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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

§§ 324-345, 347-353
§ 346

Övriga närvarande Mats Johansson (L)
Robert Johansson (M)
Olle Wängborg (MP)
Jan Josefsson (V)
Stellan Samsson (-)

§§ 324-345, 347-353

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Lina Johansson, miljöchef
Urban Nilsson, byggchef
Camilla Svensson, avdelningschef avfall
Åsa Jönsson, planchef
Anders Möller, VA-chef
Cecilia Lundqvist, VA-utredare
Martin Lilja, enhetschef VA
Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt
Atle Heidarsson, planarkitekt
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare
Jimmy Lundström, Mark- och exploateringschef

§§ 324-336
§§ 324-339
§§ 324-334
§§ 324-334
§§ 324-339
§§ 335-339
§§ 335-339
§§ 337-340
§§ 337-348
§§ 337-348
§§ 337-343
§§ 337-345, 347-353
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§325

Fastställande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med följande ändring:

Tillägg
 Information: Byggärende Koholmen
 Information: Staket Stansvik
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§326

Förvaltningschefen informerar

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar om aktuella frågor från 
förvaltningen. Idag bland annat om:
 Vattenläget som nu ser bra ut.
 Överläggningar om vattenförsörjning med Länsstyrelsen kommunstyrelsens 

arbetsutskott och Kungälvs kommun.
 Aktuella rekryteringar.
 Förvaltningsträff genomfört den 3 december,
 Målarbete genomfört med nämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§327

Information från VA-utskottet

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av protokollet från senaste sammanträdet för 
VA-utskottet.

Beslutsunderlag
Protokoll från VA-utskottets sammanträde 2019-11-25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§328

Remiss av förslag till näringslivsstrategi för Tjörns kommun

2019/155

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till svar på remissen enligt nedan 
redovisning.

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

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en remiss gällande Tjörns kommuns 
näringslivstrategi 2020-2035 vilket förvaltningen föreslår nedan svar på aktuell 
remiss.

Svar på remiss Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Samhällsbyggnadsnämnden har fått Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035 
på remiss.

Ingressen i strategin lyder:

”Tjörns kommuns näringslivsstrategi beskriver hur kommunen ska arbeta med 
strategiska näringslivsfrågor på en konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet 
med strategin är att tydliggöra och stärka kommunens samlade arbete gentemot 
näringslivet med ambitionen att skapa goda förutsättning för företagandet.”

Strategin beskriver i stora delar Göteborgsregionens förutsättningar och utmaningar 
och relaterar dessa utgångspunkter i målbilden för Tjörns kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden önskar att strategin kompletteras med mer 
förtydligande och fakta kring nuvarande näringsliv. Nämnden ser gärna att strategin 
även utvecklar vilka styrkor Tjörns näringsliv har samt vilken unik roll och styrka 
som finns med utgångspunkt från behoven i hela Västra Götaland.

Inte minst är detta viktigt för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna skapa goda 
förutsättningar för näringslivet och de utvecklingsbehoven som finns så att det kan 
speglas i de planer som arbetas fram. 

Beslut om att ta fram en ny översiktsplan är taget, och kommer att arbetas fram 
under mandatperioden, det är viktigt att de strategier som finns för näringslivet 
arbetats in samt att det omvända gäller då det inom översiktsplanens arbete kan 
komma nya viktiga förutsättningar som kan påverka näringslivsstrategin. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2.1.1

Det geografiska läget med koppling till Göteborgs hamn som en viktig länk i 
näringslivet belyses i remissen dock saknas vilka utmaningar som finns när det 
gäller godstransporter som är en förutsättning för hamnens styrka och utveckling. 
Den infrastruktur som beskrivs utgår oftast utifrån personaltransporter och dess 
behov. 

Behovet av en långsiktig infrastruktur för gods är avgörande och måste med i ett 
övergripande strategiskt arbete, i synnerhet när efterfrågan ökar och kapaciteten för 
transporter redan idag är utnyttjad. Där det finns en uppenbar risk att framtida 
transportval kan komma att påverka hållbarhetsperspektivet negativt. 

Vilken roll och vilka utmaningar kan transportinfrastrukturen samt 
hamnutvecklingen kopplat till Göteborg innebära för Vallhamn på Tjörn är en del 
som samhällsbyggnadsnämnden vill att strategin belyser närmare.

2.2.2

Tjörns utmaningar pekar i hög grad på infrastrukturen där strategin gör gällande att 
vi är helt beroende av en enda landförbindelse. Tillägg bör göras att även 
förbindelsen norröver, över Orust, är en viktig del av vår infrastruktur och ger också 
möjligheter för ett utvecklat stråk för näringslivet mot Osloregionen. 

Utmaningen ligger också i att skapa en attraktiv kollektivtrafik och även nya sätt att 
förflytta alla som bor och verkar i kommunen. En trafikstrategi, På väg, har nu 
tagits fram och är på remiss i kommunen. Dessa två remisser måste kopplas ihop för 
helheten kring trafikfrågorna.

Gällande dricksvattenförsörjningen önskar Samhällsbyggnadsnämnden att 
problematiken ändras till det nuläge vi har och den plan som finns för fortsatt 
säkerställande av dricksvattnet, så att budskapet och fakta är aktuellt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-27
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§329

Utnämning av dataskyddsombud för samhällsbyggnadsnämnden

2019/160

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Torbjörn Hall till dataskyddsombud 
från och med den 1 januari 2020.

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

Sammanfattning
Enligt dataskyddsförordningens (EU) artikel 37-39 ska personuppgiftsansvariga 
myndigheter utnämna ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att 
informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige, övervaka efterlevnaden av 
författningar om dataskydd, utbilda personal i dataskyddsfrågor, ge råd vad gäller 
konsekvensbedömningen avseende dataskydd, samarbeta med och vara 
kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Nuvarande dataskyddsombud har beviljats tjänstledighet och ett nytt 
dataskyddsombud behöver därför utses av personuppgiftsansvariga nämnder och 
bolag i Tjörns kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-27

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

Beslutet skickas till
Datainspektionen
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§330

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2020

2019/149

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget och att arbeta in det i en slutlig 
verksamhetsplan som kan beslutas i januari.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 november 2019 § 298 om budget 2020 
– ram 2020 samt investeringsbudget för 2020. Nämnden har att besluta om 
verksamhetsplan med utpekade mål för 2020. Förvaltningschef Marie-Louise 
Bergqvist redogör för nämndens målarbete.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden § 296, den 6 november 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna förslaget och att arbeta in det i en slutlig 
verksamhetsplan som kan beslutas i januari.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§331

Information från VA-utredaren om skyfalls- och 
ovidkommandevattenutredningen Skärhamn

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
VA-ingenjör/VA-utredare Cecilia Lundqvist informerar utskottet om skyfalls- och 
ovidkommandevattenutredningen samt allmänt om bräddning, ansvarsfrågor och 
VA-anläggningens kapacitet vid kraftig nederbörd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§332

Information: Redovisning av pågående VA-projekt

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

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

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§333

Slutredovisning av genomförda projekt - IV6018, IV6008, IV6012, 
IV6227, IV6002

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningar för 
investeringsprojekt IV6018, IV6008, IV6012, IV6227, IV6002.

Sammanfattning
Projekten, som nu slutredovisas, avser följande: 

 IV6018 - Projektering av ny vattenledning till Tjörnbro Park och ev 
kommande DP. 

 IV6008 - Projektering av VA-utbyggnad i Ällingseröd där kommunen 2014 
inrättade VO för VS. 

