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Stockevik S:3, Tjörns kommun
Ansökan om strandskyddsdispens for allaktivitetshus med bastu 

samt stig/väg

2015/1963

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar:

1. Med stöd 7 kap 18 b § miljöbalken meddelas strandskyddsdispens för 
allaktivitetshus med bastu samt stig/väg.

2. Dispensen omfattar också tillhörande markarbeten.
3. De särskilda som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket ' punkten miljöbalken uppfylls.
4. Livsvillkoren för djur- och växtarter inom området förändras inte väsentligt.
5. Allmänhetens tillträde till strandområdet försämras inte.
6. Syftet med strandskyddet påverkas inte.
7. Som tomtplats får endast den mark som ligger byggnaden tas i anspråk, utanför 

byggnaden gäller allemansrätten.

Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:

- Byggnaden får inte tillfogas några inslag som gör att byggnaden eller området 
b-ing byggnaden kan upplevas som privat.

- Byggnaden ska placeras så att fri passage mellan byggnaden och strandkanten 
uppnås.

- Byggnaden får inte tillfogas ytterligare altandäck eller på annat sätt ta mer plats 
i anspråk efter att byggnaden är rest.

- Skyltar ska sättas upp för att försäkra allmänheten att de har tillträde till 
platsen.

- Byggnationen ska utföras mellan oktober - mars för att minimera störningar på 
djurlivet samt för att inte hindra tillträde till platsen för allmänheten.

- Vid förbättringsarbete av väg ska befintliga bärbuskar som kantar vägen sparas 
till gagn för djurliv och det rörliga friluftslivet.

- Där fyllnadsmassor används för gångväg ska rena massor användas, gångvägen 
får göras max 2 meter bred och ska i övrigt anläggas med varsamhet.

- VA-ledningar får grävas ner i gångvägen. I det fall det inte är möjligt ska 
ledningen förläggas ovan jord med lämpligt frostskydd.

- Vid de tillfälliga upplagen ska marken återställas till ursprungligt skick efter att 
upplagen tjänat sitt syfte.

- Byggnaden ska rivas i det fall den inte längre kan användas av allmänheten eller 
om den på annat sätt privatiseras.
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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-12-14

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för allaktivitetshus med bastu samt 
stig/väg. Strandskyddsdispens föreslås meddelas.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enhgt 
§ 140/2016-06-15 att återremittera ärendet för utredning av byggnadens placering.

Beslutsunderlag
TJänsteutlåtande den 1 december 2016 
Ansökningshandlingar

Planförutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplan.

1 kommunens översiktsplan (ÖP 13) har aktuellt område redovisats som Rl, område 
för tätortsstudie Skärhamn.

I tätortsstudien för Skärhamn har aktuellt område redovisats som badplats.

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.

Aktuell placering är belägen inom strandskyddat område.

Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar ansökan om strandskyddsdispens för allaktivitetshus med bastu 
samt stig/väg.

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

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

Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2016-06-15 tillstyrkt strandskyddsdispens för 
bastu och fritidslokal samt väg/stig.

Ansökan om bygglov prövas som separat ärende.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut
Plan- och byggavdelningen instämmer i miljöavdelningens yttrande.

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

I
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Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-12-14

De särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § 1 stycket 5.punkten miljöbalken bedöms 
föreligga.

Livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte väsentligt förändras.

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

Syftet med strandskyddet bedöms uppfyllas.

Strandskyddsdispens föreslås meddelas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla 
sektorns förslag till beslut.

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

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

För kännedom: Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten,
403 40 Göteborg
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kommun
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott

IPlats och tid Stora Tjömsalen kl. 13:30 - 17:30

Utses att justera Claes Jansson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2016-12-20

Iiragrafer 249-265 ^

nderskrifter Sekreterare ----------------------------------- ------------------—

Johan Nilsson

Ordförande ____ ____________________ —------------------------------------
Lars Carlsson (M)

Justerare ---------------------------------------------------- ------
Claes Jansson (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott

Sammanträdesdatum 2016-12-14

Anslaget sätts upp 2016-12-21

Anslaget tas ner 2017-01-12

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn
/W 't- [ I l

Underskrift ^—'s ------------------ --------------------- --------------
________Johan Nilsson________________________ ______________________

Utdragsbestyrkande
I
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I 1 Sammantradesdatum

kommun
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2016-12-14

Beslutande Lars Carlsson (M)
Peter Andersson (L)
Mikael S Andersson (M)
Jörgen Myrberg (KD)
Jeanette Lagervall (S)
Claes Jansson (S)
Leif Göbel (S)

