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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Lars Carlsson (M) 
Peter Andersson (L) 
Jörgen Myrberg (KD)                                                 §§ 326-349, 351-358 
Mats Johansson (L) ersätter Jörgen Myrberg (KD) § 350 
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (-) 
Rikard Larsson (S) 
Jan Berndtsson (S) 
Björn Sporrong (S)    §§ 332-357 
Robert Berntsson (TP) ersätter Björn Sporrong (S)  § 326-331 
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Jenn Johansson (SD) 
 

Övriga närvarande Mats Johansson (L)                                                     §§ 326-349, 351-358 
Robert Berntsson (TP)                                                §§ 332-358 
Stellan Samsson (-)    §§ 326-333, 338-358 

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
Annie Frid, nämndsekreterare 

Anders Juhlin, trafikingenjör      §§ 328-341 
David Andersson, VA-chef          §§ 328-333, 337-346 
Lene Larsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 328-336 
Martin Lilja, enhetschef VA-planering  §§ 328-333, 337-340 
Oscar Larsson, projektledare VA  §§ 328-341 
Mia-Marie Johansson, tf utvecklingsledare §§ 328-333 
Michael Kööhler, chef för avfallsverksamheten    §§ 328-341    
Urban Nilsson, byggchef    §§ 330-358 
Åsa Jönsson, planchef    §§ 332-341  
Matilda Källareholm, bygglovshandläggare §§ 311-320, 342-358 
Clara Samuelsson, bygglovshandläggare §§ 339-358 
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare §§ 338-358 
Daniel Rutgersson, detaljplanearkitekt §§ 339-341 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§326 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning med 
följande tillägg: 
 
Tillkommen punkt: 
16b. Fråga från Björn Sporrong (S) till VA-avdelningen angående 
vägföreningars avgift för dagvatten.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§327 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar nämnden om 
aktuella frågor i förvaltningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§328 

Plan för intern kontroll för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 

2020/155 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Plan för intern kontroll 
2021 för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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 
Samhällsbyggnadsnämnden är ålagd att årligen ta fram en plan 
för intern kontroll. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2020 tagit fram en 
sårbarhetsanalys, som ligger till grund för plan för internkontroll 
för 2021. Utifrån sårbarhetsanalysen har förvaltningen identifierat 
risker inom nämndens ansvarsområden. Fyra av dessa områden 
tas upp för intern kontroll.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Plan för intern kontroll 2021 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sårbarhetsanalys 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
godkänna Plan för intern kontroll 2021 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§329 

Svar på Jan Berndtssons (S) fråga angående täckning av 
deponi på Heås återvinningscentral 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Chef för avfallsavdelningen Michael Kööhler beskriver nuvarande 
tidsplan kring sluttäckning av Heås deponi, efter att frågan ställdes av 
från Jan Berndtsson (S) på nämndens föregående sammanträde 2020-11-
11.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§330 

Svar på Jan Berndtssons (S) fråga om vattentillgång i 
och med större uttag och mindre nederbörd 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Nämndens ordförande Lars Carlsson (M) beskriver nuvarande 
situation kring råvattentillgång i kommunen, efter att frågan ställdes av 
Jan Berndtsson (S) på nämndens föregående sammanträde 2020-11-11. 

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§331 

Information: Östra huvudledningen 

Dnr 2019/105 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Projektledare på VA-avdelningen Oscar Larsson och enhetschef Martin 
Lilja informerar nämnden om dragningen av östra huvudledningen 
samt projektets gång.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§332 

Slutredovisning av investeringsprojekt: Stansvik etapp 1 
IV6077, Upprustning av pumpsation Lilldal IV6257 och 
ledningsomläggning Stora Dyrön IV7027 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningarna för 
investeringsprojekten Stansvik etapp 1 IV6077, Upprustning av 
pumpstation Lilldal IV6257 och ledningsomläggning Stora Dyrön 
IV7027 
 
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 
Projekten som nu slutredovisas avser Stansvik etapp 1 IV6077 (dnr KS 
2017/192), Upprustning av pumpstation Lilldal IV6257 (dnr SB 2019/40) 
och ledningsomläggning Stora Dyrön IV7027 (dnr KS 2017/74). 
Enhetschef Martin Lilja är föredragande i ärendet.  
  
Beslutsunderlag 
Slutredovisning, starttillstånd samt förnyelse av starttillstånd för 
Stansvik etapp 1 IV6077 
Slutredovisning och starttillstånd för Upprustning av pumpstation 
Lilldal IV6257  
Slutredovisning, projektbeställning, starttillstånd samt utökat 
starttillstånd för ledningsomläggning Stora Dyrön IV7027 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden godkänner 
slutredovisningarna för investeringsprojekten Stansvik etapp 1 IV6077, 
Upprustning av pumpstation Lilldal IV6257 och ledningsomläggning 
Stora Dyrön IV7027. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§333 

Återremiss av svar på motion från socialdemokraternas 
ledamöter avseende utredning om åtgärdsprogram för 
digitalisering av VA-nätet 

2019/121 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan.  

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 
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson 
(S) lämnat in en motion avseende utredning om åtgärdsprogram för 
digitalisering av VA-nätet, väckt i kommunfullmäktige 2019-05-16. 
Motionen har handlagts av samhällsbyggnadsförvaltningen och beslut 
fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, där nämnden 
tillstyrkte motionens intentioner. Kommunfullmäktige ansåg i beslut 
2020-01-23 motionen delvis besvarad.  

Motionen återremitterades till samhällsbyggnadsnämnden med 
åläggandet att samhällsbyggnadsnämnden utreder hur man kan 
kvantifiera och kategorisera läckor med digitala hjälpmedel.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning har utifrån en 
bakgrundsbild sammanställt hur man kan kvantifiera och kategorisera 
läckor med digitala hjälpmedel med vilken förvaltningen föreslår att 
motionen anses besvarad. 

Förvaltningens svar  
För att kvantifiera läckor kan områdesmätare som mäter flödet in i 
större områden av Tjörn installeras. Det skulle vara en kostnadseffektiv 
och relativt snabb åtgärd under de kommande 2-3 åren. På längre sikt, 
ca 10 år, kan fjärravlästa debiteringsmätare installeras för att få en 
precis bild av vattenförbrukningen över hela Tjörn i realtid. Installation 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

av fjärravlästa debiteringsmätare skapar förutsättning för att jämföra 
debiterad mängd vatten med områdesmätare vilket ger en mycket 
exakt bild i realtid på mängd ej debiterat vatten och var i kommunen. 
Kategorisering av ej debiterat vatten delas upp i tre huvudområden: 

 Egenförbrukning av vatten 
 Vattenläckor ej funna. 
 Levererat vatten men ej debiterat (brandvatten, mätarfel m.m.). 

Delar av egenförbrukningen kan mätas med digitala hjälpmedel. Det 
vatten som inte går att mäta kan beräknas i program för hydrauliska 
beräkningar där data från flödesmätare och annan driftinformation är 
kopplade. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165  
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 216 
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-24 
Motion från socialdemokraternas ledamöter, maj 2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§334 

Yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan om 
odlingstillstånd för musselodling vid Krusholmarna i 
Stigfjorden 

Dnr 2020-1076 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig till Länsstyrelsen enligt 
miljöavdelningens bedömning och yttrande, och föreslår därmed 
länsstyrelsen att avslå ansökan om odlingstillstånd för 
musselodling vid Krusholmarna i Stigfjorden. 

Barnkonventionen 
Vår gemensamma miljö ska överlämnas till kommande generationer 
varför det är viktigt att samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om att 
yttra sig för att motverka att ytterligare skada tillfogas vår havsmiljö. 

Sammanfattning 
Bohus Havsbruk har till länsstyrelsen ansökt om odlingstillstånd för 
musselodling vid Krusholmarna i Stigfjorden, Tjörns kommun. 

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Tjörns kommun. 

Ärendet har handlagts av miljöavdelningen inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, som gjort en bedömning och ett 
yttrande, se tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08, som 
samhällsbyggnadsnämnden här fattar beslut om. 

Miljöavdelningens bedömning och yttrande 
Miljöavdelningen har vid upprepade tillfällen påtalat behovet av en 
samlad bedömning av samtliga odlingar i Stigfjorden och dess 
påverkan på miljö, natur, djurliv och det rörliga friluftslivets 
möjligheter att nyttja området för rekreation och båtliv.  

Vidare anser miljöavdelningen att Bohus Havsbruk systematiskt brustit 
i sin egenkontroll vad gäller de befintliga odlingarna i Stigfjorden med 
följd att odlingar havererat. Bristerna har resulterat i påtagligt negativa 
konsekvenser för miljö, djurliv och för friluftslivet. Bohus Havsbruk 
saknar dessutom anvisad plats på land för bland annat lastning och 
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 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

lossning vilket medfört att de annekterat allmänna platser på bekostnad 
av allmänhetens tillträde.  

Remissen saknar information om hur bolaget avser hantera det avfall 
som kan uppstå vid behov av kassering av musslor.  

Miljöavdelningen ser att det finns en risk att odlingsutrustning sliter sig 
och driver in i strandskyddat område.  