 IV6012 - Projektering av VA-utbyggnad S+D, sträckan Kungsvikens 
pumpstation - Hamngatan 56.

 IV6227 - Ledningsförnyelse i Vassdalen, Rönnäng.
 IV6002 - Projektering av VA-utbyggnad VSD inom Buskärs detaljplan. 

VA-chef Anders Möller är föredragande i ärendet.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott, § 18 den 25 november 2019

Beslutsunderlag
Slutredovisning IV6018
Starttillstånd IV6018
Slutredovisning IV6008
Starttillstånd IV6008
Slutredovisning IV6012
Starttillstånd IV6012
Slutredovisning IV6227
Starttillstånd IV6227
Slutredovisning IV6002
Starttillstånd IV6002

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:56 och återupptas kl. 13:05.

Beslutet skickas till
Ekonom, samhällsbyggnad
Administratör VA
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§334

Investeringsplanering VA 2020-2021

2019/153

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna:

1. Investeringsplanering 2020-2021

2. Starttillstånd för nya investeringar 2020-2021

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
Investeringsprogrammet för VA-verksamheten har arbetats om för att i linje med, 
av kommunfullmäktige beslutad policy för Investeringshantering i Tjörns kommun, 
bidra till att kunna hålla en högre takt i beslutade investeringar samt säkerställa att 
tilldelade årsramar följs. 

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott, § 19 den 25 november 2019
Investeringshantering i Tjörns kommun, 2017-01-26, § 26

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-25
Investeringsplanering 2020-2021
Bilagor 1-14, starttillstånd

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

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
VA-chef
Ekonom, samhällsbyggnad
Administratör VA
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§335

Upphandling gällande insamling av slam från enskilda avlopp

2019/158

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för att förvaltningen ska utvärdera 
LUK i förhållande till LOU avseende vad regelverken tillåter.

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 miljöbalken står det beskrivet vad som är kommunal skyldighet, där ingår bland 
annat tömning av enskilda avlopp.

I enlighet med LOU gjorde förvaltningen en upphandling 2015 för att uppfylla vårt 
kommunala ansvar gällande insamling av slam från enskilda avlopp samt 
uppföljning, då kommunen tidigare inte hanterat denna fråga i enlighet med 
miljöbalken.

Under entreprenadtiden har det var både större och mindre störningar vilket 
påverkat kund och entreprenör på olika sätt. Frågan har också hanterats politiskt 
gällande i hur insamlingsuppdraget bör skötas och upphandlas, detta har visat sig 
bland annat genom motion från Tjörnpartiet.

Med ovanstående som bakgrund har förvaltningen gjort en översyn kring vilka 
alternativ av upphandlingsmodeller som finns då ny upphandling ska göras under 
2020.

De upphandlingsmodeller som förvaltningen har tittat på är:

 Upphandling i enlighet med LOU hela entreprenaden

 Upphandling i enlighet med LUK hela entreprenaden

 Upphandling i enlighet med LOU och LUK delad entreprenad

Det finns både för och nackdelar med de olika upphandlingsmodellerna beroende på 
vilka aspekter som värderas högst. Vid en upphandling enligt LOU ökar 
kommunens kontroll och möjlighet till uppföljning samt en hantering kring 
likvärdighetsprincipen då alla fastighetsägare får samma taxa, men enligt LUK ökar 
entreprenörens ansvar och risktagande i form av investering men också en ökad 
valmöjlighet för kund.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningens bedömning:

Förvaltningen har gjort en utvärdering kring den pågående entreprenaden för 
insamling av slam från enskilda avlopp.

Man kan konstatera att entreprenaden fungerat mindre tillfredsställande under de 
första åren med en hel del driftproblem kopplat till mottagning samt problem kring 
planering av tömningar mm som påverkat kund och entreprenör negativt. 

Förvaltningen konstaterar att entreprenaden idag fungerar väl efter åtgärder i form 
av rutin, säkerställande av mottagning, och planering. Vi har få klagomål och bra 
samordning med entreprenören samt mottagningsanläggning.

Med ovanstående kunskap samt input kring de olika upphandlingsmodellerna 
föreslår förvaltningen följande:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen ska göra en upphandling 
gällande insamling av slam från enskilda avlopp i enlighet med LOU och Modell 1 
för hela entreprenaden.

Tidigare beslut
Motion TP samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-18

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:31 och återupptas kl. 14:43.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenn Johansson (SD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera 
ärendet för att förvaltningen ska utvärdera LUK i förhållande till LOU avseende vad 
regelverken tillåter.

Jörgen Myrberg (KD), Robert Mattsson (C) och Rikard Larsson (S) tillstyrker Jenn 
Johanssons förslag.

Beslutet skickas till
Avdelningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§336

Avfallstaxa

2019/157

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag 
till Avfallstaxa 2020 utan att indexreglera avgifterna för år 2020.

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
Avfallskollektivet har under de senaste åren gjort planerade överskott då man har 
stundande investeringar och kostnader framöver som kommer att medföra ökade 
kostnader i form av bland annat kapitalkostnader.

Även under 2019 förväntas avfallskollektivet göra ett överskott inom 
avfallskollektivet därav föreslår förvaltningen att man inte höjer taxan enligt 
avfallsindex 2020 samt främjar de taxor med minst antal tömningar och minsta 
kärlstorlek.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-30
Avfallstaxa 2020

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:03 och återupptas kl. 15:06.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S), Björn Möller (-) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§337

Beslut om planstart för detaljplan Del av Svanvik 1:26 m.fl.

2011/102

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner starthandlingen och uppdrar åt 
planavdelningen att starta rubricerat planarbete.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
föreslagna åtgärder i programmet gällande trafik och offentliga miljöer bland annat 
syftar till ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter i 
området. Detta bedöms kunna ge positiva konsekvenser för bland annat barn och 
unga som nyttjar gymnastikhall, gång- och cykelväg samt busshållplatser.

Sammanfattning
Planansökan för Del av Svanvik 1:26 beslutades i Samhällsbyggnadsnämnden den 31 
augusti 2011 (SBN § 227). Efter ansökan prioriterades togs ett beslut om att göra ett 
planprogram. Planområdets omfattning och utformning har utretts i programmet för 
Svanvik. Programmets syfte var att klarlägga förutsättningar och lämplig struktur för 
långsiktig utveckling och expansion av verksamhetsområdet Svanvik. Planläggning 
och utbyggnad av området föreslås i programmet att ske etappvis där detaljplanen 
Del av Svanvik 1:26 m.fl. är det första steget. 

Detaljplaneområdet omfattar en del av fastigheten Svanvik 1:26 som är 
kommunalägd, samt fastigheten Västra Röd 4:4, även den kommunalägd. 
Planområdet kan komma att utökas. Föreslagna utredningsområden samt tillfartsväg 
till området påverkar kommunal mark. Möjligheterna till in- och utfart måste 
studeras vidare. Det finns närbelägen bebyggelse (boende, jordbruk och olika 
verksamheter). För att denna blandade användning med inslag av boende ska kunna 
fortgå, är det viktigt att tillkommande verksamheter ej genererar störningar eller 
risker, som inte är förenliga med närliggande bostäder (buller, lukt, olycksrisk etc). 
Tillkommande mark för verksamheter inom programområdet föreslås därför planeras 
för ej störande verksamheter som service, kontor, hantverk, tillverkning med 
tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor, lager etc.

