
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (52)
Bygg- och miljönämnden
Datum: 2023-01-26

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl. 8.30–14.50

Beslutande S Pelle Pellby

S Ann-Christine Asp

S Agnetha Rodén, ersätter Odd Malmberg (S)

V Sören Holmström, ersätter Anna Stjernström (MP)

C Pontus Johansson

V Freddy Jensen

SD Mikael Ljunggren

SD Lennart Svensson

M Peter Branshøj

M Tomas Johansson

SD Roger Lundstedt

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Sören Svensson

L Niclas Svedberg

C Leif Andersson

SD Lucas Lindvall

M Hani Alsayah

M Rolf Skarin

M Pär-Erik Johansson

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Annelie Johansson, administrativ chef

Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist, § 7

Mohammed Dahir Farah, byggchef, §§ 9,10

Kennet Jonsson, miljöchef, §§ 9,10

Pelle Thorsson, biträdande miljöchef §§ 9,10

Elin Berg, tillförordnad biträdande enhetschef
samhällsutveckling, §§ 9,10

Helena Fredling, ekonom, §§ 9,10

Svante Brandin, kommunbiolog, § 12

Emmelie Kjellström, antikvarie, § 13

Jenny Pleym, kommunbiolog, § 16

Hanna Manaj, bygglovshandläggare, §§ 17,18,19

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Alexandros Mavrokefalidis, byggadministratör
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Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 31 januari 2023 kl 08.00

Underskrifter Sekreterare §§ 4-22

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Pelle Pellby (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum 2023-01-26

Datum för anslags
uppsättande

2023-01-31

Datum för anslags
Nedtagande

2023-02-22

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna

Underskrift

Gunilla Sandqvist
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Sammaträdets öppnande och upprop

Dagens sammanträde

Ordförande Pelle Pellby (S) hälsar alla välkomna till bygg- och miljönämndens
första sammanträde.

Ledamöter och ersättare presenterar sig.

________________

§4 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.31
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Godkännande av föredragningslistan och val av justerare

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan godkännas och finner att så sker.
________________

§5 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.12

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner föredragningslistan samt väljer Peter
Branshøj (M) till att justera dagens protokoll.
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Information om jävsfrågor

Dagens sammanträde

Helena Blomqvist 1:e kommunjurist är inbjuden till dagens sammanträde för att
informera nämnden om jävsfrågor.

Nämnden fick ta del av en presentation gällande jävssituationer och rollen som
myndighet.

Nämnden ges tillfälle att ställa frågor.

________________

§6 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.82

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden noterar informationen.
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Anmälan av jäv.

Dagens sammanträde

Jäv

Leif Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärende
"Fastställande av beslut tagna utan delegation under perioden 1-25 januari
2023".
Ärendet behandlades med omedelbar justering och ligger i eget protokoll.
________________

§7 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.81

Bygg- och miljönämndens beslut

Leif Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärende "Fastställande av beslut tagna utan delegation under perioden 1-25
januari 2023".
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Faställande av sammanträdestider 2023

Ärendet

Miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden beslutade om
sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden 2023.
Ärendet beslutades under oktober 2022 i både plan- och byggnadsnämnd och
miljönämnd för att under januari 2023 på nytt tas upp i bygg- och miljönämnd
för
fastställande.
Bygg- och miljönämnden föreslås sammanträda vid tio tillfällen under 2023 samt
ett planeringstillfälle.

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om bygg- och miljönämnden kan fastställa föreliggande
sammanträdestider för bygg- och miljönämnden 2023.

Förslaget antas.
________________

§8 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.83

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden fastställer sammanträdestider för 2023.
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Information

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Malin Bexell informerar:

· Presentation av enhetschefer på samhällsbyggnadsförvaltningen samt
ekonom.