Övriga närvarande Christina Widlund (L)
Emelie Holgersson (C)
Alma Nilsson (S)

Kristina Christiansson, sektorchef 
Johan Nilsson, nämndsekreterare 
Erik Wahlbro, ekonom 
Pascal Karlsson, teknisk chef 
Anders Möller, va-teknikschef 
Camilla Svensson, avfallschef 
Jan Torstensson, driftschef 
Lina Johansson, miljöchef 
Åsa Jönsson, tf plan- och byggchef 
Kristina Stenström, planarkitekt 
Urban Nilsson, tf plan- och byggchef 
Jimmie Forsman, bygglovshandläggare
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I TJÖRNS KOMMUN
Ansökan om strandskyddsdispens för byggnation av bastu
fritidslokal i Stockevik. 2015 -11- 26

^Jo/.&./Ifå...
Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening ansöker om dispens från strandskydd för att i 
Stockevik uppföra en byggnad avsedd för bastu och samlingslokal. Föreningens 
medlemmar och även övriga boende i samhället skall kunna använda byggnaden för 
bastubad och fritidsaktiviteter.

Byggnaden är planerad att ligga på samma sida av viken som badplatsen och i nära 
anslutning till befintligt hopptorn och badstege. Se bifogad planritning med beskrivning 
av läge.

I byggnaden planeras samlingslokal, kök, bastu omklädningsrum och toalett.

Byggnaden avses att byggas enligt gällande regler för handikappanpassning och 
funktionshindrade. Byggnaden skall anpassas och förberedas för kommunalt V/A när 
detta sedermera kan kopplas in.

Som särskilda skäl för dispens från strandskyddet vill vi anföra följande.

1: Den mark som planeras för byggnaden är i dag en välkänd badplats och kan inte tas i 
ansprak för något annat ändamål. Det i dag rådande ändamålet för marken är bad och 
rekreation och om byggnaden uppförs kommer den att tillföra ytterligare kvalitet, 
tillgänglighet och nyttjandemöjlighet för detta syfte.
Byggnadens placering kommer inte att minska allmänhetens tillgänglighet till någon del 
av vikens bad-, rekreationsytor eller stranden.

2: Byggnaden är planerad att fungera som bastu och samlingslokal för andra aktiviteter 
förknippade med bad och fritid och kan därför inte placeras utanför strandskyddat 
område.

Byggnaden behövs för att utvidga och förbättra pågående verksamhet och aktivitet i 
Stockevik. Följande skulle med byggnadens uppförande kunna förbättras och utvidgas.

• Stockeviks badplats är i dag välbesökt och samhällsföreningen driver i samarbete 
med kommunen en populär simskola. I viken finns ett skjul med regnskydd till 
simskolans förfogande. Byggnaden skulle vid dåligt väder kunna användas av 
simskolan för samling, och för simskolans personal.

• Byggnaden kommer att anpassas för funktionshindrade vilket skulle ge 
handikappade större möjlighet att använda Stockeviks badplats. I dag finns en 
flyttbar toalett högst upp pä krönet av backen pä vägen till badplatsen. Denna 
toalett kan inte användas av funktionshindrade. Föreningen kan ge 
funktionshindrade med assistenter tillträde till toaletten i byggnaden, vilket 
skulle göra det betydligt lättare för handikappade att utn)m:ja badplatsen.

• Stockevik saknar i dag en samlingspunkt för olika aktiviteter som befrämjar 
gemenskapen för de boende i samhället. Byggnaden kan, förutom att vara en 
bastu och badstuga fylla detta behov. En byggnad med kök och samlingslokal kan 
användas året runt av intressegrupper med inriktning på hav, segling, natur, fiske 
och kultur.

■\'ire'>s i 4 i h .^4 O / ■jn M) !
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4; Byggnadens bastu kommer att vara öppen för bastubad för alla i Stockevik med 

omnejd.

Under byggperioden behöver vi ”tillfällig" strandskyddsdispens för tre materialupplag, 
se karta. Tillfällig nedtagning av växtlighet och viss mån uppgrusning pä gångvägen ut 
till badet. Vi behöver tillfällig elkabel ut till byggnationsplatsen.

Permanent strandskyddsdispens behöver vi för byggnationen, se karta, fast elkabel till 
byggnaden. Underlätta stigdragning bakom huset med en kort trappa upp i bergen för 
att komma åt den yttre badstegen.