Det finns risker kopplade till områden där påverkan kan komma att ske vilka behöver 
utredas vidare: farligt gods, miljöförhållanden, dagvattenutsläpp och 
markföroreningar, trafiksäkerhet, brand och VA, dagvattenhantering, översvämning 
och ras, naturvärden, grönstruktur och jordbruksmark. Konsekvenser av planförslaget 
innebär betydande miljöpåverkan, ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse, 
påverkan på befintlig bäck samt på områdets landskapsbild och viss negativ påverkan 
på närliggande bostadsmiljö. Områdets närhet till väg 169 och befintliga bostads-
byggnader innebär att det är utsatt för dels buller, dels risk till följd av transporter av 
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farligt gods. Genom att tillföra mark för näringslivet kan exploateringen bidra till 
stärkt lokal arbetsmarknad. Planen kommer att göras med utökat förfarande. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade om planbesked 
med prioritet 1D: 31 augusti 2011 § 227

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-25
Starthandling, detaljplan för Del av Svanvik 1:26 m.fl.

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

Beslutet skickas till
Planadministratör
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§338

Beslut om planstart för detaljplan Utäng 1:11

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner starthandlingen och uppdrar åt 
planavdelningen att starta rubricerat planarbete.

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

Sammanfattning
Detaljplanen för Utäng 1:11 innefattar icke-störande verksamheter och eventuellt 
bostäder. 

Planen är en reviderad version av en tidigare planansökan för Torsdalen 1:1 m.fl. 
Planansökan för Torsdalen 1:1 m.fl. inkom 2011-10-12 och beslut om planbesked 
lämnades 2011-12-14. I den ursprungliga planansökan omfattades planområdet av 
Torsdalen 1:1, Utäng 1:11 samt Utäng 1:43. Sedan dess har planbeställaren dragit 
sig ur planen och detaljplaneområdet har reviderats till att endast innefatta den 
kommunala fastigheten Utäng 1:11. Kommunen avser att utveckla delar av 
fastigheten med verksamheter och eventuellt bostäder i linje med den ursprungliga 
ansökan för Torsdalen 1:1 m.fl. 

Dialog kommer att föras med fastighetsägarna för Torsdalen 1:1 och Utäng 1:43 
ifall de fortfarande vill ingå i detaljplanen.

Föreslagen prövning i detaljplan är i linje med ÖP och det strategiska 
bostadsförsörjningsprogrammet. Planområdet ligger strategiskt till i utkanten av 
Skärhamn, i närhet till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik, skola, service och 
rekreation. Planavdelningen anser att planarbetet kan göras med standardförfarande 
om inte förutsättningarna ändras i samband med planarbetet.

Planområdet omfattas inte av strandskydd. Däremot ingår delar av planområdet i en 
värdefull kulturmiljö samt utgör riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap. 
6 §

Tidigare beslut
Program – Detaljplan för Märkesten, Kroksdal 1:44 m.fl.
2015-03-24
Beslut om planbesked lämnades 2011-12-14.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-26
Program Märkesten
Starthandling, detaljplan för Utäng 1:11.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S), Peter Andersson (L) och Robert Mattsson (C) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Planadministratör
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§339

Godkännande av Samrådsredogörelse för Dpl Tennistomten

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse till detaljplan för 
Tennistomten, del av Myggenäs 12:139, som utgångspunkt för fortsatt planarbete.

Barnkonventionen
Befintlig allmän plats för park/lek/idrott inom planområdet nyttjas idag till viss del 
av barn och unga. Detaljplanen innebär att ytor för park/lek och anläggning för 
idrott ianspråktas till förmån för kvartersmark och bebyggelse. Planläggningen 
inskränker därmed ytor i Myggenäs för barns och ungas lek och utomhusvistelse. 
Planläggningen möjliggör dock anläggning av förskola med förskolegård, vilket 
bedöms kunna ge positiva konsekvenser för mindre barn.

Sammanfattning
Bakgrund
Rubricerad detaljplan syftar till att möjliggöra ca 40 mindre lägenhetsbostäder, 
äldreboende med ca 40 platser eller förskola med åtta avdelningar. Planförslaget 
avses bidra till utvecklingen av tätorten Myggenäs och ge fler möjlighet till att bo 
nära service. Det finns för närvarande ett stort behov både av bostäder för äldre och 
av nya förskoleplatser i kommunen. Planen är flexibelt utformad för att medge 
bebyggelse med högsta byggnadshöjd 12 meter, motsvarande fyra våningar, och 
högsta bruttoarea 4000 m².

Samråd
Planförslaget har varit på samråd 2019-10-02 till och med 2019-10-30. 
Samrådsmöte hölls 2019-10-22 i Sjöstugan, Almösund. Totalt har 25 stycken 
yttranden inkommit under samrådstiden. I bilagd samrådsredogörelse inkluderas 
även minnesanteckningar från samrådsmötet.

Yttranden
Inkomna yttranden stödjer generellt förslag om ändrad markanvändning till 
bostäder eller förskola. Allmänhet som yttrat sig efterfrågar genomgående bostäder 
för äldre och anser att lokalisering av förskola är lämpligare i närmare anslutning 
till Myggenäs skola.

Länsstyrelsen anser att planen behöver kompletteras avseende markföroreningar, 
buller, markens stabilitet och skyfall. Länsstyrelsen lyfter även den 
kommunövergripande frågan om säkrad dricksvattenförsörjning.

Lantmäteriet efterfrågar plantekniska justeringar, uppdaterad grundkarta samt 
förtydliganden i planbeskrivningen.
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Trafikverket påtalar felaktiga trafikmängder i bullerutredningen, lyfter den 
kommunövergripande frågan om framkomlighet i Myggenäs korsväg och längs väg 
160 samt efterfrågar kompletterande trafikutredning.

SGI efterfrågar förtydligande i planhandlingarna av hur markstabiliteten i området 
ska säkras.

Västtrafik och Tjörns naturskyddsförening efterfrågar förbättrade förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik i och omkring området.

Kommunstyrelsen efterfrågar kortad genomförandetid. Kultur- och fritidsnämnden 
lyfter Myggenäs fritidsförenings behov av framtida föreningslokal. Socialnämnden 
bekräftar behovet av lägenhetsbostäder i området. VA-avdelningen förespråkar VA-
anslutning i Fågelvägen samt efterfrågar redaktionella justeringar. Miljöavdelningen 
efterfrågar kompletteringar av utredningar motsvarande länsstyrelsen, samt lyfter 
frågan om kommunövergripande konsekvensanalys av hur mycket Tjörns kommuns 
befolkning kan växa ur hållbarbarhetsperspektiv.

Myggenäs väg- och samfällighetsförening efterfrågar förtydliganden på flera 
punkter i planbeskrivningens genomförandeavsnitt, samt uttrycker farhåga om 
negativ påverkan på Myggenäsvägen från föreslagen åtgärd för dagvattenhantering.

Fortsatt arbete
Planarbetet fortsätter utifrån huvudsyftet att lämplighetspröva ändrad 
markanvändning för bostäder, äldreboende och/eller förskola inom Tennistomten. 
Ytterligare användningar kan bli aktuella att inkludera i planförslaget för att 
säkerställa utbyggnad av tekniska anläggningar, hantering av dagvatten samt 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik. 