Platsen är belägen inom naturreservat och natura 2000. Inom dessa 
områdesskydd har värden identifierats som kan ta skada av de 
negativa konsekvenser som odlingarna medför. Länsstyrelsen har i 
ärende med dnr 515-219-2020 kommunicerat övervägt beslut i vilket de 
gör bedömningen att odlingen medför så pass stora konsekvenser för 
de värden som områdesskyddet är instiftat för att värna att 
länsstyrelsen överväger att besluta om att odlingen ska tas bort och 
platsen återställas. Miljöavdelningen har inte kännedom om att det 
föreligger omständigheter som gör att samma påverkan inte kommer 
att ske vid den nya platsen. 
  
Allmänheten har vi flertalet tillfällen påtalat att odlingar försvårar 
båtars navigering och att odlingsdelar som slitit sig utgör fara för 
båtlivet och skräpar ner stränder. Den nya placeringen utanför 
Krusholmarna kommer särskilt påverka båtlivet då platsen frekvent 
trafikeras av fritidsbåtar. 

Sammantaget bedömer miljöavdelningen att Bohus Havsbruk gjort sig 
skyldiga till så stora avvikelser från tidigare givna tillstånd och att detta 
skett under flera år trots tillsynsmyndigheten påpekanden att 
länsstyrelsen bör neka tillstånd med hänvisning till 16 kap. 6 § 
miljöbalken. Remissen innehåller inte information som försäkrar att 
Bohus havsbruk kommer att vidta åtgärder som förhindrar att samma 
situation uppstår vid den nya platsen som vid de befintliga odlingarna 
som havererat.  

Bedömer länsstyrelsen ändå att tillstånd kan medges yrkar 
miljöavdelningen om att det förenas med villkor om bankgaranti som 
kan säkerställa återställning av området i det fall bolaget går i konkurs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-08 
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Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen
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§335 

Yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan om 
odlingstillstånd för musselodling vid Märren i Stigfjorden 

Dnr 2020-1075 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig till Länsstyrelsen enligt 
miljöavdelningens bedömning och yttrande, och föreslår därmed 
länsstyrelsen att avslå ansökan om odlingstillstånd för musselodling 
vid Märren i Stigfjorden. 

Barnkonventionen 
Vår gemensamma miljö ska överlämnas till kommande generationer 
varför det är viktigt att samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om att 
yttra sig för att motverka att ytterligare skada tillfogas vår havsmiljö. 

Sammanfattning 
Bohus Havsbruk har till länsstyrelsen ansökt om odlingstillstånd för 
musselodling vid Märren i Stigfjorden, Tjörns kommun. 

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Tjörns kommun. 

Ärendet har handlagts av miljöavdelningen inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, som gjort en bedömning och ett 
yttrande, se tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08, som 
samhällsbyggnadsnämnden här fattar beslut om. 

Miljöavdelningens bedömning och yttrande 
Miljöavdelningen har vid upprepade tillfällen påtalat behovet av en 
samlad bedömning av samtliga odlingar i Stigfjorden och dess 
påverkan på miljö, natur, djurliv och det rörliga friluftslivets 
möjligheter att nyttja området för rekreation och båtliv.  
Vidare anser miljöavdelningen att Bohus Havsbruk systematiskt brustit 
i sin egenkontroll vad gäller de befintliga odlingarna med följd att 
odlingar havererat. Bristerna har resulterat i påtagligt negativa 
konsekvenser för miljö, djurliv och för friluftslivet. Bohus Havsbruk 
saknar dessutom anvisad plats på land för bland annat lastning och 
lossning vilket medfört att de annekterat allmänna platser på bekostnad 
av allmänhetens tillträde.  
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Remissen saknar information om hur bolaget avser hantera det avfall 
som kan uppstå vid behov av kassering av musslor.  

Vid granskning av remissens kartmaterial kan miljöavdelningen inte 
utesluta att odlingen delvis placeras inom strandskydd. Remissen 
innehåller inte information om att strandskyddsdispens har sökts. 
Oavsett finns en risk att odlingsutrustning sliter sig och driver in i 
strandskyddat område.  

Platsen är belägen inom naturreservat och natura 2000. Inom dessa 
områdesskydd har värden identifierats som kan ta skada av de 
negativa konsekvenser som odlingarna medför. Länsstyrelsen har i 
ärende med dnr 515-219-2020 kommunicerat övervägt beslut i vilket de 
gör bedömningen att odlingen medför så pass stora konsekvenser för 
de värden som områdesskyddet är instiftat för att värna att 
länsstyrelsen överväger att besluta om att odlingen ska tas bort och 
platsen återställas. Miljöavdelningen har inte kännedom om att det 
föreligger omständigheter som gör att samma påverkan inte kommer 
att ske vid den nya platsen. 
  
Allmänheten har vi flertalet tillfällen påtalat att odlingar försvårar 
båtars navigering och att odlingsdelar som slitit sig utgör fara för 
båtlivet och skräpar ner stränder. 

Sammantaget bedömer miljöavdelningen att Bohus Havsbruk gjort sig 
skyldiga till så stora avvikelser från tidigare givna tillstånd och att detta 
skett under flera år trots tillsynsmyndigheten påpekanden att 
länsstyrelsen bör neka tillstånd med hänvisning till 16 kap. 6 § 
miljöbalken. Remissen innehåller inte information som försäkrar att 
Bohus havsbruk kommer att vidta åtgärder som förhindrar att samma 
situation uppstår vid den nya platsen som vid de befintliga odlingarna 
som havererat.  

Bedömer länsstyrelsen ändå att tillstånd kan medges yrkar 
miljöavdelningen om att det förenas med villkor om bankgaranti som 
kan säkerställa återställning av området i det fall bolaget går i konkurs.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-08 
Remiss från länsstyrelsen 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och 
Urban Möller (-) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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§336 

Yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan om 
odlingstillstånd för musselodling norr om Löken i 
Stigfjorden 

Dnr 2020-1074 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig till Länsstyrelsen enligt 
miljöavdelningens bedömning och yttrande, och föreslår därmed 
länsstyrelsen att avslå ansökan om odlingstillstånd för musselodling 
norr om Löken i Stigfjorden. 

Barnkonventionen 
Vår gemensamma miljö ska överlämnas till kommande generationer 
varför det är viktigt att samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om att 
yttra sig för att motverka att ytterligare skada tillfogas vår havsmiljö. 

Sammanfattning 
Bohus Havsbruk har till länsstyrelsen ansökt om odlingstillstånd för 
musselodling norr om Löken i Stigfjorden, Tjörns kommun. 

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Tjörns kommun. 

Ärendet har handlagts av miljöavdelningen inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, som gjort en bedömning och ett 
yttrande, se tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08, som 
samhällsbyggnadsnämnden här fattar beslut om. 

Miljöavdelningens bedömning och yttrande 
Miljöavdelningen har vid upprepade tillfällen påtalat behovet av en 
samlad bedömning av samtliga odlingar i Stigfjorden och dess 
påverkan på miljö, natur, djurliv och det rörliga friluftslivets 
möjligheter att nyttja området för rekreation och båtliv.  
Vidare anser miljöavdelningen att Bohus Havsbruk systematiskt brustit 
i sin egenkontroll vad gäller de befintliga odlingarna i Stigfjorden med 
följd att odlingar havererat. Bristerna har resulterat i påtagligt negativa 
konsekvenser för miljö, djurliv och för friluftslivet. Bohus Havsbruk 
saknar dessutom anvisad plats på land för bland annat lastning och 
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lossning vilket medfört att de annekterat allmänna platser på bekostnad 
av allmänhetens tillträde.  

Remissen saknar information om hur bolaget avser hantera det avfall 
som kan uppstå vid behov av kassering av musslor.  

Vid granskning av remissens kartmaterial kan miljöavdelningen inte 
utesluta att odlingen delvis placeras inom strandskydd. Remissen 
innehåller inte information om att strandskyddsdispens har sökts. 
Oavsett finns en risk att odlingsutrustning sliter sig och driver in i 
strandskyddat område.  

Platsen är belägen inom naturreservat och natura 2000. Inom dessa 
områdesskydd har värden identifierats som kan ta skada av de 
negativa konsekvenser som odlingarna medför. Länsstyrelsen har i 
ärende med dnr 515-219-2020 kommunicerat övervägt beslut i vilket de 
gör bedömningen att odlingen medför så pass stora konsekvenser för 
de värden som områdesskyddet är instiftat för att värna att 
länsstyrelsen överväger att besluta om att odlingen ska tas bort och 
platsen återställas. Miljöavdelningen har inte kännedom om att det 
föreligger omständigheter som gör att samma påverkan inte kommer 
att ske vid den nya platsen. 
  
Allmänheten har vi flertalet tillfällen påtalat att odlingar försvårar 
båtars navigering och att odlingsdelar som slitit sig utgör fara för 
båtlivet och skräpar ner stränder. 

Sammantaget bedömer miljöavdelningen att Bohus Havsbruk gjort sig 
skyldiga till så stora avvikelser från tidigare givna tillstånd och att detta 
skett under flera år trots tillsynsmyndigheten påpekanden att 
länsstyrelsen bör neka tillstånd med hänvisning till 16 kap. 6 § 
miljöbalken. Remissen innehåller inte information som försäkrar att 
Bohus havsbruk kommer att vidta åtgärder som förhindrar att samma 
situation uppstår vid den nya platsen som vid de befintliga odlingarna 
som havererat.  