Kajsa B Norström 

Ordförande

Adress: GyUenstensgatan 13 4 16 "''1 Goteborg Mobil: 0"’3() 20 5‘? 20



tj jörns kommunI
P^YI/SDIVIQ yttrande Sektor Samhällsbyggna 1
Ujå IJwIaINO Datum OMR-n6-15kommun 2016-06-15 ^7n/f/%x\

Sektor Samhällsbyggnad BYGGAVDELNINGEN
Miljöavdelningen TJÖRNS KOMMLTN

Dnr: 2015-2051-3

STOCKEVIK S:3
Yttrande angående ansökan om strandskyddsdispens för 

uppförande av bastu och fritidslokal

Ärendet
Miljöavdelningen har lämnats tillfälle att yttra sig över ansökan om 
strandskyddsdispens för uppförande av bastu och fritidslokal som 
inkommit till Byggavdelningen.

Miljöavdelningens yttrande
Miljöavdelningen har besökt platsen och bedömer att inga betydande 
naturvärden kommer att påverkas av byggnaden.

Platsen för planerad byggnation ligger i gränsen för utpekat riksintresse 
för friluftsliv {4 kap 6 § MB). Miljöavdelningen bedömer att byggnaden 
inte kommer ha en påtaglig negativ inverkan på riksintresset om 
försiktighetsmått vidtas. Det är mycket viktigt att byggnaden inte 
förläggs så nära strandkanten så att fri passage inte uppnås. Vidare far 
byggnationen inte innebära att några privatiserande eller på annat sätt 
avhållande inslag tillkommer (exempelvis blomkrukor eller utemöbler). 
Skyltar bör sättas upp som ett extra försiktighetsmått för att försäkra 
allmänheten om deras rätt till tillträde.

Det kommer finnas behov av viss utfyllnad av skrevor och andra 
naturliga ojämnheter i berget för att säkra tillgängligheten till 
byggnaden. Vid anläggandet av gångvägen ska massor användas som är 
fria från förorening, gångvägen får inte göras bredare än 2 meter och 
ska anläggas med varsamhet. VA-ledningar får grävas ner i gångvägen.
I det fall det inte är möjligt ska ledningarna läggas ovan mark med 

lämpligt frostskydd.

Miljöavdelningen anser att ett medlemskap i föreningen inte ska vara ett 
krav för att få utnyttja byggnaden.

I byggskedet måste försiktighetsmått vidtas för att inte oacceptabla 
störningar ska uppstå dels för den allemansrättsliga tillgängligheten 
men även för växt- och djurliv. Byggskedet bör därför förläggas mellan 

oktober - mars.
Sektor Samhällsbyggnad Besöksadress: Kommunhuset Tel: 0304-60 10 00 (vxl) Org.nr: 21

Tjörns kornmun Leveransadress: Kroksdalsvägen 1 Fax: 0304-60 11 53 Bg 641-
9741
471 80 Skärhamn E-post samhallsbvQanad@tiorn.se Internet: www t|orn.sg
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I ansökan har föreningen angivit skäl nr 3 {7 kap 18 c pkt. 3 MB behövs 
för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan lillgodu:>e!> utanför området, då del rör sig om en 
byggnad) Detta kan inte tillämpas dä skäl nr 3 är endast tillämpbart för 
anläggningar, exempelvis bryggor. Inte heller skäl nr 1 (7 kap 18 c pkt.
1 MB redan har tagits i anspråk pa ett sätt som gör att det saknar 
//C tyde l.yC f n .\ti and.'ikyddt:^i.y .'^yfttcfi/ kau aiivaiida:> föl att luutivcia cii 
dispens då platsen idag är tillgänglig för allmänheten. Däremot anser 
miljöavdelningen att skäl nr 5 (behöver tas i ansprak för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området) 
kan tillämpas då syftet med bastun är av allmännyttig art och kommer 
att gagna samhället Stockevik med omnejd. Miljöavdelningen ser inte 
att det finns en alternativ placering som kan anses lämpligare.

Miljöavdelningen tillstyrker en strandskyddsdispens om krav på 
medlemskap för tillträde till byggnaden slopas och om dispensen 
förenas med följande villkor;

Byggnaden får inte tillfogas några inslag som gör att byggnaden 
eller området kring byggnaden kan upplevas som privat.
Byggnaden ska placeras så att fri passage mellan byggnaden och 
strandkanten uppnås.