Annelie Johansson, administrativ chef
Elin Berg, tillförordnad biträdande enhetschef samhällsutveckling
Mohammed Dahir Farah, enhetschef bygg
Kennet Jonsson, enhetschef miljö
Pelle Thorsson, biträdande enhetschef miljö
Helena Fredling, ekonom

· Utbildning och studiebesök

· Kontakter med förvaltningen

· Vad händer inom kommunen och samhället

· Aktuellt:
Pågående dialog med Svenljungas och Bollebygds kommuner om planerad 
samverkan inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
Mål att vara klara under våren 2023

Bygglov och förhandsbesked:
2023-01-01 – 2023-01-23: Antal förhandsbesked 1(6), antal bygglov: 8 (14)

Verksamhetsplan 2023

Fokus på processförbättringar, rutiner och mallar under 2023 

Fokus på kommunikation och förbättringar på hemsidan

Kommande remisser – FÖP NV och Hållbarhetsprogram
Kommande ärenden under året med medialt intresse: Kungsfors, Ängsskolan, 
Kvarteret Folkskolan samt Smälteryd

________________

§9 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.13

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden noterar informationen.
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Nämndplan 2023-2024

Ärendet

Nämnden ska årligen ta fram en nämndplan för nämndens verksamhet.
Nämndplanen beskriver utifrån fullmäktiges beslut om budget hur nämnden
avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Planen innehåller inriktningar och
prioriteringar för nämndens verksamheter. Nämndplanen innehåller även
internkontrollens riskanalys och kontrollplan.
Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen en verksamhetsplan
som beskriver hur de politiska målen ska verkställas.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på nämndplan för
2023-2024. Nämndplanen är bygg- och miljönämndens allra första nämndplan.
Nämndplanen samverkas 23 januari 2023.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16.

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden antar förslaget till nämndplan 2023-2024.
Nämnden antar förslaget till internkontrollplan 2023-2024.

Dagens sammanträde

Annelie Johansson, Administrativ chef och Malin Bexell, förvaltningschef redogör
för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Nämndplanen diskuteras och ledamöter kommer med förslag på redaktionella
ändringar och justeringar som bör ändras i nämndplan 2023-2024.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att
göra justeringar i nämndplanen utifrån nämndens vägledande
diskussion.

Ordförande frågar om Bygg-och miljönämnden kan anta
nämndplanen med de justeringar som föreslagits.

Förslaget antas.

§10 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.6

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta nämndplan 2023-2024 med
justeringar som föreslagits.
Bygg-och miljönämnden antar internkontrollplan för 2023-2024.
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Bygg- och miljönämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordföranden frågar om nämnden kan anta internkontrollplan
för 2023-2024.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Bilaga

Nämnplan 2023-2024

________________
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Bygg- och miljönämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsmiljö och medarbetare

Arbetsmiljö och medarbetare är en återkommande punkt på nämndens
dagordningen. Den är ett uttryck för den vikt som nämnden fäster vid frågor
som rör arbetsmiljö och medarbetare. 

På dagens sammanträde tar nämnden del av Sunt arbetslivs film "Styrelsen och
politiker spelar roll för arbetsmiljön". Det är Karolinska institutets
forskningsrapport "Att styra med hållbarhet"som är grunden för filmen.
Slutsatsen är är bland annat;
 
- Säkra kompetens inom arbetsmiljö
- Se över nyckeltal
- Sätt arbetsmiljö på agendan
- Ha ett öppet samtalsklimat

Malin Bexell, förvaltningschef informerar:
· Antal anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen
· Sjukfrånvaro
· Vakanser och pågående rekryteringar
· Nämnden och politikens roll för arbetsmiljön.

________________

§11 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.84

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden noterar informationen.
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Bygg- och miljönämnden
Datum: 2023-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Naturvårdsombud val 2023-2026

Ärendet.