Komplettering av utredningar

 VA- och dagvattenutredning kompletteras med fördjupad skyfallsutredning
 Trafikutredning kompletteras avseende planläggningens trafikökning och dess 

påverkan på lokalt trafiksystem, samt områdets förutsättningar för gång- och 
cykeltrafik

 Markmiljöutredning kompletteras om behov kan konstateras
 Bullerutredning justeras med korrekta siffror, samt kompletteras om behov kan 

konstateras
 Fördjupade studier av bebyggelseförslag och disponering av övriga markytor 

genomförs

Utöver redaktionella ändringar avses följande bearbetningar av planhandlingar 
göras inför granskning:

 Kompletterade utredningar och fördjupade studier av planförslaget enligt ovan 
antas generellt kunna föranleda vissa justeringar av gränser och bestämmelser i 
plankartan och ändringar i planbeskrivning

 Beskrivning av hur och när markföroreningar ska hanteras inför exploateringen 
förtydligas i planbeskrivningen

 Plankartan kompletteras med planbestämmelse gällande markföroreningar
 Beskrivning kompletteras utifrån fördjupad skyfallsutredning 
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 Åtgärder för att minska konsekvenser av skyfall inarbetas/möjliggörs i 
planhandlingarna

 Beskrivning av geotekniska stabilitetsförutsättningar och hantering av risker och 
åtgärder förtydligas i planhandlingarna.

 Plankartan justeras avseende utfartsförbud i plangräns
 Planbestämmelse om genomförandetid ses över och justeras vid behov
 Plankarta bearbetas avseende reglering av område för dagvattenhantering och 

övriga tekniska anläggningar
 Planhandlingar förtydligas avseende befintliga ledningar och behov av nya 

ledningar 
 Genomförandeavsnitt i planbeskrivningen ses över generellt
 Alternativa former för avtal/marköverlåtelse i samband med exploatering 

klarläggs och utvärderas
 Uppdaterad grundkarta tas fram
Tidigare beslut
SBN 2019-09-18, § 245 Beslut om samråd Tennistomten Myggenäs
KMSU 2017-06-07, § 144 Beslut startbesked Tennistomten Myggenäs

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-25
Samrådsredogörelse Dpl Tennistomten

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl.15:50 och återupptas kl. 15:55.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Planadministratör
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§340

Stora Dyrön 1:412, Tjörns kommun - Ansökan om 
strandskyddsdispens för uppförande av sjöbodar

2018/1190

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för sjöbodar.
2. Dispensen omfattar också tillhörande markarbeten.
3. De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 5 punkten miljöbalken 

uppfylls.

Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor med stöd av 
16 kap 2 § miljöbalken:
a. Sjöbodarna och grillplatsen ska placeras enligt bilaga och i övrigt utformas som 

ansökan anger.
b. Om hotellverksamheten upphör ska sjöbodarna och grillplatsen rivas.
c. Byggnaderna får inte användas för permanent boende. 
d. Allmänheten får inte hindras från att röra sig mellan byggnaderna. 
e. Byggnaderna får inte uppföras så de hindrar friluftslivet att nå stig ut mot 

Hallarna eller Dyröleden.
f. Det ska tydligt framgå med skyltar eller motsvarande anordning att allmänheten 

äger tillträde till platsen.
g. Byggnaderna får inte förses med verandor eller uteplatser eller andra inslag som 

kan verka avhållande på allmänheten.
h. Grillplatsen får inte förses med inslag som kan verka avhållande på allmänheten. 
i. Sökanden ska verka för att en alternativ uppställningsplats för kärror och dylikt 

anordnas.

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för sjöbodar med 
övernattningsmöjlighet. Strandskyddsdispens föreslås meddelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-27
Ansökningshandlingar
Miljöavdelningens yttrande

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Platsen är utpekad som riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 § MB 
och riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB
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Platsen finns upptagen i Tjörns kommuns naturvårdsprogram som ett klass 2-område 
vilket motiveras av att många hotade växtarter har återfunnits, bland annat 
rosenbjörnbär, prickstarr och flockarun. Området består av bergssluttningar ner mot 
havet i sydväst. Förekomst av ädellövträd i klevorna.

För platsen gäller strandskydd.

Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av sjöbodar. 

Initialt avsåg ansökan strandskyddsdispens för sjöbodar för förrådsändamål vilket 
miljöavdelningen enligt yttrande daterat 2018-10-03, avstyrkte med bedömningen att 
särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § Miljöbalken (MB) saknades. Därefter omarbetades 
förslaget så att bodarna istället syftade till att utgöra en utökning av befintlig 
restaurangverksamhet i form av hotellbyggnader.

Sökanden har nu inkommit med en omarbetad ansökan som avser uppförande av 12 
sjöbodar med övernattningsmöjligheter. Tanken är att utöka den befintliga 
restaurangverksamheten till att även erbjuda övernattningsmöjligheter. Enligt 
ansökan kommer då helpension kunna erbjudas året om och vara tillgängligt för 
turister och konferens- och pensionatbesökare. Två heltidstjänster garanteras av 
åtgärden.

Förutom ovan nämnda bodar har sökanden även redovisat en grillplats i områdets 
västra del och en spalje/pergola i områdets östra del.

Idag används platsen som uppställningsplats av kärror och golfbilar. Om 
byggnaderna erhåller dispens kommer en alternativ yta för uppställning anordnas

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 åberopar de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § punkt 4 MB, det vill säga att 
åtgärden är nödvändig för att utvidga en pågående verksamhet och att den inte kan 
utföras utanför området.

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2019-11-25 tillstyrkt strandskyddsdispens för 
sjöbodar enligt följande: ”De nya byggnaderna är förbjudna enligt 7 kap. 15 § punkt 
1 MB. Grillplatsen och spaljen/pergolan är förbjudna enligt 7 kap 15 § punkt 2 MB. 
För att dispensförutsättningar ska finnas får inte åtgärden strida mot strandskyddets 
syften och åtgärden ska motsvara ett av de särskilda skäl som återfinns i 7 kap. 18 c 
§ punkt 1-6 MB. 
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Platsen består idag av en grusad yta delvis bevuxen med gräs. Utmed bergskanten 
växer lövträd. Ytan används som uppställningsplats för kärror och lättare fordon. 
Den pågående markanvändningen bidrar till ett ovårdat intryck. Marken som 
kommer tas i anspråk av byggnaderna hyser inga högre naturvärden. 
Miljöavdelningen bedömer att omkringliggande naturvärden inte kommer till skada 
av etableringen. 

Byggnaderna som ska användas för tillfällig övernattning av turister och 
konferensgäster ska ställas i två rader. Byggnaderna utformas med traditionell 
sjöbodsgestaltning och ska inte tillfogas någon uteplats, veranda eller dylikt. 
Byggnaderna ska förses med en enklare brygga i anslutning till entréerna för att 
tillmötesgå tillgänglighetskraven. 

Med anledning av att inga högre naturvärden kommer till skada och att 
utformningen av byggnaderna inte ger en nämnvärd avhållande effekt på 
allmänheten och att platsen således kommer vara allmänt tillgänglig, med undantag 
för själva platsen där byggnaderna placeras anser miljöavdelningen att åtgärden 
inte strider mot strandskyddets syften.

Stora Dyrön är en skärgårdsö som hyser cirka 200 bofasta invånare och desto fler 
sommarboende. Ön är bilfri och har en rad med serviceetablissemang. Ön är ett 
välbesökt turistresemål med gästhamn, badplatser, vandringsleder och en bastu som 
är tillgänglig för allmänheten. 

Miljöavdelningen finner att aktuell åtgärd kan ge långsiktiga fördelar för 
kustsamhället. Det skapar arbetstillfällen och utökar servicen på ön. Sökanden har 
inte rådighet över annan plats som skulle kunna användas för ändamålet. Sett till att 
platsen inte hyser några nämnvärda naturvärden och att byggnaderna inte 
inskränker på det rörliga friluftslivet i väsentlig mening bedömer miljöavdelningen 
att åtgärden motsvarar 7 kap. 18 c § punkt 5 MB det vill säga att den är av ett 
angeläget allmänt intresse och den kan inte genomföras utanför området. 

