommunen kan ta betalt för 
kontrollen efter årsskiftet krävs en anpassning av taxan samt delegationsordningen 
under 2019.

Miljöchef Lina Johansson är föredragande i ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§276

Information: Behovsutredning, kontroll- och tillsynsplan för 
livsmedels- och miljöområdet

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftning ska behovsutredning, kontroll- och 
tillsynsplaner upprättas och följas upp. Miljöchef Lina Johansson informerar om 
arbetet.

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§277

Utäng 1:71, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för 
industribyggnad/lager

2018/0406

Beslut
1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av industrihall/lager.
2. Innan bygglov eller marklov kan lämnas ska miljöavdelningens godkännande av 

platsen med avseende på föroreningar föreligga.

Upplysningar
 Byggnaden förutsätts anslutas till kommunalt VA.
 Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år 

räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av industrihall/lager utanför 
detaljplan. Ärendet har efter delbeslut utretts vidare. Det föreslås nu meddelas 
positivt förhandsbesked.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 127/2019-04-10 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, 2019-09-26
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område, men angränsande till 
detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl ”Kollung”.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R1, område för 
tätortsstudie).

Inga utpekade riksintressen eller förordnanden enligt ÖP13.

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

Sökanden har i ansökan daterad 2018-03-08 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. På fastigheten finns i dag tre olika industrilokaler som används som 
lagerbyggnader. Slutbesked utfärdades enligt BD § 325/ 2017-05-16 gällande ändrad 
användning från montering/lager till enbart lager.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sökanden ansöker nu om att riva två befintliga hallar på sammanlagt 300 m2. 
Hallarna är belägna längst norr ut på tomten. Hallarna avses ersättas med en större 
hall i två våningar.

Sökanden anger möjligheten att i den planerade hallen hyra ut lokaler, ca 90 m2 för 
verksamhet, eller att sälja dessa som Brf-form.

I enlighet med Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts delbeslut har 
ansökan prövats vidare med utredning och remisser. I delbeslutet har föreslagen 
lokalisering bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan 
krav på detaljplan.

Byggnaden avses enligt ansökan anslutas till kommunalt VA.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon erinran har inte 
inkommit.

Miljöavdelningen har 2019-09-27 inkommit med 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).

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.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen delar miljöavdelningens synpunkter om föroreningars eventuella 
förekomst på platsen som ska utredas och i det fall det bedöms nödvändigt saneras. 
Innan bygglov eller marklov kan lämnas ska beslut om godkänd efterbehandling eller 
därmed jämförbart beslut från miljöavdelningen föreligga. 
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Föreslagen industrihall bedöms vara anpassad till landskapsbild och omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagen industrihall bedöms utgöra en naturlig komplettering till befintlig 
bebyggelse.

Föreslagen industrihall bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Föreslagen lokalisering bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens 
riktlinjer.

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

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för meddelande av positivt 
förhandsbesked bedöms uppfyllas. 

Positivt förhandsbesked föreslås meddelas.

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

Beslutet skickas till
FB JannaJ AB
Lindholmsvägen 33
471 57 Göteborg
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Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09
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§278

Svanvik 3:35, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för 
lagerlokal/ verksamhetsbyggnad

2019/1313

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan avslås.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-27
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R2 (område för 
verksamheter).

Aktuellt område är av Länsstyrelsen Västra Götaland utpekat som regionalt värdefullt 
odlingslandskap (Fjälebro, Hjälteby, Myggenäs och Svanvik).

Aktuellt område är i Program för Svanvik inte utpekat som ett utvecklingsområde, 
utan ett område där det öppna landskapet ska bevaras liksom befintliga siktlinjer och 
utblickar.

Ärendebeskrivning
Det noteras att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari 
2019 genom omorganisation nu motsvaras av samhälls-byggnadsnämnden (SBN). 

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.
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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).

Specifikt för ärendet
Ansökan inkom 2019-09-17.
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Sökanden har i ansökan daterad 2019-09-13 framfört att denne har för avsikt att dela 
fastigheten och att den tilltänkta nya ägaren tänker uppföra lagerlokal/ 
verksamhetsbyggnad med en byggnadsarea om ca 1000 m2.

2018-03-14 beslutade kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 
(KMSU) att godkänna Program för Svanvik med tillhörande samrådsredogörelse som 
underlag för fortsatt detaljplanering inom området. Syftet med planprogrammet är att 
klargöra förutsättningar och lämplig struktur för långsiktig utveckling av 
verksamhetsområdet Svanvik.

Platsen som sökande avser förhandsbeskedet för är i planprogrammet inte utpekat 
som ett område där verksamheter ska tillåtas, utan ett område där landskapet förblir 
öppet och siktlinjer och utblickar bevaras.