Sedan 1988 har miljönämnden utsett naturvårdsombud för varje mandatperiod.
Detta faller nu på den nya Bygg-och miljönämnden att fastställa. Antalet ombud
är inte fastställt men de ska ge en geografisk representation av Marks kommun.
Naturvårdsombuden fungerar bland annat som remissinstans i naturvårdsfrågor,
bistår kommunen med viktig lokalkännedom och förmedlar information och
synpunkter från allmänheten. De är också en informationskanal utåt när
kommunen vill informera om vad som är på gång. Ombuden är kunniga och
engagerade människor.
Handläggning och samordning sköts av miljöenheten. Ombuden får arvode för
möten och resor i samband med sitt uppdrag. Normalt hålls två träffar per år
med naturvårdsombud, kommunbiologer, miljöchef och politiker från nämnden.

Beredning

Förslaget till naturvårdsombud bygger till stora delar på förra mandatperioden.
Ambitionen är att det ska finnas två ombud per geografiskt område. Ett nytt
ombud har föreslagits för Hyssna.

Förslag till naturvårdsombud:
Ombud Geografiskt område
Peter Nolbrant, Hyssna-Hajom
Birgitta Andersson, Hyssna-Hajom
Kenneth Hansson, Örby
Åke Hultgren, Skene
Staffan Johansson, Skene
Mikael Redhammar, Sätila
Charina Åkesson, Sätila
Ragnar Nilsson, Fotskäl
Enar Bonat, Kinna

§12 /2023 Dnr: NAT.2022.1960

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden utser följande naturvårdsombud för mandatperioden
2023-2026:
Ombud Geografiskt område
Peter Nolbrant Hyssna-Hajom
Birgitta Andersson Hyssna-Hajom
Kenneth Hansson Örby
Åke Hultgren Skene
Staffan Johansson Skene
Mikael Redhammar Sätila
Charina Åkesson Sätila
Ragnar Nilsson Fotskäl
Enar Bonat Kinna
Lars-Åke Andersson Fritsla
Daniel Lindblad Torestorp-Öxabäck-Älekulla
Annika Carlberg Fotskäl, Tostared, Björketorp
Ronny Fallberg Fritsla, Skephult
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Bygg- och miljönämnden
Datum: 2023-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lars-Åke Andersson, Fritsla
Daniel Lindblad, Torestorp-Öxabäck-Älekulla
Annika Carlberg, Fotskäl, Tostared, Björketorp
Ronny Fallberg, Fritsla, Skephult

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden utser naturvårdsombud för mandatperioden 2023-2026
enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Dagens sammanträde

Svante Brandin, Kommunbiolog redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att bygg- och miljönämnden beslutar enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Förslaget antas.
________________
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Medborgarförslag om att byggnadsminnesförklara stationskiosken i
Kinna

Ärendet

Medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen den 27 juni 2022 gällande
stationskiosken i Kinna. Förslaget följer:
Jag föreslår att Stationskiosken i Kinna byggnadsminnesförklaras (K-märks e
liknande). Den har funnits hur länge som helst och det finns mycket få liknande
kiosker kvar.

Beredning

Kommunfullmäktige delegerade till nämnden den 5 oktober 2022 att besluta
i ärendet.

Övervägande

Byggnadsminnesförklaring ansöks om till Länsstyrelsen. Det är endast
Länsstyrelsen som kan upprätta nya byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen.
Kommunen kan inte ”k-märka” eftersom det är ett samlingsbegrepp. Det högsta
skyddet kommunen kan göra är att införa skyddsbestämmelser i ny detaljplan.
Förvaltningens bedömning är att stationskioskens kulturvärden inte är en
anledning till att upprätta en ny detaljplan på platsen.
Stationskioskens kulturvärden kommer att prövas vid en eventuell framtida
ansökan om rivningslov. Den antikvariska bedömningen är att byggnaden inte
innehar tillräckligt höga kulturhistoriska värden för att motivera att rivningslov
ska nekas enligt 9 kap 34 §. Beslut om rivningslov kommer att fattas av bygg-
och miljönämnden.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-18.

Förvaltningens förslag till beslut

Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Handlingar som ingår i beslutet:
Tjänsteskrivelse Medborgarförslag
Anmälan av nya medborgarförslag
Medborgarförslag om att byggnadsminnesförklara stationskiosken i Kinna

Dagens sammanträde

Emmelie Kjellstrom, Antikvarie redogör för ärendet.