Miljöavdelningen anser även att det finns en koppling till 7 kap. 18 c § punkt 4 MB 
då det är en utvidgning av en pågående verksamhet som inte kan vidtas utanför 
området även om detta skäl inte är avsett för åtgärder som syftar till boende. 
Miljöavdelningen anser dock att skäl nummer 4 bör kunna användas för att 
underbygga skäl nummer 5 med särskild hänvisning till det allmänna intresset av att 
bibehålla en levande skärgårdsmiljö och att främja Dyrön som ett turistmål för 
friluftslivet.

Miljöavdelningen bedömer att ansökan om strandskydd kan medges med stöd av 7 
kap. 18 b § med hänvisning till 7 kap. 18 c punkt 5 MB.

Spaljen/pergolan bör däremot inte inkluderas i strandskyddsdispensen. Den är inte 
nödvändig för att verksamheten ska fungera och ger ett avhållande intryck för 
allmänheten. Sammantaget bedömer miljöavdelningen att det inte finns ett särskilt 
skäl enligt 7 kap. 18 c § MB som anordningen kan anses motsvara.”
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Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.

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

Området bedöms behövas tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Området bedöms behövas för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
kan inte genomföras utanför området. 

De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 4, punkten miljöbalken bedöms 
föreligga.

Livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte väsentligt förändras. 

Allmänhetens tillträde till och möjlighet att vistas inom strandområdet bedöms inte 
försämras. 

Syftet med strandskyddet bedöms uppfyllas.

Strandskyddsdispens föreslås beviljas.

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

Beslutet skickas till
Fastighetsaktiebolaget Haludden
Hagvägen 2
471 43, Dyrön.

Övriga upplysningar
Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har
påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det länsstyrelsen
fått del av beslutet. Ni uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan
byggnadsföretaget påbörjas.

För kännedom: Länsstyrelsen Västra Götaland,
Naturvårdsenheten,
403 40 Göteborg
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§341

Information: Byggärende Koholmen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) önskar information om ett byggärende på Koholmen. Byggchef 
Urban Nilsson och bygglovshandläggare Linn Sörensen-Ringi informerar om 
ärendets handläggning.
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§342

  och  Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för 
lokal för servering, utställning och försäljning samt parkering

2019/1275

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansökan avslås.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av lokal utanför detaljplan. Berörda 
sakägare har hörts i ärendet. Erinringar har inkommit. Kraven i 2 kap PBL uppfylls 
inte. Det föreslås att avslå ansökan.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 306/2019-11-06 att återemittera 
ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning för att komplettera med 
utredning av vattenförsörjningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-25
Ansökningshandlingar

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

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

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

Aktuellt område för parkering är utpekat som regionalt värdefullt odlingslandskap.

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 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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).

Specifikt för ärendet
Ansökan inkom till Tjörns kommun 2019-09-06 och avser ansökan om 
förhandsbesked för lokal för servering, utställning samt handel på fastigheterna  

 samt  . Sökande anger att det tidigare stått en byggnad på samma plats 
och att en ny är avsedd att uppföras på befintlig stengrund. 

Sökanden har i ansökan daterad 2019-09-05 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt ansökan behövs lokalen för servering, utställning och försäljning.

Byggavdelningen har bedömt att föreslagen lokalisering av lokal uppfyller kriterierna 
i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan. Därmed har berörda 
remissinstanser blivit hörda i ärendet.
 
Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2019-10-22 inget att erinra. De 
framhåller dock vikten av framtida utformning av byggnaden vad det gäller 
fönstersättning, fasadkulör (som bör vara matt faluröd) och att taket bör täckas med 
takpannor av lertegel. 

Naturskyddsföreningen har enligt yttrande daterat 2019-10-23 inget att erinra. 
Naturskyddsföreningen framhåller dock att parkering i närmare anslutning till 
lokalen hade varit att önska. 

Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2019-10-21 inget att erinra. 
Miljöavdelningen upplyser dock att sökande måste erhålla dispens från 
biotopskyddet ifrån länsstyrelsen för den ansökta byggnationen. 

Trafikverket har enligt yttrande daterat 2019-10-17 inget att erinra. Trafikverket 
upplyser dock att erforderliga tillstånd måste sökas för nya utfarter eller ändringar av 
utfarter mot deras vägar.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägare till fastigheten   har inkommit med erinran daterad 2019-10-28.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak vattentillgång på fastigheten.

Sökande har genom skrivelse daterad 2019-10-24 samt skrivelse daterad 2019-10-29 
beretts tillfälle att kommentera inkomna erinringar.

Sökanden har i skrivelse daterad 2019-10-28 samt skrivelse daterad 2019-10-29 
kommenterat inkomna erinringar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 306/2019-11-06 att återemittera 
ärendet till förvaltningen för ge sökande möjlighet att redovisa fastighetens tillgång 
till vatten av tillräcklig mängd och kvalitet.

Sökande har beretts tillfälle att inkomma med ett intyg som visar på att lokalen kan 
lokaliseras på platsen med tillgång till vatten av tillräcklig mängd och kvalitet samt utan 
påverkan på kringliggande befintliga brunnar. Något sådant intyg har inte inkommit.   

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen lokal inte uppfyller kraven på att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjlighet att ordna vattenförsörjning. Aktuell plats bedöms därmed olämplig att ta i 
anspråk för bebyggelse.

Kraven i 2 kap 5 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas

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

Ansökan föreslås avslås.

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

Beslutet skickas till
 

 
  

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§343

 , Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
uppförande av bostadshus

2019/1040

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Med stöd av plan bestämmelserna medges mindre avstånd till grannfastigheterna 

än 4,5 meter.
3. Som kontrollansvarig godkänns  

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

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

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 
byggavdelningens expedition (0304-601140/ 

 0304-601142).
 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 

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

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus inom detaljplan. Föreslaget 
bostadshus föreslås placeras närmare fastighetsgränserna än 4,5 meter.
Erinringar har inkommit. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-19
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Centrala Skärhamn (2279). I gällande detaljplan 
är aktuell fastighet betecknad BF. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostadsändamål.

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

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av bostadshus med garage med en byggnadsarea på 98 m2.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökan blev komplett 2019-10-03.

Till ansökan har inlämnats ett brandtekniskt utlåtande daterad 
2019-09-30 från Wikberg brandkonsult AB.

Föreslaget bostadshus placeras närmare fastighetsgränserna än 4,5 meter.

Fasaden mot nordost bedöms ha störst allmän påverkan och ska därför vara 
beräkningsgrundande för byggnadshöjden.
Byggnaden föreslås placeras närmare gata/allmän plats än 6 meter. Byggnadshöjden 
räknas från gatans/allmänna platsens medelnivå invid tomten.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägare till fastigheten   har inkommit med erinran daterad 2019-10-25 
som omfattar i huvudsak följande punkter:
 Brister i handlingar.
 Avstånd till angränsande fastigheter.
 Byggnads höjd.
 Byggnadens utformning.
 
Sökande har tagit del av yttrande från granne 2019-11-14 utan kommentarer.

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

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

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

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Som ombud för fastighetsägaren till   har advokatbyrån Måres 
inkommit med yttrande avseende ansökan om bygglov för uppförande av bostadshus 
med garage på fastigheten  .