- Byggnaden får inte tillfogas ytterligare altandäck eller på annat sätt 
ta mer plats i anspråk efter att byggnaden är rest.

- Skyltar ska sättas upp för att försäkra allmänheten att de har tillträde 
till platsen.
Byggnationen ska utföras mellan oktober - mars för att minimera 
störningar på djurlivet samt för att inte hindra tillträde till platsen 
för allmänheten.

- Vid förbättringsarbete av väg ska befintliga bärbuskar som kantar 
vägen sparas till gagn för djurliv och det rörliga friluftslivet.

- Där fyllnadsmassor används för gångväg ska rena massor användas, 
gångvägen får göras max 2 meter bred och ska i övrigt anläggas 
med varsamhet.

- V A-ledningar tar grävas ner i gångvägen. 1 det fall det inte är 
möjligt ska ledningen förläggas ovanjord med lämpligt frostskydd.

- Vid de tilltalliga upplagen ska marken återställas till ursprungligt 
skick efter att upplagen tjänat sitt syfte.
Byggnaden ska rivas i det fall den inte längre kan användas av 
allmänheten eller om den på annat sätt privatiseras.

Lina Johansson
Miljöchef
Miljöavdelningen
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Dnr 2015/1811-6

STOCKEVIK S:3
Ni har ansökt om bygglov för uppförande av bastu/'förenmgslokal mom 

fastigheten Stockevik S:3.

Föreslagen byggnad behöver utredas vidare gällande byggnadsvolym, 
placering på tomten samt justering av planlösning.

Ärendet är återremitterat för att utreda om byggnadens takvinkel kan 
krympas, för att på så sätt minska byggnadens volym. Återremissen 
omfattar även placeringen och där vill man att plan-och byggavdelningen 
tillsammans med miljöavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 
Stockeviks samhällsförening och Stockeviks bastuförening tittar på 

byggnadens exakta placering.

Inritad RWC-toalett ska ha invändigt fritt mått på 2,20 x 2,20 m för att 
tillgodose lagstiftningens krav på tillgänglighet. BBR 3:145 
Tillgänglighet i publika lokaler. (1 publik del av lokal ska rymmas en 
eldriven rullstol med vändyta på 1,50 m).

Utanför RWC-dörrens handtagssida ska det finnas ett fritt mått på 0,70 m.

Inredning och utrustning i RWC ska illustreras i planritningen.

Eftersom en eldriven rullstol av säkerhetsskäl inte är lämplig att använda i 
bastu, bastuentré samt dusch, dimensioneras dessa ytor för en mindre 
inomhusrullstol med en vändyta på l ,30 m. (Anses vara uppfyllt enligt

ritning).

Omklädningsrummet ska däremot rymma en rullstol med vändyta på 
1.50 m mellan sittbänkar. Detta vändutrymme saknas i dag.

Kaminens placering intill omklädningsrummet innebär att en funktionsyta 
på 0.70 m intill dörrens handtagssida saknas. BBR 3:143 Dörrar och

portar.
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Skåp i dusch ska ha en passbit på 5 cm, så att de kan användas av 
personer i rullstol.

Stödhandtag ska finnas i duscharna. BBR 8 22 Skydd mot alt halka och 
snubbla.

Kaminens placering innebär även en säkerhetsfråga, eftersom besökande
till dtlläggliiiigcn liiaaLv. uppclidlld aig väldigt Idlt lUtill. KdllUllcllS

placering behöver alltså ses över. BBR 8:4 Skydd mot brännskador.

Utantor huvudentréns dörr ska finnas cn funktionsvta för rullstol. 0,70 m 
intill dörrens handtagssida. Vändmått för rullstol på 1,50 m ska finnas 
intill dörren, i 'tn.isTas dörren med dörrstängare och den bhr ”tung”, dvs 
för en öppningskraft som överstiger 20 Newton, ska det även finnas 
dörröppnare. I så fall placeras av dörröppnare enligt BBR 3:143

Vissa av dörrarnas fria öppningsmått behöver justeras. (Det mått som 
mäts då dörrbladet står uppställt 90 grader). lOM-dörr ska finnas til! RWC 
samt omklädning. 9M-dörr ska finnas till bastuentré samt bastu.

Vi ser fram mot komplcttcradc/ändrade ritningar gällande ovanstående.

Med vänlig hälsning

Urban Nilsson 
By gglo V shandläggare 
Tel 0304-601033 
urban.nilsson@tiom.3e



Kompletterad ansökan om strandskyddsdispens Dnr 2015/1963 för byggnation 
av Allaktivitetshus med bastu i Stockevik.