Bedömer länsstyrelsen ändå att tillstånd kan medges yrkar 
miljöavdelningen om att det förenas med villkor om bankgaranti som 
kan säkerställa återställning av området i det fall bolaget går i konkurs. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-08 
Remiss från länsstyrelsen 

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

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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§337 

Begäran om starttillstånd för väg inom projekt Stansvik, 
Etapp 2 

2020/160 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om starttillstånd 
för väg i samband med VA-utbyggnad inom projekt Stansvik, 
Etapp 2 enligt samverkansavtal. 

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 samband med byggnationen av Ängholmens reningsverk ingicks 
2014 ett samverkansavtal mellan Tjörns kommun och PFG Hamn, 
som nu Tjörns kommun fullföljer. Detta projekt är ett samarbete 
mellan trafikenheten och VA-avdelningen där varje avdelning 
bekostar sin del. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav starttillstånd för VA-delen av 
projektet 2020-11-11. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-11, § 305 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-24 
Begäran om starttillstånd 
Projektbeskrivning 
Samverkansavtal PFG - Tjörns kommun 

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

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen
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Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§338 

Angående hemställan till TBAB om parkeringsplatser på 
Vebergsvägen 

Dnr 2020/117 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar information om ärendegången. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-26 att göra en 
hemställan till Tjörns Bostads AB (TBAB) om att få disponera fem 
parkeringsplatser vid Vebergsvägen i Rönnäng som boendeparkeringar 
för boende på öarna utanför Rönnäng. 

Bakgrunden till hemställan är att parkeringssituationen för boende på 
öarna utanför Rönnäng är ett återkommande problem. Nämnden har 
därför velat undersöka möjligheten att disponera fem stycken 
parkeringsplatser som tillhör Tjörns Bostads AB och används som 
hyresgästparkering samt besöksparkering i anslutning till 
hyresfastigheten på Vebergsvägen.  

TBAB har inkommit med ett förslag till hyresavtal gällande 
parkeringsplatserna ifråga. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
undersökt hyresnivån i avtalet i relation till förvaltningens 
hyresavgifter i övrigt, vilket redovisas av trafikingenjör Anders Juhlin.  

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att vidare diskussion i 
frågan behöver föras med TBAB.  

Fortsatt diskussion kommer föras mellan samhällsbyggnadsnämndens 
och TBAB: s ordföranden om hyresnivån på parkeringsplatserna ifråga. 

 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26, § 212 
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§339 

Godkännande av granskningutlåtande för detaljplan 
Tångeröd 2:18 m.fl. 

Dnr 2011/551 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet för 
detaljplan Tångeröd 2:18 m.fl. 

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

Sammanfattning 
Planområdet Tångeröd är en del av Höviksnäs och består av privatägda 
fastigheterna Tångeröd 2:18, 2:57 samt Hövik 1:6, samt den kommunala 
fastigheten Hövik 5:1. 

I Översiktsplan 13 är markanvändningen för aktuellt planområde 
avsedd för bostadsbebyggelse. Planförslaget innebär fler bostäder och 
förskoleverksamhet, äldreboende på östra Tjörn och bidrar till en 
jämnare fördelning av nya bostäder mellan västra och östra Tjörn.   

I planprocessen har tidigare beslutats om plantillstånd 2012, 
starttillstånd 2016, samrådshandlingar 2018 och samrådsredogörelse 
2019 för den aktuella detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden, beslutade 2020-01-22 § 13 att godkänna 
granskningshandlingarna för detaljplan Tångeröd 2:18 m.fl. Förslaget 
har sänts till berörda fastighetsägare samt till remissinstanser. Totalt 
har 23 stycken yttranden inkommit under granskningstiden. Inkomna 
yttranden stödjer generellt förslag om ändrad markanvändning till 
bostäder/förskola/äldreboende.  

Resultatet av granskningsyttrandena visade på ett behov av en 
kompletterande utredning gällande geoteknik, dispenser gällande 
stenmur förtydligande kring arkeologi, geoteknik samt viss revidering 
av plankartan inför antagandet. Sakägare och övriga har haft 
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synpunkter bland annat på trafiklösningar i området samt val av 
huvudmannaskap. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22, § 13  
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10, § 111 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-10-10, § 
253  
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-11-16, § 
231  
Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-07, § 34  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-09 
Granskningsutlåtande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.  
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§340 

Antagande av detaljplan Tångeröd 2:18 m.fl. 

Dnr 2011/551 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Tångeröd 2:18 
m.fl. 

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

Sammanfattning 
Planområdet Tångeröd är en del av Höviksnäs och består av privatägda 
fastigheterna Tångeröd 2:18, 2:57 samt Hövik 1:6, samt den kommunala 
fastigheten Hövik 5:1.   

Planområdet är beläget i den södra delen av orten Höviksnäs. Området 
präglas av ett jordbrukslandskap med skogbevuxna omkringliggande 
höjdpartier. Planförslaget syftar till att möjliggöra nybyggnation av 
bostäder samt förskola alternativt ett äldreboende inom tidigare 
åkermark. Bostäderna avses främst bestå av kedjehus och 
flerbostadshus. Planen ger också möjlighet till avstyckning av ett antal 
nya villatomter.  

Planen möjliggör en varierad byggnation med flerbostadshus i upp till 
två våningar. Planen möjliggör också att kedjehus eller tätt uppförda 
villor byggs. I den södra delen av området finns en större tomt som 
avses nyttjas för förskola och/eller äldreboende alternativt bostäder. 
Området får nya gator med separat utrymme för gående och cyklister.  

En behovsbedömning har gjorts för att bedöma om förslaget kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Sammanfattningsvis har 
behovsbedömningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan.  

Planen innebär att biotopskyddade stengärdsgårdar vid infarter 
kommer att behöva flyttas eller justeras. 

25



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I planprocessen har tidigare beslutats om plantillstånd 2012, 
starttillstånd 2016, samrådshandlingar 2018, samrådsredogörelse 2019 
samt granskningsredogörelse (föregående beslutspunkt på 
sammanträdet 2020-12-09), för den aktuella detaljplanen. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-09, § 339 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22, § 13  
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10, § 111 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-10-10, § 
253  
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-11-16, § 
231  
Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-07, § 34  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-09 
Planhandlingar: 
Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000 
Illustrationskarta i skala 1:1000 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning  
Grundkarta  
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 

Övriga handlingar som ingår i beslutet: 
Behovsbedömning, 2016-08-03.  
Sammanställning från ”Workshop - Tångeröd 2:18 m fl.”, Tjörns 
kommun 2017-02- 15.  
Trafikutredning för detaljplan, Norconsult 2020-02-05.  
Trafikbullerutredning, Norconsult 2017- 05-19.  
Kompletterande trafikbullerutredning, Norconsult 2019-10-17  
PM Geoteknik, Structor 2017-06-28.  
Teknisk PM Geoteknik - Kompletterande analyser avseende Detaljplan 
för Tångeröd 2:18 i Tjörns kommun, Markera 2019-06- 25  
Bergteknisk utredning, Bergab 2017-08-29  
Naturvärdesinventering, Norconsult 2016- 11-15.  
VA- och dagvattenutredning, SWECO 2019-11-05 rev. 2020-05-28.  
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Recipientbedömning och skyfallsutredning Tångeröd 2:18 och del av 
Hövik 5:1, SWECO 2019-11-15.  
Arkeologisk undersökning, Västarvet kulturmiljö/Bohusläns museum. 
Utförd 2016-10-12 till 2016-10-14.  
Dispens för att ta bort biotopskyddat dike och delar av biotopskyddad 
stenmur. Länsstyrelsen, 2020-05-13  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD), Rikard Larsson (S) och Peter Andersson (L) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§341 

Martin Johanssons (SD) motion om Bohuslänsk klassisk 
arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö 

2020/166 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

1. Anta förvaltningens svar på Martin Johanssons (SD) motion om 
Bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö som sitt eget 

2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens svar i frågan. 

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 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om bohuslänsk klassisk 
arkitektur och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö. Kommunfullmäktige 
har beslutat att motionen får väckas och remitterat den till 
kommunstyrelsen.  

Motionen framför följande:  

”Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation ska särskilt 
beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt motionens intentioner. 

Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska 
värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt att intresset för hög 
kvalitet inom arkitektur och formgivning stärks.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt ärendet och redogör i 
tjänsteutlåtande daterat 2020-11-23 för bakgrund till sin bedömning, 
som samhällsbyggnadsnämnden i detta beslut tar ställning till.  
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Förvaltningens svar  
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att Tjörns kommun 
skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga 
miljöer tas tillvara och förstärks samt välkomnar ett stärkt intresse för 
hög kvalitet inom arkitektur och formgivning. 
Samhällsbyggnadsnämnden som beslutande instans i plan- och 
byggfrågor baserar sitt arbete på detta synsätt.  