Under brister i handlingar påtalas att altanen i sydvästra hörnet inte är utritad på 
nybyggnadskartan. Altanen saknas även i brandutredningens kartskiss. Den omtalade 
altanen som finns redovisad på fasadritningarna bedöms inte kräva bygglov.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Man skriver att måttangivelser till närbelägna byggnader saknas. Måttangivelser till 
närbelägna byggnader finns redovisad på kartskiss till brandtekniskt utlåtande
Man skriver om fasta mätpunkter på fasadritningarna saknas och uppgifter om 
närliggande gatas medelmarknivå saknas.
De inlämnade ritningarna med fasader sektioner planer och nybyggnadskarta med 
höjder bedöms vara tillräckligt underlag för bedömning av bland annat 
byggnadshöjden.

Om avståndet till angränsande fastigheter skriver man att byggnaden ligger närmare 
gräns mot grannfastighet än 4,5 meter till  ,  ,  
och och att det är planstridigt.  

Byggnadsnämnden kan efter grannars hörande medgiva att byggnaden förläggs 
närmare grannfastighetens gräns än 4,5 meter där detta kan ske utan olägenhet och 
under förutsättning att avståndet emellan denna byggnad och byggnad å grannes 
fastighet inte understiger 4 meter.

Byggnader på grannars fastigheter finns redovisade på nybyggnads-kartan, avståndet 
mellan byggnader finns redovisad på kartskiss i brandtekniskt utlåtande och 
understiger inte 4,0 meter. Att byggnaden förläggs närmare grannfastighetens gräns 
än 4,5 meter bedöms kunna ske utan olägenhet och stöds av redovisad brandtekniskt 
utlåtande.

Att byggnaden ligger närmare fastighetsgränsen mot  som ägs av 
kommunen och består på den aktuella platsen av prickad mark och allmän plats gata. 
Man skriver att Mark och miljööverdomstolen(MÖD) har i två domar tydligt uttryckt 
att kommunen inte kan lämna de medgivande som krävs för att bygga närmare än 4,5 
meter från en väg 
Och att ovanstående utgör en väsentlig avvikelse som strider mot planens syfte. 

Byggnadens placering mot gatan bedöms vara planenlig och ligger inom 
byggrättsområdet, mellan gatan och huset finns en remsa med prickad mark, mark 
som inte får bebyggas, byggnaden ligger inte på prickad mark.

De hänvisade domar från mark och miljööverdomstolen bedöms inte vara vägledande 
i aktuellt ärende.

Fastigheten   är mycket stor och består av allmän platsmark och 
vägmark bedöms inte vara en sådan grannfastighet där man inte får bygga närmare 
gräns tillgrannfastighet än 4,5 meter. Hur nära en väg eller allmän platsmark man får 
bygga regleras i planen med byggrättsområde och prickad mark samt avståndsregler. 

Man skriver angående byggnadshöjd att det som avses i planen är byggnadens högsta 
höjd samt att uppgift om gatans medel mark nivå.
Saknas i materialet för en korrekt bedömning.

På sektionsritning och fasadritning finns byggnadshöjden redovisad.
Underlag för medelmarknivån finns på nybyggnadskartan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Och beräkningsgrundande fasad bedöms vara fasaden mot nordost.

Begreppet byggnads-höjd i detaljplanen jämställs med nuvarande begrepp 
byggnadshöjd.

Byggnaden bedöms vara planenlig vad gäller byggnadshöjden och överskrider inte 
den angivna byggnadshöjden i planen på 7,6 meter.

Man skriver om betydande olägenhet blockerad utsikt minskat värde på sin fastighet 
med bifogat värderings utlåtande.

På den aktuella fastigheten finns en byggrätt att bygga ett bostadshus med en 
byggnadsarea på 125 m2 i två våningar och med en byggnadshöjd på 7,6 meter. Att 
byggnaden byggs närmare grannfastigheter än 4,5 meter bedöms inte vara en sådan 
olägenhet som avses i 2kap 9§ plan och bygglagen.

Man skriver att bostadshuset ska byggas med ett anslutet garage och därmed inte är 
en fristående byggnad och att detta strider mot planen och inte är en mindre 
avvikelse.

Att det i byggnadens bottenvåning ingår ett garage bedöms inte vara planstridigt. 
Byggnaden bedöms vara fristående.

Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

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

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

Föreslaget bostadshus 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 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom 
detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Det föreslås att man medger mindre avstånd till fastighetsgränser än 4,5 meter.

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

Beslutet skickas till
  

 
  

35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§344

 , Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
uppförande av bostadshus

2018/0805

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1 Ansökan avslås.
2 Avvikelsen från gällande detaljplan är inte liten och inte heller i 

överensstämmelse med detaljplanens syfte.
3 Kraven i 2 kap plan- och bygglagen uppfylls inte.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för uppförande av bostadshus inom detaljplan. Ansökan 
avviker från detaljplanen. Ansökan föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-21
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Rönnängs fiskeläge (nr 440). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad B2Iv. Det innebär att fastigheten enligt 
detaljplanen får användas för bostadsändamål.

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

Ärendebeskrivning
Fastigheten   har bildats 2017-09-22. Fastigheten omfattar enligt 
gällande detaljplanekarta ett byggrättsområde på endast ca 60 m2. Denna yta 
begränsas ytterligare genom bestämmelser om minsta avstånd till fastighetsgräns.

Enligt gällande detaljplan ska huvudbyggnad uppföras på ett avstånd från 
grannfastighetens gräns på minst 4,5 meter. Mindre avstånd kan dock under vissa 
förutsättningar medges.  Även om mindre avstånd medges kan endast en mindre del 
av ett bostadshus placeras inom tomtens byggrättsområde.

Ursprunglig ansökan är daterad 2018-06-04. och instämplad 2018-06-05. 
Komplettering begärdes 2018-06-21. Tillhörande ritningar har reviderats 2018-10-29 
och har instämplats 2018-10-30. Ansökan avsåg uppförande av bostadshus med en 
byggnadsarea på 82,5 m2. Endast en obetydlig del av bostadshuset föreslogs placeras 
inom tomtens byggrättsområde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslaget avvek dessutom beträffande avstånd till tomtgräns, antal våningar och 
byggnadshöjd.

Avvikelserna var så omfattande, att det egentligen inte fanns skäl att höra berörda 
grannar. Berörda grannar bereddes dock tillfälle att yttra sig över ansökan.

Följande erinringar har inkommit:
 Erinran daterad 2019-02-12 från ägare till fastigheten  .
 Erinran daterad 2019-02-17 från ägare till fastigheten  .
 Erinran daterad 2019-02-10 från ägare till fastigheten  .

Sökande har beretts tillfälle att yttra sig över erinringarna.

Skrivelse daterad 2019-04-16 om omarbetat förslag har instämplats samma dag. 
Ritningar daterade 2019-07-02 har instämplats 2019-07-05. Ytterligare reviderade 
ritningar daterade 2019-10-14 har inkommit. Tillhörande ansökningsblankett daterad 
2019-10 17 har instämplats samma dag.

Den omarbetade ansökan omfattar ett bostadshus med byggnadsarea 76 m2.

Den omarbetade ansökan avviker från gällande detaljplan beträffande placering på 
tomten, avstånd till fastighetsgränsen och antal våningar. Även det omarbetade 
förslaget innebär, att bostadshuset nästan i sin helhet placeras utanför tomtens 
byggrättsområde.

Byggnaden föreslås placeras närmare allmän plats mot ost/nordost än 6 meter. 
Byggnadshöjden räknas från allmänna platsens medelnivå längs den 23,92 meter 
långa fastighetsgränsen mot ost/nordost. 

På grund av de omfattande planavvikelserna, har berörda grannar inte hörts 
beträffande det omarbetade förslaget.