§13 /2023 Dnr: ALLM PB.2022.618

Bygg- och miljönämndens beslut

Nämndens bedömning är att byggnaden inte innehar tillräckligt höga
kulturhistoriska värden för att motivera att rivningslov ska nekas.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
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Bygg- och miljönämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande föreslår beslut enligt förvaltningens förslag och finner att bygg- och
miljönämnden antar förslaget.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Beslut skickas till förslagsställaren.

Bilaga

Tjänsteskrivelse

________________
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Aktuella utbildningar för förtroendevalda

Malin Bexell, förvaltningschef informerar om de utbildningar som är aktuella för
förtroendevalda i bygg- och miljönämnden:

· Inbokade utbildningar
- Utbildning för bygg- och miljönämnder i Sjuhärad – fokus på
myndighetsutövning miljö, 22 februari, 0800-16.30, Kongresshuset Borås
- Digital utbildning – hälso- och miljöskyddsnämnder
8 mars, 08.00-12.00, på plats i Strömsalen.  Rollen som förtroendevald i miljö-
och hälsoskyddsnämnden | SKR
- Utbildning inom alkohol och tobak (Länsstyrelsen)
13 april, eftermiddag, digitalt på plats i Strömsalen

· Möjliga utbildningar
Utbildningsdag i PBL för länets politiker | Länsstyrelsen Västra Götaland
(lansstyrelsen.se)     
30 mars 08.30-16 (+ mingel 16.18) på Clarion Hotel Post
Herrljunga, Vårgårda och Ulricehamn kommer att anmäla sig

Utbildningar övrigt:
Boverkets digitala utbildningar inom PBL på kommande nämndmöten
Information från förvaltningens verksamheter på kommande nämndmöten

________________

§14 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.85

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden noterar informationen.
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Datum: 2023-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KRÅKERED 1:9 - Detaljplan för bostäder

Ärendet

Antagande av Detaljplan för bostäder för Kråkered 1:9.

Beredning

Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning den 22 juni 2022 § 89.
Granskningsutställningen genomfördes under perioden 13 juli 2022 till 22
september 2022.
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett
granskningsutlåtande.
Efter granskningen har justeringar och redaktionella ändringar genomförts i
planhandlingarna. Ändringarna handlar om reglering och beskrivning av
dagvattenhantering och buller.
Förslag till antagandehandlingar har upprättats.

Övervägande

Ett genomförande skulle ge orten ett tillskott av bostäder utan att skogs- eller
jordbruksmark tas i anspråk. Bostäderna kan efter Trafikverket utbyggnad av
gång- och cykelbana nå skolan på ett säkert sätt. Genomförande ger vidare ett
incitament att ta bort de rester av industriell produktion som finns ovan och
under mark på området.
Genom revideringar efter granskning bedöms risken för överprövning av
Länsstyrelsen undvikas.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01- 16.

Förvaltningens förslag till beslut

Detaljplan för KRÅKERED 1:9 antas enligt upprättat förslag med stöd av plan och
bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

§15 /2023 Dnr: PLAN.2017.454

Bygg- och miljönämndens beslut

Detaljplan för KRÅKERED 1:9 antas enligt upprättat förslag med stöd av plan-
och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Handlingar som ingår i beslutet:
Förslag till antagande
Granskningsutlåtande
Information om vattensalamandrar
PM Geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport
Miljöteknisk undersökning
Plankarta
Planbeskrivning
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Handlingar som ingår i beslutet:
Förslag till antagande
Granskningsutlåtande
Information om vattensalamandrar
PM Geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport
Miljöteknisk undersökning
Plankarta
Planbeskrivning

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande föreslår beslut enligt förvaltningens förslag och finner att bygg- och
miljönämnden antar förslaget.