Denna strandskyddsdispensansökan är tidigare sänd och skickades samtidigt som 
bygglovsansökan med Dnr 2015/1963 och kompletteras nu med uppgifter som i 
nedanstående text är markerad med kursiv stil. Tanken är att räta ut eventuella 
frågetecken som uppkommit med förhandlingarna i samhällsbyggsutskottet 
160615

Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening ansöker om dispens från strandskydd för att i 
Stockevik uppföra en byggnad avsedd som samlingslokal och bastu. Föreningens 
medlemmar och även övriga boende i samhället skall kunna använda byggnaden för 
fritidsaktiviteter och bastubad.

Byggnaden är planerad att ligga på samma sida av viken som badplatsen och i nära 
anslutning till befintligt hopptorn och badstege. Se bifogad planritning med beskrivning 

av läge.
1 byggnaden planeras samlingslokal, kök, bastu omklädningsrum och 
handikappanpassad toalett.

Byggnaden avses att byggas enligt gällande regler för handikappanpassning och 
funktionshindrade. Byggnaden skall anpassas och förberedas för kommunalt V/A när 
detta sedermera kan kopplas in.
Under den tid som kommer att gå till dess att kommunen färdigställt V/A kommer inget 
spillvatten att rinna ut i omgivande mark eller i havet Dusch kommer inte att kopplas in 
och de som badar bastu kommer att svalka sig i havet Vatten till eventuell matlagning, te 
eller kaffe kommer att transporteras till byggnaden i dunkar och det spillvatten som kan 
komma från köksverksamheten kommer att samlas upp i dunkar och transporteras till 
någon av de fastigheter som är ansluten till det kommunala avloppet 
Den handikappanpassade toaletten kommer att vara utrustad med förbränningstoalett så 
inget avfall kommer att belasta omgivande mark eller hav.

Som särskilda skäl för dispens från strandskyddet vill vi anföra följande.

1: Den mark som planeras för byggnaden är i dag del av en välkänd badplats och kan 
inte tas i anspråk för något annat ändamål. Det i dag rådande ändamålet för marken är 
bad och rekreation och om byggnaden uppförs kommer den att tillföra ytterligare 
kvalitet, tillgänglighet och nyttjandemöjlighet för detta syfte.
Byggnadens placering kommer inte att minska allmänhetens tillgänglighet till någon del 
av vikens bad- och rekreationsytor eller stranden.

Vid byggnadens norra hörnknut går den led som badande och vandrare använder för att 
komma ut till klipporna och badstegen längst ut på västernäset l dag är det ganska svårt 
att ta sig upp på denna led och vi har därför en önskan om att anlägga en trappa förbi 
huset upp till stigens början på klipporna ovanför och norr om huset 
Husets sydvästra gavel och sydöstra långsida kommer att vetta mot klippor och stora 
sprängstenar vid vattenbrynet (vilka tidigare varit grund för de sjöbodar om låg där i 
början av 1900-talet) samt branta klippor mot vattnet Denna del av klippstranden
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används i dag inte av badande eftersom den nu är otillgänglig. Byggnaden kommer att 
placeras en god bit ifrån havsUnjen, eftersom den skall ligga 2,6 meter över havsnivån, så 
man kommer ändå att kunna nå vattenlinjen på samma sättsom tidigare när byggnaden 
är klar.

Vi har inga planer på att spränga eller göra åverkan på klipporna runt det planerade 
huset Huset placering skall anpassas till berget

Från den befintliga och nu av kommunen renoverade bad- och solbryggan leder nu en stig 
fram till hopptornet och de klippor som ligger bakom hopptornet Denna stig är mycket 
smal och går i en lång klippskreva. Vid nordsidan växer även en del buskar. Denna stig är 
mycket sank och blir vattenfrlld när det har regnat och den kon inte användas av 
barnvagnar eller rullstolar. Vår mening är att denna stig skall renoveras så att den grusas 
upp och blir bredare och torrare utan att spränga eller göra annan åverkan på naturen. 
Framkompligheten till huset och platsen vid hopptornet kommer att bli bättre och stigen 
skall även kunna användas av handikappade med rollator eller rullstol vilket i dag inte är 
möjligt
Under gruset i denna stig planeras att lägga elkabel till huset Detta kommer inte att 
förändra miljön.