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att Tjörns 
kommun generellt vid nybyggnation ska beakta och främja ”klassisk 
arkitektur” framför någon annan. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
tar utgångspunkt i gällande plan- och bygglagstiftning, nationella mål 
och riktlinjer om hållbar och inkluderande samhällsbyggnad samt 
sakkunskap inom kulturmiljövården. Detta innebär att nybyggnation 
vid planering och lovgivning ska relateras till befintliga 
kulturhistoriska värden, men även till en mängd andra estetiska, 
funktionella, sociala och tekniska aspekter. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15 § 186 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Motion daterad 2020-09-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§342 

, Tjörns kommun - Förhandsbesked för 
nybyggnad av tvåbostadshus 

Dnr 2020-000632 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för 
lokalisering av tvåbostadshus. 

Upplysningar 
 Bostadshuset 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 nybyggnad av tvåbostadshus 
utanför detaljplan. Utredningar har genomförts och berörda sakägare 
och remissinstanser har blivit hörda i ärendet. Erinringar har inkommit. 
Det föreslås meddelas positivt förhandsbesked. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2015-08-19, § 
158 

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, enligt 
byggavdelningens delegationer § 799/ 2015-10-29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplan och i kommunens 
översiktsplan (ÖP 13) har platsen redovisats som R1 – område för 
tätortsstudie. 
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I tätortsstudien för Höviksnäs har aktuell plats redovisats som område 
för bostäder. 

Aktuell plats ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

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

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus och 
ansökan blev komplett 2020-10-19. Tvåbostadshuset ersätter befintlig 
byggnad på fastigheten.  

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

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

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

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

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

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

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

32



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-09-04. 

Det noteras, att positivt förhandsbesked tidigare meddelats enligt BD § 
799/ 2015-10-29. 

Sökanden har i ansökan daterad 2020-09-04 och komplettering 
inkommen 2020-10-19 närmare redovisat skälen bakom ansökan. Enligt 
ansökan behövs tvåbostadshuset för ”att uppföra tvåbostadshus, med 
hyresrätt som upplåtelseform, på en lucktomt i anslutning till område där stor 
del av marken redan planlagts eller planläggs för bostadsändamål. 
Hyresbostäder på platsen går i linje med tätortsstudie gällande både placering 
och upplåtelseform. På tomten finns idag en komplementbyggnad som ersätts.” 

Byggavdelningen har bedömt att föreslagen lokalisering av 
tvåbostadshus uppfyller kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse 
utan krav på detaljplan. Därmed har berörda remissinstanser blivit 
hörda i ärendet och aktuella utredningar har genomförts.  

Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2020-11-02 inget att erinra. 

Bostadshuset avses enligt ansökan anslutas till kommunalt VA. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Erinran 
har inkommit. 

Följande erinringar har inkommit: 
Erinran daterad 2020-11-02 från boende på fastigheten Hövik 5:222. 

Erinran daterad 2020-11-02 från ordförande i BRF Höviks klippa. 

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter: 
 Olägenhet beträffande insyn 
 Trafik, belastning på vägar etc.  

Sökande har genom skrivelse daterad 2020-11-13 beretts tillfälle att 
kommentera inkomna erinringar. Sökande har inte inkommit med 
sådant yttrande. 

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

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms utgöra en naturlig 
komplettering till befintlig bebyggelse. 

Byggavdelningen gör bedömningen att inkommen erinran angående 
insyn inte är en sådan olägenhet som avses i 2 kap 9 § plan- och 
bygglagen. 

Klagande har invänt att föreslaget tvåbostadshus innebär en betydande 
olägenhet på så vis att det blir insyn till deras fastighet. Efter syn på 
plats kan konstateras att bostadshusen i området ligger förhållandevis 
tätt och att viss insyn redan finns i dagsläget dels då fastigheten ligger 
på avstyckad tomt inom Höviksnäs tätort där det kommer ersätta 
befintlig lagerlokal på platsen.  Även om åtgärden kan anses innebära 
viss olägenhet, med insyn från högre punkt, är den inte att betrakta som 
sådan kvalificerad olägenhet som krävs i PBL:s mening för att bedömas 
utgöra betydande olägenhet. 

Klagande har även invänt angående ökad belastning på gator och vägar 
i samband med exploatering av området. Idag finns en lagerlokal på 
platsen, en viss trafik till denna kan redan antas föreligga. Föreslagen 
åtgärd bedöms därmed lämplig på platsen enligt 2 kap 5 § plan- och 
bygglagen.  

Föreslagen plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse. 

Föreslagen lokalisering av bostadshus 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 
Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutet skickas till 
Klövedals Fastighetsaktiebolag 
Fjälebro 64 
471 72 Hjälteby 

Delgivning:  
 

  
 

BRF Höviks klippa,  
Co Tre Händer AB 
Härdgatan 32A 
432 32 Varberg 

Det här beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.
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Samhällsbyggnadsnämnden
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§343 

 , Tjörns kommun - 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

Dnr 2020-000665 

Beslut 
Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av två enbostadshus. 

Upplysningar 
 Bostadshusen 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 nybyggnad av två enbostadshus 
utanför detaljplan. Utredningar har genomförts och berörda sakägare 
och remissinstanser har blivit hörda i ärendet. Det föreslås meddelas 
positivt förhandsbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-14 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för vidare utredning. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14, § 280 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-27 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplan och i kommunens 
översiktsplan (ÖP 13) har platsen redovisats som R - område med 
endast generella bestämmelser. 

Aktuell plats ligger inom sammanhållen bebyggelse. 
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Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och 
blev komplett 2020-09-16. 

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). 

Specifikt för ärendet 
Ansökan inkom 2020-09-16. 

Sökanden har i ansökan daterad 2020-09-16 närmare redovisat skälen 
bakom ansökan. Enligt ansökan behövs förhandsbeskedet för att kunna 
stycka av två tomter.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 280/2020-10-14 att 
återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning. Därmed 
har berörda remissinstanser blivit hörda i ärendet och aktuella 
utredningar har genomförts.  

Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2020-11-04 inget att 
erinra. 

Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2020-11-10 inget att erinra. 

Bostadshuset avses enligt ansökan anslutas till kommunalt VA. 
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Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon 
erinran har inte inkommit. 

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

Föreslagen lokalisering av bostadshus bedöms utgöra en naturlig 
komplettering till befintlig bebyggelse. 

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

Föreslagen plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse. 

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ 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 
Jan Berndtsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
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§344 

Stora Dyrön S:1, Tjörns kommun - Bygglov för 
uppställning/uppsättning av mast 

Dnr 2020-000722 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till 
byggavdelningen för vidare utredning för att höra grannar, få in 
underlag kring mastens täckning och mastens nödvändighet för 
utbyggnad av 5G-nät i området. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser Bygglov för uppställning/uppsättning av mast utanför 
detaljplan. Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kraven i 2 kap. 
2 och 6 §§ PBL. Ansökan föreslås avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-02 
Ansökningshandlingar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
återremittera ärendet för vidare utredning för att höra grannar, få 
in underlag kring mastens täckning och mastens nödvändighet för 
utbyggnad av 5G-nät i området.   

Rikard Larsson (S), Jenn Johansson (SD), Peter Andersson (L) och 
Urban Möller (-) bifaller Jörgen Myrbergs (KD) förslag.  

Beslutet skickas till 
Byggavdelningen
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§345 

Björholmen 1:4, Tjörns kommun - Bygglov för 
nybyggnad av kontor samt rivningslov för 
avloppsreningsverk 

Dnr 2020-000666 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Rivningslov beviljas.  
2. Bygglov beviljas. 
3. Avvikelse från gällande detaljplan medges. 
4. Som kontrollansvarig godkänns Mats Samuelsson. 

Upplysningar 
 Rivnings- och 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). 

 Rivnings- och byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän 
startbesked meddelats. 

 Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 
samhällsbyggnadsnämnden.  

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

 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av kontor inom detaljplan. 
Ansökan avser även rivning av avloppsreningsverk. Ansökan avviker 
från gällande detaljplan, men avvikelsen är ett lämpligt komplement till 
den användning som bestämts i planen och förenlig med detaljplanens 
syfte. Rivningslov och bygglov föreslås beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
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Ansökningshandlingar 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Björholmens marina (P36). I 
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med V1, E1 och E2, 
vilket innebär att fastigheten enligt detaljplanen får användas för 
marina med samhörigt ändamål, drivmedelsförråd och 
avloppsreningsanläggning. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av kontor med en byggnadsarea 
på 72 m2. Ansökan avser även rivningslov för befintlig 
avloppsreningsanläggning.  

Ansökan blev komplett 2020-11-30. 

Föreslaget kontor avviker från gällande detaljplan beträffande delvis 
användningssätt och delvis läge på tomt. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 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). 

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och 
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tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, 
eller innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 
detaljplanen (9 kap 31 c § plan- och bygglagen). 

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara ett sådant lämpligt 
komplement till den användning som bestämts i planen och bedöms 
även vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte.  

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

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

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

Förutsättningarna i 9 kap 34 § plan- och bygglagen för beviljande av 
rivningslov bedöms uppfyllas. 

Bygglov föreslås beviljas. 

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

Beslutet skickas till 
Björholmen Fastigheter AB 
Box 5243 
402 24 GÖTEBORG 
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§346 

Ävja 1:107, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad av 
poolhus/omklädningsbyggnad 

Dnr 2020-000123 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov beviljas. 
2. Avvikelse från gällande detaljplan medges. 
3. Som kontrollansvarig godkänns Kenneth Larsson. 