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

Föreslagen lokalisering av lagerlokal/verksamhetsbyggnad bedöms ge betydande 
inverkan på omgivningen och kan i förlängningen innebära en betydande 
miljöpåverkan. Placeringen bedöms olämplig med hänsyn till landskapsbild samt 
natur- och kulturvärdena på platsen.

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

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

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

Ansökan föreslås avslås.

Jäv
Urban Möller (MP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. 
Robert Johansson (M) tjänstgör för Urban Möller.

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

Beslutet skickas till
Bohusassuransen försäkringsbolag
Svanvik 510
471 72 Hjälteby

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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§279

, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för 
bostadshus

2019/1268

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas för 
lokalisering av bostadshus.

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

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

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

 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-27
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
Det noteras att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari 
2019 genom omorganisation nu motsvaras av samhälls-byggnadsnämnden (SBN). 
Denna info används bara när beslut tidigare tagits i KMSU.

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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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. Bebyggelsen bör ges traditionell volym 
med ljusmålade (helst vita) träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor.

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 
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enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

Specifikt för ärendet
Ansökan inkom 2019-09-05.

Det noteras, att fastighetsbildning för bostadsändamål genomförts av Lantmäteriet 
2017-05-31 med stöd av positivt förhandsbesked § § 244/2016-11-16 (fastigheten 
tillhörde tidigare  ).

Sökanden har i ansökan daterad 2019-09-03 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Av ansökan framgår att sökande har för avsikt att bygga ett nytt bostadshus 
på den nu avstyckade fastigheten som tidigare tillhörde hennes föräldrar. Intill 
fastigheten bor flera av hennes släktingar.

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 daterat 2016-09-08 inget att erinra.

Tjörns naturskyddsförening avstyrker i yttrande daterat 2016-09-22 
förhandsbeskedet.

Avfallsavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-09-19 inget att erinra.

Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-09-20 inget att erinra.

Sökande har inom tiden för det tidigare förhandsbeskedet borrat en brunn på den 
aktuella 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. Någon erinran har 
inte inkommit.

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Fastighetsbildningen räknas som aktuell och utgör argument för meddelande av 
positivt förhandsbesked.

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

Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbild och 
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen.

Föreslagen plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.
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§280

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad bostadshus (altan), plank samt fasadändring

2019/0643

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

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av bostadshus (altan), plank samt 
fasadändring inom detaljplan. Ansökan avviker från detaljplanen, men avvikelsen är 
liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-18
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Rönnängs Fiskeläge (524). I gällande detaljplan 
är aktuell fastighet betecknad B31v. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av bostadshus (altan) med en byggnadsarea på 26 m2, 
plank samt fasadändring.

Ansökan blev komplett 2019-05-08.

Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon 
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5 
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår 
av beslutsformuleringen.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomten. 
Altanen har minskats så att byggnads-arean ej överskridits (viss del på prickad mark).

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.  Ägare till fastigheten 
 har inkommit med erinran daterad 2019-06-02.
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Inkommen erinran omfattar i huvudsak placering och likabehandling.

Sökande har i skrivelse daterad 2019-06-28 kommenterat inkommen erinran.

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).

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
Grannen  har inkommit med erinran mot förslaget som ligger till viss 
del på prickad mark.

Grannen har sökt bygglov för ett komplementhus på prickmark men även stor 
avvikelse vad gäller byggnadsarean. Här har avvikelsen från planen bedömts vara för 
stor. Något beslut har ej fattats.

Grannen anser att det ska gälla lika bedömning i båda ärendena.

Nu aktuell ansökan med altan cirka 1,2 meter in på prickad mark bedöms vara en 
liten avvikelse utan olägenhet för grannar och bedöms inte kunna jämföras med 
grannens ansökan.

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

Föreslagen byggnation bedöms vara anpassad till det egna huset och omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

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

Föreslagen byggnation bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

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

Förutsättningarna i 9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.
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§281

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av takkupa

2017/0172

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Bygglov beviljas.
2 Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3 Startbesked meddelas. 
4 Fastställd kontrollplan ska följas.

Upplysningar
 Kontrollansvarig krävs inte.
 Tekniskt samråd krävs inte.
 När byggnadsarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
 Som underlag för slutbesked ska fastställd kontrollplan redovisas.
 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

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

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 
313/2018-02-05 att bevilja bygglov för uppförande av takkupa samt uppförande av 
staket på balkong.

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Åstols Fiskeläge (RÖN530). 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.

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård och friluftsliv.

Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari 
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhälls-byggnadsnämnden (SBN). 
Denna info används bara när beslut tidigare tagits i KMSU.

Sökanden har 2019-08-19 inkommit med reviderad ansökan och ritning avseende 
takkupa.

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökan avser breddning av takkupa med en meter.

Ansökan blev komplett 2019-08-19.

Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon 
kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5 
§ plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår 
av beslutsformuleringen.