Utmed den befintliga och delvis asfalterade stigen ner till badplatsen växer en del träd och 
buskar. Företrädesvis björnbärsbuskar. Delar av denna växtlighet kan komma att behöva 
tuktas för att öka framkomligheten i samband med byggnationen

Tillfälligt hinder för badande:
Byggnation kommer inte ske under badsäsongen. Material till byggnaden kommer att till 
allra största delen att transporteras till byggplatsen sjövägen och läggas upp vid 
byggplatsen. Under byggtiden kommer det naturligtvis att innebära en viss inskränkning 
av markens utnyttjande.

Nya mätpunkter:
På den planerade byggplatsen har nu markerats nya mätpunkter för husets placering

2: Byggnaden är planerad att fungera som bastu och samlingslokal för andra aktiviteter 
förknippade med bad och fritid och kan därför inte placeras utanför strandskyddat 
område.

3: Byggnaden behövs för att utvidga och förbättra pågående verksamhet och aktivitet i 
Stockevik. Följande skulle med byggnadens uppförande kunna förbättras och utvidgas.

• Stockeviks badplats är i dag välbesökt och samhällsföreningen driver i samarbete 
med kommunen en populär simskola. 1 viken finns ett skjul med regnskydd till 
simskolans förfogande. Byggnaden skulle vid dåligt väder kunna användas av 
simskolan för samling, och för simskolans personal.

• Byggnaden kommer att anpassas för funktionshindrade vilket skulle ge 
handikappade större möjlighet att använda Stockeviks badplats. 1 dag finns en 
flyttbar toalett högst upp pä krönet av backen på vägen till badplatsen. Denna 
toalett kan inte användas av funktionshindrade. Föreningen kan ge 
funktionshindrade med assistenter tillträde till toaletten i byggnaden, vilket 
skulle göra det betydligt lättare för handikappade att utnyttja badplatsen.
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Som ovan beskrivits under punkt 1, kommer även området vid hopptornet att bli 
lättare att nå för fiinktionshindrade än vad som nu är fallet

• Stockevik saknar i dag en samlingspunkt för olika aktiviteter som befrämjar 
gemenskapen för de boende i samhället. Byggnaden kan, förutom att vara en 
bastu och badstuga fylla detta behov. En byggnad med kök och samlingslokal kan 
användas året runt av intressegrupper med inriktning pä hav, segling, natur, fiske 
och kultur.

4: Byggnadens bastu kommer att vara öppen för bastubad för alla i Stockevik med 
omnejd.

Under byggperioden behöver vi "tillfällig" strandskyddsdispens för:
Materialupplag, se karta.
Tillfällig nedtagning av växtlighet och viss mån uppgrusning på gångvägen ut till badet. 
Vi behöver tillfällig elkabel ut till byggnationsplatsen.

Permanent strandskyddsdispens behöver vi för:
Byggnationen och fast elkabel till byggnaden, se karta och ritningar, samt för att 
underlätta stigdragning bakom huset med en kort trappa upp i bergen för att komma åt 
den yttre badstegen på västernäset.

Styrelsen för Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening, SBBF

Kajsa B Norström 

Ordförande
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Gul = Materiel upplägg 

Grönt = Grusning 

Blat Trappa 

Svart = Kabel

Bilder ©2015 LantmÄ^Åateriet/Metria.Kartdati



^ .................................................................................................... ■■ '

: X=e*26'*X! -+-

I 4- M 4 X=««6390

' /^'^ '' Tillhör Kommunstyrelsens miljö- ^ /-

' ^J/ "'' V^ samhöllsbyggnadsutskott.

. ^/y -Ä-/y ^
^ -̂---- x*6 426 380 -----

wJ \^^^'''~> Itjörns kommumI

i 4^*5-»r-^ \ ,>v^ _\ \ '\ SamhällsbyggnadsnämnUon//'''^J^ ' ' ' ^ 2015-11-2 6

I :’ X/-r44:/ - ■'" \^.Jb/ö::Bk3.
4- /Xy'' ~ J^'"' J_ I

\, r^ -4- x=6 426 870 —j~

/ 0^,.
'' . ___- ,

FOKE^J/^GSLOKAL HhD bASrU

~h "4- "t~ srocKt\^'fK rjof^N
^ ^ 6AMF, F.\5T S-5

I ii ii ji ^
5 ^ y S SlTUFiT/öAJXFcAAj 5FALA l- ZOO(FiZ)

__Z-____ ________^__________ _  1,................... ....._____ ______ Z.01F1FCO