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 nybyggnad av 
poolhus/omklädningsbyggnad inom detaljplan. Ansökan avviker från 
gällande detaljplan, men avvikelsen är ett lämpligt komplement till den 
användning som bestämts i planen och förenlig med detaljplanens 
syfte. Bygglov föreslås beviljas. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut om avslag i 
ärendet, vilket överklagats varefter beslutet upphävts av 
Länsstyrelsen. Ärendet har av Länsstyrelsen återförvisats till 
Tjörns kommun i den del det avser bygglov för nybyggnad av 
poolhus/omklädningsbyggnad för fortsatt handläggning i enlighet 
med vad som följer av detta beslut.  
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Tidigare beslut 
Länsstyrelsen 2020-10-19 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 199 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-15, § 119 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
Ansökningshandlingar samt Länsstyrelsens beslut 2020-10-19 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Tjörnbrons camping (P85/4). I 
gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med Rcs, vilket 
innebär att fastigheten enligt detaljplanen får användas för 
campingändamål, servicebyggnader. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser Bygglov för nybyggnad av 
poolhus/omklädningsbyggnad med en byggnadsarea på 300 m2. 

Föreslagen byggnad avviker från gällande detaljplan beträffande läge 
på tomt. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 119/2020-04-15 att avslå 
ansökan i enighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 199/2020-06-10 att stå 
fast vid sitt tidigare beslut i ärendet. 

Länsstyrelsen beslutade enligt beslut 2020-10-19 att upphäva det 
överklagade beslutet samt återförvisa ärendet i den del det avser 
bygglov för nybyggnad av poolhus/omklädningsbyggnad till 
samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning i enlighet med 
vad som följer av detta beslut. 

Ansökan blev komplett 2020-10-21. 

Enligt länsstyrelsens beslut har berörda sakägare beretts tillfälle att 
yttra sig över ansökan. 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, 
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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). 

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och 
tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, 
eller innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 
detaljplanen (9 kap 31 c § plan- och bygglagen). 

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara ett sådant lämpligt 
komplement till den användning som bestämts i planen och bedöms 
även vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte.  

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

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

Föreslagen byggnad 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 c §§ plan- och bygglagen för 
beviljande av bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas. 

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

Beslutet skickas till 
Konsultkedjan i Göteborg Kommanditbolag  
Tjörnbro Park 
471 61 MYGGENÄS 
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§347 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad 
av komplementbyggnad/ lagerlokal 

Dnr 2020-000635 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 
fortsatt handläggning.  
 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad (lagerbyggnad) utanför detaljplan. Föreslagen 
lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan. Ansökan föreslås avslås. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut om återremiss i 
ärendet, för att utföra syn på området inför beslut. Detta har 
genomförts och nämnden bedömer att placeringen av 
komplementbyggnaden i ansökan är god. Nämnden återremitterar 
ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-1,1 § 314 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
Ansökningshandlingar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet till förvaltningen 
för vidare handläggning. 

Beslutet skickas till 
Byggavdelningen
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§348 

, Tjörns kommun - Beslut om startbesked 
och fastställande av kontrollplan i efterhand 

Dnr 2020-000631 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 9 kap 4 a §, 
10 kap 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

2. Fastställd kontrollplan ska följas.  

Upplysningar 
 När åtgärden är färdigställd ska undertecknad kontrollplan 

inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden som underlag för 
slutbesked. Slutbesked kan ges om kraven och villkoren i 
nämndens beslut har uppfyllts enligt 10 kap 34-37 §§ plan- och 
bygglagen.  

 Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats. 
 Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
 
Sammanfattning 
Ärendet avser anmälan i efterhand om nybyggnad av 
komplementbyggnad (gästhus) inom detaljplanerat område.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-24 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendet 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om redan påbörjad nybyggnad av 
komplementbyggnad (gästhus) med en byggnadsarea på 30 m2. 

Ansökan blev komplett 2020-11-02. 

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
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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 bedömning och förslag till beslut 
Föreslagen komplementbyggnad bedöms vara anpassad till det egna 
huset och till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt. 

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

Föreslagen komplementbyggnad 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 10 kap 23 § plan- och bygglagen för meddelande 
om startbesked bedöms uppfyllas.  

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

Beslutet skickas till 
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§349 

, Tjörns kommun - Beslut om 
sanktionsavgift för rivning av komplementbyggnad samt 
uppförande av ny komplementbyggnad 

Dnr  2020-000680 

Beslut 
Med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen samt 9 kap 7 § första 
stycket 1 plan- och byggförordningen påförs ägaren till , 

, en byggsanktionsavgift om 24 412 kr. Avgiften ska 
betalas till Tjörns kommun inom tre månader efter det att beslutet har 
delgetts den avgiftsskyldiga. 

Upplysningar 
 Faktura för sanktionsavgiften kommer att skickas separat.  

 
Sammanfattning 
Ärendet avser sanktionsavgift för rivning av komplementbyggnad samt 
uppförande av ny komplementbyggnad inom detaljplanerat område 
utan rivningslov samt utan startbesked. Beslut om rivningslov samt 
startbesked i efterhand hanteras som separat ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 
Ansökningshandlingar 

 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för fritidsområde inom fastigheten 
Habborsby 217 (nr 1103). I gällande detaljplan är aktuell fastighet 
betecknad B. Det innebär att fastigheten enligt detaljplanen får 
användas för bostadsändamål.  

Ärendebeskrivning 
Det har kommit till samhällsbyggnadsnämndens kännedom att det 
inom rubricerad fastighet rivits ett garage med en byggnadsarea på 30 
m2 samt uppförts ett gästhus med en byggnadsarea på 30 m2 utan 
anmälan samt utan startbesked.  

Besiktning av fastigheten har utförts 2020-09-22. 
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Tjörns kommuns byggavdelning har i skrivelse (daterad 2020-09-24) till 
fastighetsägarna informerat om gällande lagstiftning och om ärendets 
fortsatta handläggning. 

Fastighetsägaren har i skrivelse daterad 2020-09-28 besvarat 
byggavdelningens skrivelse och framfört att rivningen av garaget 
påbörjades 2019-10-16. Anledningen till varför rivning av garaget samt 
uppförande av nytt gästhus utförts utan erforderliga tillstånd beror på 
att fastighetsägaren tolkat det som att anmälan inte krävdes. 

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en 
byggnad (9 kap 10 § plan- och bygglagen). 

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett 
startbesked (10 kap 3 § plan- och bygglagen). 

Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om påföljd så snart det finns anledning att någon 
inte följt en bestämmelse i PBL m.m. (11 kap 5 § plan- och bygglagen).  

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap ska 
byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (11 kap 51 § 
plan- och bygglagen). 

Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska 
den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig (11 kap 58 § plan- 
och bygglagen). 

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Komplementbyggnad har rivits utan ansökan, utan beviljat rivningslov 
samt utan startbesked. Komplementbyggnad har uppförts utan 
anmälan samt utan startbesked. Åtgärderna bedöms i aktuellt ärende 
kräva rivningslov, bygglov eller anmälan samt startbesked.  

Byggsanktionsavgift föreslås tas ut med stöd av 9 kap 7 § första stycket 
1 plan- och byggförordningen med utgångspunkt från anmälningsplikt 
med stöd av 6 kap 5 § plan- och byggförordningen. 

För beräkning av byggsanktionsavgift används Boverkets guide för 
beräkning av sanktionsavgifter. Beräkningen utgår från år 2019, det vill 
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säga det år byggnadsarbetena påbörjats. Följande fakta har matats in i 
guiden: 

 Påbörjat utan startbesked 
 Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad 
 Rivning av byggnad 
 Komplementbyggnad 
 Ansökan har ej inkommit innan åtgärden påbörjades 
 Area 30 m2 

 
Byggsanktionsavgiften för rivning av komplementbyggnad uppgår 
enligt guiden till 9 300 kr. 

 Påbörjat utan startbesked 
 Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad 
 Nybyggnad 
 Komplementbyggnad 
 Anmälan har ej inkommit innan åtgärden påbörjades 
 Area 30 m2 

Byggsanktionsavgiften för redan uppförda komplementbyggnaden 
uppgår enligt guiden till 15 112 kr. 

Det bedöms inte ha framkommit något som gör att byggsanktions-
avgiften ska nedsättas eller inte tas ut. Byggsanktionsavgift för redan 
utförda åtgärder föreslås därmed tas ut med det totala beloppet om 24 
412 kr. 

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

Beslutet skickas till 
 

  
 
Det här beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. 

52



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§350 

, Tjörns kommun - Bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus samt installation av eldstad 

Dnr 2020-000705 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus samt installation av eldstad. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad inom detaljplan. Ansökan avviker från 
detaljplanen. Ansökan uppfyller för övrigt gällande krav på 
utformning. Ansökan föreslås på grund av den stora planavvikelsen 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Skalåseberga (P 93/5). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad med B. Det innebär, att 
fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad med en byggnadsarea på 40 m2. 

Befintligt bostadshus avviker från gällande detaljplan beträffande 
byggnadshöjd samt antal våningar.  

Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan beträffande 
byggnadshöjd, takutformning samt kulör på fasader och tak.  

Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Det 
beror på att byggavdelningen bedömt att avvikelsen från gällande 
detaljplan är för stor.  
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Sökande har beretts tillfälle att omarbeta ansökan. Omarbetat förslag 
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). 

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Av 9 kap 30 § plan- och bygglagen följer att bygglov för åtgärder inom 
områden med detaljplan ska ges bl.a. om åtgärden inte strider mot 
detaljplanen. Av 9 kap 30 a § följer att bygglov får lämnas till åtgärder 
som innebär en liten avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte. I fall då byggnaden på vilken åtgärden 
ska utföras avviker från detaljplanen men avvikelsen godtagits vid en 
bygglovsprövning ska en samlad bedömning göras av de avvikande 
åtgärder som nu söks och de som tidigare godtagits.  

Varje åtgärd som ska utföras inom ett område med detaljplan, vare sig 
det gäller en ny byggnad, tillbyggnad eller annan ändring, måste 
prövas mot de planbestämmelserna som reglerar den nu aktuella 
åtgärden. 

Även om åtgärder tidigare tillåtits och då bedömts som en mindre 
avvikelse (mindre avvikelse enligt ÄPBL), ska vid bestämmandet av om 
den nu aktuella åtgärden utgör en liten avvikelse, göras en samlad 
bedömning av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare 
godtagits. 

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

Det har på grund av den stora planavvikelsen inte bedömts motiverat 
att bereda grannar tillfälle att yttra sig över ansökan.  

Befintliga samt blivande avvikelser från gällande detaljplan bedöms 
sammantaget inte vara liten och inte vara i överensstämmelse med 
detaljplanens syfte.  

Föreslagen tillbyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen. 

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

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

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 på grund av 
planavvikelsen inte uppfyllas. 

Ansökan föreslås avslås. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
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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§351 

, Tjörns kommun - Bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av enbostadshus uterum 

Dnr 2020-000823 

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 
 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.  

 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 i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus 
uterum inom detaljplan. Ansökan avviker från gällande detaljplan, men 
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov 
föreslås beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 
Ansökningshandlingar 
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Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för fritidsområde inom Duvedalen 11 
m.fl. (nr 2093). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad med 
B, vilket innebär att fastigheten enligt detaljplanen får användas för 
bostadsändamål. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus 
uterum med en byggnadsarea på 23 m2.  

Tillbyggnaden utfördes enligt sökande under hösten 2010 fram till 
våren 2011.  

Ansökan blev komplett 2020-11-18. 

Tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan beträffande största 
tillåtna byggnadsarea. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 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). 

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska 
den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En 
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot 
inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen (11 kap 
58 § plan- och bygglagen). 
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Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i 
överensstämmelse med detaljplanens syfte. 

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

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

Tillbyggnaden 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. 

Ansökan föreslås beviljas. 

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

Beslutet skickas till 
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§352 

 Tjörns kommun - Bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av enbostadshus 

Dnr 2020-000639 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

1. Bygglov beviljas. 
2. Kontrollansvarig krävs inte. 
3. Tekniskt samråd krävs inte. 
4. Startbesked meddelas (se under upplysningar). 
5. Brandskyddsdokumentation ska redovisas inför slutbesked. 
6. Fastställd kontrollplan ska följas. 
7. Berörd byggnadsdel som omfattas av beviljat bygglov får tas i 

bruk innan slutbesked ges. 
 
Upplysningar 

 Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta 
beslut kungjorts i Post-och inrikes tidningar. Information om 
vilket datum som gäller i detta ärende finns att hämta på 
poit.bolagsverket.se. 

 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 tillbyggnad av bostadshus utanför 
detaljplan. Klagomål har inkommit. Bygglov i efterhand föreslås 
beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Ansökningshandlingar 
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Ärendet 
Planförutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan. I kommunens översiktsplan 
(ÖP 13) har aktuellt område redovisats som R – område med endast 
generella bestämmelser. 

Ärendebeskrivning 
Klagomål från Åkervik  har inkommit till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-06 där klagande i första hand 
yrkar på att fönstren tas bort och utskjutande tak över tomtgräns 
avlägsnas. 

Skrivelse från Åkervik  har även inkommit 2019-08-22. 

Det har i skrivelse daterad 2019-09-03 från Tjörns kommun informerats 
om gällande lagstiftning och ärendets fortsatta handläggning. 

Åkervik  har 2019-09-17 inkommit med förklaring där det framgår 
att man redan 2010 och 2012 kommunicerat med Åkervik  och med 
Tjörns kommun. 

2017-02-24 träffas överenskommelse mellan fastighetsägarna om ett 
uppfört plank på fastigheten Åkervik  här är också parterna 
överens om att vid underhållsarbeten på Åkervik ska det aktuella 
planket demonteras. 

Ytterligare skrivelser har inkommit från Åkervik  2019-10-10, 2020-
04-07 och 2020-05-25. 

Skrivelse från Åkervik  inkom 2019-10-31. 

Ansökan om bygglov daterad 2020-09-06 för nybyggnad av 
komplementbyggnad med en byggnadsarea på 35m2. Ansökan är dock 
felaktigt angiven som nybyggnad av komplementbyggnad och rätt 
formulering ska vara tillbyggnad av enbostadshus. 

Ansökan blev komplett 2020-10-23. 

Berörda sakägare har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan då 
åtgärden betraktas som en liten tillbyggnad. 
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Ägare till fastigheten Åkervik  har inkommit med synpunkter 
daterade, 2020-04-07, 2020-05-25, 2020-09-22 och 2020-10-29. 

I skrivelsen daterad 2020-10-29 framhåller fastighetsägarna till Åkervik 
 att de inte ger något samtycke till tillbyggnaden utan att 

tillbyggnaden ska rivas. 

Ytterligare skrivelser har inkommit 2020-11-03 och 2020-11-10. 

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). 

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).  

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
På den aktuella platsen och på den befintliga stenfoten har det funnits 
en byggnad uppförd redan innan bostadshuset på Åkervik  
uppfördes. Det är denna byggnad som ersatts och kopplats samman 
med en ”sluss” till bostadshuset. Det handlar alltså om en 
kompletteringsåtgärd som utförts närmare tomtgräns än 4,5 m. 
Byggavdelningen konstaterar vidare att den utförda byggnationen inte 
omfattas av krav på bygglov om fastighetsägarna till Åkervik  har 
gett sitt medgivande till att bygga närmare gräns än 4,5 m.  

Rivningen av den befintliga byggnaden påbörjades 2010 och 
byggnationen av nu aktuell byggnadsdel påbörjades 2012. Klagomålet 
av berörd byggnadsdel inkom till Tjörns kommun 2019-02-06. Av de 
skrivelser som byggavdelningen tagit del av framgår att någon form av 
dialog mellan parterna har funnits, det framgår också att parterna är 
överens om att vid underhållsarbeten på Åkervik  ska planket 
uppfört på Åkervik  demonteras.  

Av klagomål från Åkervik  som inkom till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-06 yrkades det i första hand på 
att fönstren skulle tas bort och utskjutande tak över tomtgräns ska 
avlägsnas. 
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I skrivelsen daterad 2020-10-29 framhåller fastighetsägarna till Åkervik 
att de inte gett något samtycke till tillbyggnaden utan att 

densamma ska rivas. 

Föreslagen tillbyggnad bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
omgivningen. 

Kraven i 2 kap 9 § och 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. 

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

Jenn Johansson (SD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
återremittera ärendet för att möjliggöra en omarbetning av ansökan.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Peter Anderssons (L), 
Rikard Larssons (S) och Cyril Esbjörnssons (TP) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Peter Anderssons (L), Rikard Larssons (S) och Cyril 
Esbjörnssons (TP) förslag 

Nej-röst för Jenn Johanssons (SD) förslag 

Omröstningsresultat 
10 Ja-röster, Cyril Esbjörnsson (TP), Stefan Wirtberg (S), Björn Sporrong 
(S), Jan Berndtsson (S), Rikard Larsson (S), Urban Möller (-), Robert 
Mattsson (C), Jörgen Myrberg (KD), Peter Andersson (L) och Lars 
Carlsson (M) 

1 Nej-röst, Jenn Johansson (SD) 

Peter Anderssons (L), Rikard Larssons (S) och Cyril Esbjörnssons (TP) 
förslag väljs. 
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Beslutet skickas till 

 
 

 
Delges:  

 
 

 
 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. 
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§353 

 Tjörns kommun - Bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av enbostadshus 

Dnr 2016-000497 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Ansökan avslås. 
2. Fastighetsägarna uppmanas att senast två månader efter det att 

beslutet vunnit laga kraft inkomma med bygglovsansökan 
beträffande tidigare utseende för att återställa byggnaden till 
ursprunglig form 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand inom detaljplan. 
Ansökan uppfyller inte gällande krav på utformning, varsamhetskrav 
samt kraven gällande förbud mot förvanskning. Ansökan föreslås 
avslås. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14, § 289 angående 
sanktionsavgift 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendet 
Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan för Åstols fiskeläge (nr 530). I gällande 
detaljplan är aktuell fastighet betecknad med BFI. Det innebär, att 
fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål. 

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

Ärendebeskrivning 
Det har till byggavdelningen inkommit klagomål över utförd rivning 
och tillbyggnad av veranda, takkupa, balkongdörr samt balkong. 
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Byggavdelningen har i skrivelse daterad 2016-03-29 informerat om 
gällande lagstiftning samt gett fastighetsägarna tillfälle att åstadkomma 
rättelse. 