Befintligt bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadshöjd, 
avstånd till tomtgräns samt läge på tomt.

Föreslagen takkupa avviker från gällande detaljplan beträffande byggnadshöjd samt 
avstånd till tomtgräns samt bredden av densamma.

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

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

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

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
Befintligt bostadshus ligger inom område med stora värden ur kulturmiljösynpunkt. 
Bostadshuset bedöms dock inte vara sådan särskilt värdefull byggnad som avses 8 
kap 13 § 1 st plan- och bygglagen.

Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse 
med detaljplanens syfte.
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§282

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

2019/1008

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan avslås.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för utvändig ändring inom detaljplan. Ansökan stämmer 
med detaljplanen. Ansökan uppfyller inte gällande krav på utformning. Ansökan 
föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-27
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Östra Klädesholmen (nr P77). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt 
detaljplanen får användas för bostadsändamål.

Av de generella planbestämmelserna framgår det att takmaterialet ska vara rött 
lertegel eller annat traditionellt takmaterial. Betongpannor medges ej. Varsamhet bör 
iakttas vid underhåll och ändring av byggnaders exteriörer, i avsikt att bevara 
bebyggelsens särart. Autentisk byggnadsvolym, takform, materialval och färgsättning 
bör särskilt beaktas.

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

Ärendebeskrivning
Ansökan avser utvändig ändring vilket i detta ärende innebär att solceller monteras 
på ca 70 % av byggnadens tak. Befintligt tak utgörs av röda pannor. Ansökan avser 
montering av svartblå solcellspaneler.

Ansökan blev komplett 2019-06-26.

Befintligt bostadshus överensstämmer med gällande detaljplan.

Föreslagen åtgärd överensstämmer med gällande detaljplan.

Bohusläns museum har hörts i ärendet. Museet har i skrivelse daterat 2019-08-22 
avstyrkt ansökan.

Sökande har genom skrivelse daterad 2019-08-26 beretts tillfälle att kommentera 
inkomna erinringar.
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Sökande har i skrivelser daterade 2019-08-30 samt 2019-09-05 kommenterat 
inkomna erinringar.

Handläggaren har frågat sökande om denne övervägt mer diskret färgsättning av 
solcellerna. Sökande har över mejl, daterat 2019-09-23, meddelat att denne inte vill 
omarbeta ansökan.

Av kommunens kulturmiljöprogram framgår att särskild omsorg ska visas det 
enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Påtagliga förändringar ska 
prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och 
förutsättningar. De utförs på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande 
som tar hänsyntill den enskilda byggnadens arkitektur och karaktär samt 
omkringliggande topografi och bebyggelse.

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).

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

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

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

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Befintligt bostadshus och omgivande bebyggelsemiljö ligger inom ett utpekat 
kulturmiljöområde.

Föreslagen utvändig ändring bedöms inte följa de riktlinjer och förhållningssätt som 
gäller i det aktuella området och som framgår av kommunens kulturmiljöprogram.

Föreslagen utvändig ändring bedöms vare sig vara anpassad till det egna huset eller 
omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Den aktuella fastigheten ligger i de äldsta delarna av Klädesholmen.  Bebyggelsen 
utgörs till stor del av hus med ljusa fasader och tak försedda med rött 
taktäckningsmaterial. Det aktuella bostadshuset är placerat utmed Ångbåtsvägen och 
det är även på denna sida som ca 70 % av taket kommer täckas med solceller. 
Byggavdelningen instämmer i länsmuseets yttrande att solcellerna kommer vara 
iögonfallande och väl synligt i det idag homogena taklandskapet. Byggavdelningen 
gör därmed bedömningen att montering av svart/blå solceller på det idag röda taket 
kommer att förvanska det befintliga bostadshuset och den omkringliggande 
bebyggelsemiljön.
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§283

, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för uppförande 
av bostadshus och garage

2019/1072

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Bygglov beviljas.
2. Som kontrollansvarig godkänns .

Upplysningar
 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas 

hos byggavdelningen.
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
 Byggnaderna får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.
 Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av 

Samhällsbyggnadsnämnden. Byggavdelningens expedition (0304-601140 / 0304-
601142) 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.

 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.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-27
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område där 
mindre vindkraftverk, totalhöjd < 50 m, kan prövas).

Ärendebeskrivning
Det noteras att Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 1 januari 
2019 genom omorganisation nu motsvaras av Samhälls-byggnadsnämnden (SBN). 
Denna info används bara när beslut tidigare tagits i KMSU.

Ansökan avser uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på 

115 m2 samt uppförande av garage med en byggnadsarea på 38 m2.
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Ansökan blev komplett 2019-09-12.

Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt  § 302/4014-11-12 samt § 
206/2017-09-13. 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.

Fastighetsbildning har genomförts av Lantmäteriet 2015-11-10.