Ansökan blev komplett 2019-10-17.

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Avvikelserna från gällande detaljplan bedöms inte vara små och inte vara i 
överensstämmelse med detaljplanens syfte.

Att bostadshuset nästan i sin helhet blir placerat utanför tomtens byggrättsområde 
bedöms inte godtagbart. Att det bildats en fastighet, som inte möjliggör en planenlig 
placering medför inte annan bedömning.

Förslaget innebär en betydande förtätning av bebyggelsen, som inte har stöd i 
detaljplanen. Detta är något berörda grannar inte bedöms ha skäl att räkna med, och 
som måste anses innebära en betydande olägenhet. 

De sammantagna avvikelserna, som omfattar placering på tomten, avstånd till 
tomtgräns och antal våningar blir mycket omfattande.  

Byggavdelningen har under handläggning av ärendet på grund av de stora 
planavvikelserna bedömt förslaget som olämpligt. Därför har det bedömts omotiverat 
att bereda grannar tillfälle att yttra sig också över den omarbetade ansökan. 

Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

Bostadshusets utformning bedöms i och för sig godtagbart anpassad till omgivande 
bebyggelsemiljö och bedöms också uppfylla kravet på god form-, färg och 
materialverkan.

Men oavsett hur bostadshuset placeras eller utformas kommer det bli placerat helt 
eller till största delen utanför tomtens byggrättsområde. Detta förhållande bedöms 
omöjliggöra, att bygglov kan beviljas. 

Kraven i 2 kap 9 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

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

Ansökan föreslås avslås.

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

Beslutet skickas till
 

 
  

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§345

 , Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för bostadshus

2019/1275

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

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

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

 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 
byggavdelningens expedition (0304-601140 / 
0304-601142).

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

samhällsbyggnadsnämnden. 
 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 bostadshus utanför detaljplan. Positivt förhandsbesked 
har tidigare meddelats. Bygglov föreslås beviljas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-25
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

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

Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av bostadshus med en byggnadsarea på 185 m2.

Ansökan blev komplett 2019-10-31.

Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt § 219/2018-09-12. I 
förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och bedömts uppfylla 
kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökan om bygglov har inkommit inom förhandsbeskedets tidsfrist.

Det är nu fråga om prövning av bostadshusets utformning och exakta placering.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ellevio har inkommit med skrivelse daterad 2019-10-25 där de upplyser om gällande 
horisontella avstånd på aktuell ledning är 5 meter mellan närmaste byggnad och 
fasledare. 

Ägarna till fastigheten   har inkommit med erinringar daterade 2019-10-08 
samt 2019-11-18.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:
 Placering av byggnad 
 Storlek på bostadshus
 Påverkan på miljö och ekbestånd
 Närhet till elledningar
 Barnperspektivet
 Påverkan på befintliga brunnar
 Insyn/olägenhet
 Byggnation intill väg

Sökande har i skrivelse daterad 2019-10-22 samt 2019-11-26 kommenterat inkomna 
erinringar.

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen gör bedömningen att föreslagen placering av bostadshus 
överensstämmer med gällande förhandsbesked. 

Byggavdelningen gör bedömningen att föreslaget bostadshus överensstämmer med 
gällande förhandshandsbesked.  

Byggavdelningen gör även bedömningen att frågan om miljöpåverkan och ekbestånd 
har utretts i gällande förhandsbesked. 

Föreslagen placering i förhållande till elledning har med stöd av Ellevios skrivelse 
daterad 2019-10-25 bedömts vara godtagbar.

Byggavdelningen har inför beslut om förhandsbesked använt Tjörns kommuns 
barnchecklista och då kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser 
för eller på annat sätt berör barn. Byggavdelning gör inför beslut om bygglov samma 
bedömning. 

Påverkan på befintliga brunnar vid eventuell sprängning bedöms vara en civilrättslig 
fråga. 

Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Påverkan på väg bedöms vara en civilrättslig fråga. 

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

Omgivande miljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

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

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

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

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

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

Bygglov föreslås beviljas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutet skickas till
 

 
  

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning:  och  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§346

Nötsäter 1:311, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för flytande 
vågbrytare

2019/1141

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

Upplysningar
 Sökande uppmärksammas om att Länsstyrelsens beslut om anmälan eller ansökan 

om vattenverksamhet krävs. 
 Sökande uppmärksammas om att förändringar i vattenområdet bör mätas in enligt 

FSIS-44 och delges Sjöfartsverket (UFS-redaktionen) för uppdatering av sjökort. 
 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta beslut kungjorts i 

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-21
Beslutsunderlag

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Södra hamnen(P3). I gällande detaljplan är 
aktuellt område betecknad W. Det innebär att området enligt detaljplanen ska vara 
öppet vattenområde.

Ålgäs förekommer i anslutning till aktuellt område. 

Platsen ligger inom område för riksintresse för friluftsliv (FO39). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Ansökan avser en flytande vågbrytare med en längd om 24 meter, en bredd om 3 
meter samt ett djup om 1,5 m. 

Sjöräddningssällskapet SSRS har sina räddningsfartyg i Skärhamn. Fartygen ligger 
strategiskt placerade för att snabbt kunna rycka ut och rädda/hjälpa människor i 
sjönöd. När kraftig vind ligger på blir sjöhävningen till problem vid fartygens 
brygga. För att skydda brygga och fartyg från sjöhävning föreslås en vågbrytande 
flytbrygga läggas ut.

Ansökan blev komplett 2019-11-20.

Föreslagen vågbrytare avviker från gällande detaljplan beträffande placering.

Berörda remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Yttranden har inkommit från följande remissinstanser:
 Yttrande daterad 2019-09-30 från Sjöfartsverket 
 Yttrande daterad 2019-11-20 från Miljöavdelningen

Inkomna yttranden från Sjöfartsverket omfattar i huvudsak följande punkter: 
 Sjöfartsverket har tillstrykt anmälan om vattenverksamhet för vågbrytaren med 

synpunkter på rapportering och rekommendationer om belysning. 
 Gällande vågbrytarens placering bör passagen mellan Bockholmen och 

vågbrytaren inte underskrida 10 m.  
 Sjöfartsverket kan inte garantera att djupet stämmer med sjökortet, detta bör 

därför undersökas för att få en tillräcklig passage. 
 Sjöfartsverket noterar att det i sjökortet är markerat en rörledning på platsen. 

Sjöfartsverket tar inte ansvar för dess exakta läge. Det åligger sökande att 
undersöka ledningens exakta läge för att undvika att ledningen skadas av 
förslagen åtgärd. 

Ansökan har därefter omarbetats så att den fria passagen ökat till ca 15 meter. I 
samband med det beredes Miljöavdelningen möjlighet att yttra sig över ansökan.

Inkomna yttranden från Miljöavdelningen omfattar i huvudsak följande punkter: 
 Miljöavdelningen bedömer att redovisad fri passage mellan vågbrytaren och 

Bockholmen torde vara tillräcklig för att inte inskränka på riksintresset för 
friluftsliv i påtaglig utsträckning. 

 Miljöavdelningen konstaterar att ett litet område, vid stenpirens spets inte 
omfattades av den bottenundersökning som utförts inför anmälan av 
vattenverksamhet. Detta på grund av att vågbrytarens placering omarbetats. 
Miljöavdelningen anser att sannolikheten för ålgräs är liten då området torde 
utgöras av pirens släntfot beståendes av sten och annat hårt material. Ålgärs växer 
i mjukt substrat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Miljöavdelningen påtalar vikten av att bottenförlagda ledningar inte skadas av 
vågbrytaren och dess anordningar. Vågbrytaren får heller inte utgöra ett hinder 
för framtida ledningsdragningar eller serviceinstanser på ledningsnätet. 