I detta fall innebär rättelse rivning av verandan samt rivning och 
återställande av tak.  

Bygglov krävs enligt 9 kap 2 § 1 stycket 2 punkten plan- och bygglagen 
för tillbyggnad. Något sådant lov har varken sökts eller beviljas.  

Överträdelsen för redan utförd rivning har prövats i separat ärende. 

Fastighetsägarna har i skrivelse till Tjörns kommun 2016-04-14 
inkommit med en upplysning och förklaring. 

Ansökan om bygglov i efterhand har inlämnats 2016-05-17. Nya 
handlingar har inlämnats 2020-03-30 samt 2020-05-13. 

Den utan lov utförda tillbyggnaden har en längd på 4,77 m och ett djup 
på 3,1 m vilket ger en byggnadsarea på 14,8 m2.  

Besiktning av fastigheten Åstol 1:86 genomfördes 2020-04-21 för att 
klargöra den nu tillbyggda verandans ursprungsmått. Vid tidigare 
granskning av grundkarta och detaljplan har bredden uppskattats vara 
ca 3,0–3,5 m och djupet uppskattats vara ca 1,8–2,0 m.    

Mätning på plats bekräftar dessa uppgifter, med en bredd på 3,5 m och 
ett djup på 2,0 m. Efter granskning av äldre kartor och besiktning på 
plats kan det sammanfattas till att ursprunglig veranda haft en bredd 
på 3,5 och ett djup på 2 m.   

Detta betyder att verandans mått har ökat med 1,2 m i bredd och 1,1 m i 
djup.  

Sökande har i e-postmeddelande daterat 2020-05-13 bekräftat ovan 
uppgifter om verandans ursprungliga mått.  

Handlingar har inkommit under ärendets gång. Handlingar inkomna 
2020-05-13 är de som sökande önskar få prövade. Ansökan innebär att 
utan lov utförd veranda minskas med 0,5 m i djup till 2,6 m.  
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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 bedömning och förslag till beslut 
Befintligt bostadshus tillsammans med den rivna verandan och 
omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur 
kulturmiljösynpunkt. 

Den redovisade verandan framstår som alltför dominant i förhållande 
till befintligt bostadshus och bedöms inte vara anpassad till det egna 
huset och inte heller till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart 
sätt  

Den redovisade takkupan och balkongen bedöms inte heller vara 
anpassade till det egna huset och till omgivande bebyggelsemiljö på ett 
godtagbart sätt. 

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

Kraven i 2 kap 6 § samt 8 kap 1, 13 och 17 §§ plan- och bygglagen 
bedöms inte uppfyllas. 
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Förutsättningarna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för beviljande av 
bygglov inom detaljplan bedöms på grund av ovanstående inte 
uppfyllas. 

Fastighetsägarna uppmanas med att inkomma med ansökan om 
bygglov för att återställa byggnaden till ursprungligt utseende.  

Ansökan föreslås avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) och Rikard Larsson (S) 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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§354 

, Tjörns kommun - Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus 

Dnr 2020-000323 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas.  
2. Som kontrollansvarig godkänns Mats Samuelsson. 

 
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. 

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

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

samhällsbyggnadsnämnden.  
 Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten 

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

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

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade § 286/2020-10-14 att ansökan 
skulle handläggas vidare.  
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Förhandsbesked för ett enbostadshus beviljades enligt beslut § 89/2006-
03-27 på Fjälebro  (numera Fjälebro , se dnr 2005/1445.  

Förhandsbesked för två enbostadshus beviljades enligt beslut § 
195/2009-06-08 på Fjälebro  (senare avstyckade till Fjälebro  och 

), se dnr 2008/0094.  

Förhandsbesked för ett enbostadshus avslogs enligt beslut § 17/2012-05-
02 på Fjälebro , se dnr 2012/0390.  

Förhandsbesked för ett enbostadshus avslogs enligt beslut § 18/2012-05-
02 på Fjälebro  se dnr 2012/0393.  

Förhandsbesked för ett enbostadshus beviljades enligt beslut § 270/ 
2016-05-03 på Fjälebro  (numera Fjälebro ), se dnr 2015/1381.  

Förhandsbesked för ett enbostadshus beviljades enligt beslut § 
273/ 2016-05-03 på Fjälebro  (numera Fjälebro ), se dnr 
2015/1370.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-01 
Ansökningshandlingar 
 
Ärendet  
Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplan och i kommunens 
översiktsplan (ÖP 13) har platsen redovisats som R - område med 
endast generella bestämmelser. 

Aktuell plats har i kommunens kulturmiljöprogram utpekats som ett 
område med särskilt höga kulturhistoriska värden. 

I kulturmiljöprogrammet beskrivs Fjälebro som en gammal kulturbygd 
på nordöstra Tjörn med ett välbevarat kulturlandskap och ett flertal 
kulturhistoriskt intressanta byggnader. Vidare beskriver programmet 
de två oskiftade gårdarna med välbevarade mangårdsbyggnader av 
typen framkammarstuga. Den södra gården från 1793 är ovanlig då den 
har välbevarade ekonomibyggnader och en kringbyggd gårdsform. 
Denna gård är ett byggnadsminne.  
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Fjälebro karaktäriseras av ett välhävdat kulturlandskap med lövskog, 
bevarade gärdesgårdar och en vägdragning som tillsammans med den 
likaså välbevarade bebyggelsen formar ett unikt kulturlandskap på 
Tjörn.  

I kulturmiljöprogrammet framgår riktlinjer och förhållningssätt och för 
nybyggnation framgår; ny bebyggelse prövas med försiktighet - endast i 
undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till 
bevarandeintresset kan mark användas för byggnad eller anläggning. 
Ny bebyggelse i anslutning till den oskiftade byn undviks. Nya 
byggnader ska ha träpanel med traditionell färgsättning, förses med 
sadeltak med enkupigt taktegel och en stengrund som är anpassad till 
marken. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild 
omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller 
även utformning och placering av byggnader för jordbrukets behov.  

Strax sydväst om aktuell plats finns en känd fornlämning. Gården som  

ligger i direkt anslutning till denna lämning har utpekas i 
Länsstyrelsens byggnadsinventering “Gårdar i Bohuslän” och en av 
gårdsbyggnaderna har blivit byggnadsminnen.  

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus, ansökan 
inkom 2020-03-11 och blev komplett 2020-10-02. 

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

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

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

För bebyggelse på landsbygden utanför tätorterna gäller enligt 
översiktsplanen bland annat följande: 
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Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor inom Tjörns kommun. 
Natur- och kulturmiljövärdena är höga och tillgängliga markresurser är 
begränsade. 

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

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

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

Specifikt för ärendet 
Sökanden har i skrivelse 2020-09-17 närmare redovisat skälen bakom 
ansökan. Enligt skrivelsen framförs i huvudsak att bostadshuset behövs 
för att sökande tänker flytta ihop med sin man och att ett ytterligare hus 
behövs för att de ska få plats. Vidare framhålls att sökande övervägt 
alternativ till att alla ska få plats, men landat i att nu aktuell plats är den 
bästa för dem.   

Samhällsbyggnadsnämnden bedömde enligt § 286/2020-10-14  
beslutade att ansökan skulle prövas vidare med utredning och remisser. 
Därmed har berörda remissinstanser blivit hörda i ärendet och aktuella 
utredningar har genomförts.  

Avfallsavdelningen har i yttrande daterat 2020-10-28 ingen erinran 
gentemot gällande byggnation, men framför synpunkter utifrån 
avdelningens föreskrifter.  

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2020-11-09 framfört att de 
bedömer att det inte föreligger några hinder enligt miljölagstiftningen 
för den ansökta byggnationen. 

Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2020-11-10 framfört att 
de anser att förslaget är acceptabelt trots det att miljön är 
kulturhistoriskt känslig och värdefull. Dock framför de att de anser att 
tillkomsten av nya byggnader i området även i fortsättningen skall vara 
mycket restriktiv framför allt på fälten framför, väster om, 
gårdsbebyggelsen. Vidare framför de att de är mycket negativa till den 
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redan utförda grusvägen. Slutligen skriver de att Bohusläns museum 
inte har något att erinra gentemot nybyggnationen på föreslagen plats 
sett ur ett fornlämningsperspektiv. Dock vill Bohusläns museum 
upplysa om att om markingrepp sker söder om infartsvägens södra del 
kan sannolikt fornlämningsområdet tillhörande L1967:4787 komma att 
beröras. Ingrepp i fornlämning samt tillhörande fornlämningsområde 
kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Följande erinringar har inkommit: 
 Erinran daterad 2020-11-17 från ägarna till fastigheten Fjälebro 

 
 Erinran daterad 2020-11-17 från ägaren till fastigheten Fjälebro 

. 
Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter: 

 Den föreslagna åtgärdens negativa påverkan på kultur- och 
naturmiljön och den närliggande bebyggelsen. 