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

Avfallsavdelningen har i yttrande daterat 2019-09-05 framfört synpunkter. Dessa 
omfattar i huvudsak farbar väg och möjlighet att vända med fullstor lastbil intill 
bostadshuset. I övrigt har de inget att erinra.

Sökande har i skrivelse daterad 2019-09-26 kommenterat inkomna 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).

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 
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§284

, Tjörns kommun - Ansökan om strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad (garage)

2019/1102

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan avslås.

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 
komplementbyggnad. Ansökan om strandskyddsdispens föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-30
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Platsen är utpekad som riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. MB samt riksintresse 
för högexploaterad kust enligt 4 kap. MB.

Platsen finns upptagen i Tjörns kommuns naturvårdsprogram som ett område med 
unika naturvärden.

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

Aktuellt område ingår i tätortsstudie Almösund- Myggenäs- Almön. 

För platsen gäller strandskydd.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2019-07-19.

Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 
komplementbyggnad på fastigheten .

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 angett att området 
redan tagits i anspråk, att befintligt hus med infart redan blockerar den naturliga 
vägen och att det finns alternativa vägar för att beträda strandområdet.
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Förslagen plats för planerad komplementbyggnad är i fastighetens nordöstra del, 
längst med vägen, 20 meter från bostadshuset. Planerad komplementbyggnad föreslås 
bli 108 m2 med infart och parkering mellan bostadshuset och komplementbyggnaden.

Miljöavdelning har i yttrande daterat 2019-09-11 avstyrkt strandskyddsdispens för 
uppförande av komplementbyggnad på förslagen plats med motiveringen att särskilt 
skäl enligt 7 kap. 18 c § MB saknas. Miljöavdelningen delar inte sökandes 
uppfattning om att platsen är ianspråktagen. Platsen bedöms som fullt 
allemansrättsligt tillgänglig och bör anses utgöra en viktig passage till havsviken för 
passerande på vägen. Miljöavdelningen bedömer även att komplementbyggnadens 
placering inte är förenlig med strandskyddets syften.

Sökande har i skrivelse daterad 2019-09-16 bemött miljöavdelningens yttrande.

Sökande anger att platsen redan är i anspråkstagen på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, att platsen är väl avskild från området närmast 
strandlinjen genom dess avstånd från strandlinjen (ca 100 m).

Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.

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

De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § miljöbalken föreligger inte, syftet med 
strandskyddet uppfylls inte. 

Byggavdelningen bedömer att platsen inte är ianspråktagen på ett sätt som motsvarar 
7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken samt att området utanför redan etablerad 
hemfridszon bedöms tas i anspråk.

Byggavdelningen bedömer att platsen inte är väl avskild från strandlinjen. För att en 
plats ska kunna anses avskild från strandlinjen ska platsen vara förlagd bakom 
järnväg, bebyggelse verksamhet eller annan exploatering. Inget av dessa exempel 
föreligger i aktuellt fall.

Allmänhetens tillträde till och möjlighet att vistas inom strandområdet bedöms 
försämras. Genom att bebygga fastigheten i nordostlig riktning, längst med vägen, 
utökas hemfridszonen vilket resulterar i en försämring av den allemansrättsliga 
tillgängligheten av strandområdet. Dels genom komplementbyggnadens fysiska 
konstruktion men även genom de avhållande effekter som den utökade 
hemfridszonen ger inskränker på allmänhetens möjligheter att ta sig via vägen ner 
mot strandområdet. Byggavdelningen bedömer att åtgärden innebär att 
strandskyddets syften äventyras. 

Strandskyddsdispens föreslås avslås.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:35 och återupptas kl. 16:42.

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:44 och återupptas kl. 16:48.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Möller (MP) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla ansökan om 
strandskyddsdispens.

Jörgen Myrberg (KD), Peter Andersson (L), Robert Mattsson (C) och Jenn Johansson 
(SD) tillstyrker Urban Möllers yrkande.

Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S), Björn Sporrong (S) och Stefan Wirtberg (S) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

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

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

Beslutet skickas till

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:
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§285

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 VA-avdelningen anmäls:
Tillfälligt avtal med blivande förening utanför verksamhetsområdet om inkoppling 
till den allmänna VA-anläggningen.

Fullmakt att företräda Tjörns kommun såsom VA-verksamhetens ledningsägare 
(original).

Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 710-756

Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 390-403
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§286

Meddelanden

2019/13

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Plan- och byggavdelningen 

Länsstyrelsen 2019-09-26
Saken
Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten  i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
 
Länsstyrelsen 2019-09-24
Saken
Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten  i Tjörns kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och meddelar negativt 
förhandsbesked.

Länsstyrelsen 2019-09-09
Saken
Överklagande av meddelande om byggstopp på fastigheten  i Tjörns 
kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandet.
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