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

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

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

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

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Byggavdelningen instämmer med sjöfartsverkets yttrande om att vågbrytaren bör 
utrustas med belysning.

Byggavdelningen instämmer med miljöavdelningens yttrande om att den redovisade 
fria passagen mellan vågbrytaren och Bockholmen torde vara tillräcklig för att inte 
inskränka på riksintresset för friluftsliv i någon påtaglig utsträckning. 

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

Föreslagen brygga bedöms vara anpassad till omgivande landskapsbild och det 
aktuella områdets naturvärden på ett godtagbart sätt.

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

Föreslagen brygga 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 31 b § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom 
detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jäv
Jörgen Myrberg (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

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

Beslutet skickas till
Tjörns kommun
Mark- och exploatering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§347

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

2019/1479

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas.
2. Kontrollansvarig krävs inte.
3. Tekniskt samråd krävs inte.
4. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
5. Fastställd kontrollplan ska följas.

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-22
Beslutsunderlag

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

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

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

Ansökan blev komplett 2019-10-17.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Bebyggelsemiljön på Stora Dyrön bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt. 
Byggavdelningen gör bedömningen att aktuell fastighet i sig samt att delar av 
omkringliggande bebyggelse inte innehar ett högt kulturhistoriskt värde. Det aktuella 
området på Stora Dyrön utgörs av en bebyggelse med blandade byggnadsstilar, 
taktäckningsmaterial och färgsättning. Byggavdelningen gör bedömningen att den 
föreslagna utvändiga ändringen är anpassad till det egna huset och omgivande 
bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

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

Föreslagen utvändig ändring bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen.

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

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

Bygglov föreslås beviljas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutet skickas till
 och  

 
  

49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§348

Björholmen 1:79, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
hotell/spa

2017/1586

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov.

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

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

 Kontrollansvarig ska redovisas före tekniskt samråd.
 Tillgängligheten till och inom byggnaden ska styrkas av sakkunnig och redovisas 

före tekniskt samråd.
 Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 

byggavdelningens expedition (0304-601140 /
0304-601142).

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

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

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för hotell/spa på 550 m2 inom detaljplan. Ansökan 
överensstämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt § 70/2018-
03-14 följande:

1 Bygglov beviljas.
2 Kontrollansvarig ska redovisas före tekniskt samråd.
3 Tillgängligheten till och inom byggnaden ska styrkas av sakkunnig och 

redovisas före tekniskt samråd.
4 Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd bokas hos 

plan- och byggavdelningen.
5 Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats
6 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-26
Beslutsunderlag

50



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan för Tjörns marina (P36). I gällande detaljplan är 
aktuell fastighet betecknad V1. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för marina och samhörigt ändamål.

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

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

Ansökan avser hotell/spa med en byggnadsarea på 550 m2.

Ansökan blev komplett 2019-11-13.

Föreslagen byggnad överensstämmer med gällande detaljplan.

Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden.

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

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

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

Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Detaljplanens bestämmelser medger marina med samhörigt ändamål, eftersom 
ändamålet inte är mer preciserat ger detta ett stort tolkningsutrymme om vad som kan 
anses planenligt inom planområdet. Inom detaljplaneområdet bedrivs redan 
hotellverksamhet och nu aktuell ansökan bedöms vara en komplettering till denna.

Föreslaget hotell/spa bedöms vara anpassat till omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt.

Föreslaget hotell/spa bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.

Föreslaget hotell/spa bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

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

51



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Bygglov föreslås beviljas.

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

Beslutet skickas till
Björholmen Fastigheter AB
Box 5243
402 24 Göteborg
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§349

Kontrollplan och behovsutredning för livsmedel 2020-2022

2019/1689

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Kontrollplan och behovsutredning för 
livsmedel 2020-2022.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte negativt påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
negativt utan att det snarare har positiva konsekvenser för barn om kontrollarbetet 
utförs enligt planeringen.

Sammanfattning
Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav 
som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. 
Utifrån kontrollplanen tas en behovsutredning fram av antal personalresurser som 
myndigheten anser behöva för att uppfylla kontrollplanen. I behovsutredningen görs 
en kartläggning av nuvarande förhållande av fasta kontrollobjekt och ett uppskattat 
antal inkommande ärenden per år så som händelsestyrda ärenden. 

Behovet år 2020 ligger på 1,12 årsarbetskrafter för att genomföra den kontrollen 
som myndigheten behöver utföra för planerad kontroll, uppskattad tid för 
uppföljande kontroll, registreringar, oförutsedda händelser osv. För år 2020 finns 
1,12 tillgängliga resurser i budgetramen. Behovsutredningen visar en balans mellan 
de tillgängliga resurserna för 2020 utifrån kontrollplanen och det behov som 
myndigheten har. 

Bedömningen görs att myndigheten har tillräckligt med resurser för att utföra 
kontrollen.  

Det är dock viktigt med kontinuerlig uppföljning av kontrollen och uppsatta mål för 
att se att planeringen kan upprätthållas. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-27
Kontrollplan och behovsutredning för livsmedel 2020-2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§350

Ansöka om LONA-bidrag för kartläggning och arbete med invasiva 
främmande arter

2019/1697

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om LONA-bidrag för ”kartläggning 
och arbete med invasiva främmande arter” för perioden 2020-2021 om totalt bidrag 
på 108 750 kr.

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

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

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera 
kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.
LONA-bidrag måste ansökas om senast 1 december varje år. Bidrag kan beviljas 
med upp till 50 % av den totala kostnaden. 

Miljöavdelningen avser att ansöka om bidrag för ”kartläggning och arbete med 
invasiva främmande arter för åren 2020-2021. Totalkostnaden för projektet 
uppskattas till 217 500 kr för åren 2020-2021 där fördelning av arbetstid fördelas 
jämt under de olika åren i den mån det är möjligt. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-27
Bilaga 1. Ansökningshandlingen

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

54



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§351

Anmälan av delegeringsbeslut

2019/10

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av 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:
Ätor för Ängholmen etapp 2c luktreducerande åtgärder KS dnr 2014/554 - beslut 1-7

Avtal rådgivning 2019 Va Strategi

Från byggavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 847-920.

Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 444-476.
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§352

Meddelanden

2019/13

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Plan- och byggavdelningen 

Länsstyrelsen 2019-11-26
Saken
Överklagande av beslut om bl.a. bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

-   i Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den delen det avser bygglov och 
lämnar ärendet åter till Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun för vidare 
handläggning.

Länsstyrelsen 2019-11-18
Saken
Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten  

 i Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen 2019-11-04
Saken
Överklagande av beslut om nekad strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten 

  i Tjörns kommun.
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Högsta domstolen 2019-10-30
Saken
Ansökan i hovrätt om återställande av försutten tid.   
Beslut
Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens 
avgörande står därmed fast.
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Högsta domstolen 2019-10-30
Saken
Bygglov. [Bygglov för förråds- och lagerbyggnads på fastigheten   i 
Tjörns kommun.]
Beslut
Mark- och miljööverdomstolens dom får inte överklagas. Det framgår av lag och av 
de anvisningar som Mark- och miljööverdomstolen har lämnat.
Högsta domstolen avvisar   överklagande.
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§353

Information: Staket Stansvik

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Cyril Esbjörnsson (TP) väcker en fråga om ett stakets placering i Stansvik. Mark- 
och exploateringschef Jimmy Lundström och byggchef Urban Nilsson informerar 
om ärendet.
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