 Sökandes skäl bakom ansökan 
 Den föreslagna placeringen i relation till befintlig huvudbyggnad 

och närliggande bebyggelse. 
 Den föreslagna åtgärdens påverkan på närliggande fornminnen 

(vilket omfattar hela byn). 
 Ökad biltrafik och buller 
 Ökad insyn 
 Dagvattenhantering 
 Vägens bredd och parkeringsplatsen 
 Framdragning av el, rör mm på platsen trots avsaknad av 

positivt besked. 
 Hanteringen av ärendet i sin helhet 

Sökanden har i skrivelse daterad 2020-11-26 kommenterat inkomna 
erinringar. 

Byggavdelningens bedömning och förslag till beslut 
I kommunens kulturmiljöprogram har både bebyggelsen och miljön i 
anslutning till den aktuella platsen omnämnts. Programmet redogör 
kommunens syn på områdets och bebyggelsemiljöns kulturhistoriska 
värde, liksom vilket förhållningssätt som kommunen ska ha när det 
kommer till förändringar och bevarande i de utpekade områdena. I 
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avsnittet om Fjälebro och under rubriken ”Ny bebyggelse prövas med 
försiktighet” framgår bl.a. att endast i undantagsfall och där det 
bedöms lämpligt med hänsyn till bevarandeintresset kan mark 
användas för byggnad, däremot ska ny bebyggelse i anslutning till den 
oskiftade byn undvikas.  

En av de huvudsakliga frågorna i detta ärende är om byggnadens 
utformning och placering är förenligt med det så kallade 
anpassningskravet i 2 kap 6 § plan- och bygglagen (PBL). 
Anpassningskravet innebär att byggnader ska 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 ett bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  

Krav på hänsyn till miljömässiga värden som kommit till uttryck i ett 
bevarandeprogram (likt kommunens kulturmiljöprogram) har särskild 
tyngd vid bedömnings av om en byggnad kan anses anpassad till den 
kulturhistoriska miljön och dess värden (se prop. 1985/86:1 s. 231 och 
480 f.).  

Byggavdelningen bedömer att byggnadens utformning bedöms vara 
förenlig med de riktlinjer som framgår i kommunens 
kulturmiljöprogram, men att dess placering invid den oskiftade byn 
däremot inte bedöms vara förenlig med kulturmiljöprogrammet. 
Byggavdelningen bedömer att åtgärden i sin helhet får en sådan negativ 
påverkan på natur- och kulturvärdena på platsen att ett tillåtande av 
den föreslagna åtgärden skulle strida mot anpassningskravet i 2 kap 6 § 
PBL. Vidare bedömer avdelningen att föreslaget bostadshus skulle ha 
ett negativ påverkan på den kulturhistoriska bebyggelsemiljön som 
finns invid den aktuella platsen, vilket skulle strida mot 
förvanskningsförbudet enligt 8 kap 13 § PBL. 

Byggavdelningen vidhåller sin tidigare bedömning att föreslagen 
lokalisering inte bedöms uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny 
bebyggelse utan krav på detaljplan. Bostadshuset behövs inte för 
pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess närmaste 
omgivning. 
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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 och 6 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 13 § plan- och bygglagen 
bedöms inte uppfyllas. 

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

Ansökan föreslås avslås. 

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 
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 

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 och 13 §§ 
plan- och bygglagen bedöms uppfyllas. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD), Cyril Esbjörnsson (TP) och Rikard Larsson (S) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bevilja bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus. 

Beslutet skickas till 
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Delges:  
 

 
 

 

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. 
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§355 

Rättelse av Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-11-
11  , Tjörns kommun - Bygglov i efterhand 
för tillbyggnad av enbostadshus/rättelseföreläggande 
samt sanktionsavgift 

Dnr 2020-000645 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden rättar beslutspunkt 2 i 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2020/316 gällande 
byggsanktionsavgiftens summa, som härmed fastställs till 29 503 kr.  
 
Beslutet § 2020/316 är i övrigt oförändrat. 
 
Sammanfattning 
Beslutet gäller rättelse av del av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 
2020/316, fattat 2020-11-11, gällande , Tjörns kommun - 
Bygglov i efterhand för tillbyggnad av 
enbostadshus/rättelseföreläggande samt sanktionsavgift. Rättelsen 
gäller enbart sanktionsavgiftens summa, som specificeras i 
beslutspunkt 2. Efter att beslutet fattades 2020-11-11 har det 
framkommit att avgiften beräknats till ett för högt belopp. Det rätta 
beloppet är 29 503 kr. I övrigt är beslutet § 2020/316 korrekt. Rättelsen 
görs enligt förvaltningslagen § 36 om möjligheten att en nämnd rättar 
denna typ av fel i beslut fattade av samma nämnd. 

Byggnadssanktion föreslås tas ut med stöd av 9 kap 10 § 1 stycket 1 
punkten plan och bygglagen med utgångspunkt från bygglovsplikt 
med stöd av 9 kap 2 § 1 stycket 3 punkten b plan- och bygglagen. För 
beräkning av byggnadssanktionsavgift används Boverkets guide för 
beräkning av sanktionsavgifter.  

Beräkningen utgår från år 2016, det vill säga det år som 
byggnadsarbetena påbörjats. Beräkning i beslut 2020-11-11, § 316 utgick 
felaktigt delvis från år 2015. 

Följande fakta har matats in i guiden:  

 Påbörjat utan starbesked.  
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 Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en byggnad. 
 Tillbyggnad. 
 En- eller tvåbostadshus 
 Nej 
 Area 48,2 m2 

 
Byggnadsanktionsavgiften för redan utförd tillbyggnad uppgår enligt 
guiden till 29 503 kr. Byggnadssanktionsavgiften för redan utförd 
tillbyggnad föreslås därför tas ut med beloppet 29 503 kr. Det bedöms 
inte ha framkommit något som gör att byggnadssanktionsavgiften ska 
nedsättas eller inte tas ut.  

Det bedöms, att avgiften ska tas ut av båda nuvarande fastighetsägare. 
Båda var lagfarna ägare till fastigheten när byggnadsarbetena utfördes 
år 2016. Båda bedöms ha begått överträdelsen Båda bedöms ha fått 
fördel av utförda åtgärder. Båda nuvarande fastighetsägare bedöms 
därmed vara solidarisk ansvariga för betalningen. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-11, § 316 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Urban Möller (-) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska rätta 
beslutspunkt 2 i samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2020/316 
gällande byggsanktionsavgiftens summa, som härmed fastställs till 
29 503 kr. 

Beslutet skickas till 
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§356 

Meddelanden december 2020 

2020/3 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar meddelanden per december 2020.  
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om delgivningar om 
domar och beslut som inkommit till förvaltningen. 

Meddelanden 
 
Länsstyrelsen 2020-10-06 
Saken 
Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kuballe  i Tjörns 
kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet.  
  
Länsstyrelsen 2020-10-30 
Saken 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun beslutade den 14 
oktober 2020 att anta Detaljplan for Ävja 1:29 m.fl. Tjörns kommun 
Västra Götalands län (upprättad 2016-10-07, reviderad 2019-01-31 
samt 2020-10-14) 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut 
i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § (2010:900). Enligt 13 
kap 4 § PBL får Länsstyrelsens beslut inte överklagas. 
 
Länsstyrelsen 2020-11-25 
Saken 
Överklagande av byggavdelningens delegationsbeslut 24 mars 
2020 om interimistiskt slutbesked för att ta byggnaden i bruk på 
fastigheten Rönnäng  i Tjörns kommun. 
Beslut 
Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 
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Mark- och miljödomstolen 2020-10-22; meddelande om 
överklagande 2020-11-10  
Saken 
Överklagande av Länsstyrelsens beslut gällande 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om upphävande av 
strandskyddsdispens för hotellbodar på fastigheten Stora Dyrön 
1:412 i Tjörns kommun. 
Dom 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Domen har 
överklagats.  
 

80



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2020-12-09  

Samhällsbyggnadsnämnden  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§357 
 
 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
2020/4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. 
 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 
Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
Samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Beslut enligt byggavdelningens delegationer (BD) § 932 - 
med § 1027 
 
Beslut enligt miljöavdelningens delegationer (MD) § 2020/2LJ och § 378-431 
 
Övriga delegationsbeslut: 
 
Marie Louise Bergqvist §8/2020, Förlikningsavtal Utloppsledning Höviksnäs 
 
Lars Carlsson §12/2020, Ordförandebeslut - avslag för parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad   
 
Lars Carlsson §13/2020, Fullmakt att företräda Tjörns kommuns såsom VA 
verksamhetens ledningsägare 
 
Lars Carlsson §14/2020, Ordförandebeslut, Svar i mål nr 15024-20; fråga om 
inhibition    
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Lars Carlsson §15/2020, Ansökan om LONA-bidrag för amfibiedammar i 
Röra 

Lars Carlsson §16/2020, Ansökan om LONA-bidrag för restaurering av 
våtmark i Lirås 

Martin Lilja §3/2020, Avtal rådgivning VA Strategi
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§358 

Fråga till förvaltningen om vägföreningarnas avgift 
gällande dagvatten 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar inkommen fråga till förvaltningen.  
 
Sammanfattning 
Björn Sporrong (S) ställer en fråga om vägföreningars avgifter gällande 
dagvatten.  

Frågan ställs till trafikavdelningen, men det noteras att den behöver 
besvaras även av VA-avdelningen.  

Frågan besvaras på nästkommande sammanträde.
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