Expedieras till

Sakägare enligt plan- och bygglagen.
________________
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TORRÅS 2:13 - Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett fritidshus på 45
kvadratmeter till 120 kvadratmeter i två plan (suterränghus) på fastigheten
Torrås 2:13 vid Lilla Svansjö, Fjärås.

Beredning

Vid Lilla Svansjö råder strandskydd inom 100 meter från strandlinjen, på land
och i vatten.
Befintligt fritidshus, som står på plintar, är litet, förfallet och obebott sedan lång
tid (se foton). Tomten är helt igenvuxen. Det är oklart när fritidshuset byggdes,
kanske redan på 1950-talet. Vid avstyckning av tomten 1978 fanns byggnaden.

Övervägande

Enligt miljöbalken 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Endast de sju särskilda skäl
som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § och 18 d § kan åberopas.
Det särskilda skäl som åberopas i ansökan är:
1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
Sökanden uppger att området redan är taget i anspråk och att tomten ligger i
anslutning till två andra tomter vilket gör att man inte kan promenera vidare
längs strandkanten.
Tomten är helt igenvuxen av träd och buskar och det befintliga huset har förfallit
i sådan utsträckning att området inte längre kan anses ha någon hemfridszon.
Allmänheten kan således röra sig fritt omkring byggnaden.
Av Naturvårdsverkets handledning framgår att om en byggnad är förfallen ska
ett återställande av byggnaden ses som uppförande av helt ny byggnad. Beror
byggnadens dåliga skick på att den i praktiken har övergivits och inte använts
under lång tid kan de planerade arbetena inte anses som reparation utan som
uppförande av helt ny byggnad. En fråga som har betydelse för bedömningen är
om omgivande mark har förvildats och kan anses vara tillgänglig för allmänheten
eller om marken inte är tillgänglig för allmänheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den tilltänkta byggnationen har en
tydligt privatiserande inverkan på området och att skäl för dispens saknas.
Dispensen ska därför avslås.
Beslutet har kommunicerats med sökanden.
Inskränkning av den enskildes rätt bedöms acceptabel i enlighet med

§16 /2023 Dnr: STR.2022.743

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken.

Handlingar som ingår i beslutet:
Översiktskarta
Fotodokumentation
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miljöbalken 7 kap. 25 §.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-16.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad
av fritidshus med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken.

Handlingar som ingår i beslutet:
Översiktskarta
Fotodokumentation

Dagens sammanträde

Jenny Pleym, Kommunbiolog redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Mikael Ljunggren (SD) föreslår att bifalla ansökan om strandskyddsdispens.
Lennart Svensson (SD) föreslår att ärendet bordläggs.
Ann-Christine Asp (S), Freddy Jensen (V) och Tomas Johansson (M), föreslår
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång 1
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller om ärendet ska bordläggas
enligt Lennart Svenssons (SD) förslag.

Ordförande finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Beslutsgång 2
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt Ann- Christine Asps (S) förslag
om att avslå ansökan eller enligt Mikael Ljunggrens (SD) förslag om att bifalla
ansökan.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Ann-Christine Asps (S) förslag om
att avslå ansökan om strandskyddsdispens.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bilagan
Hur man överklagar.
Faktura skickas separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Expedieras till

Beslutet delges sökanden AB Sätila Bygg
Kopia på beslut och bilagor skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Bilaga

Blanketten Hur man överklagar
Handlingar som ingår i beslutet:
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Fotodokumentation
Översiktskarta
________________
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SÄTILA-HULTA 10:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på
fastigheten SÄTILA-HULTA 10:1.
Den befintliga fastighetens storlek är 131 749 kvadratmeter. Fastigheten
kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av till en tomtstorlek på 1600
kvadratmeter. Enbostadshuset utformas med en våning och bruttoarea på 150
kvm. Fastigheten ska anslutas till enskilt VA och dagvatten omhändertas lokalt.
Sopkärl placeras på fastigheten och sökande har redovisat vändplats för sopbil.
Plan- och byggnadsnämnden har beviljat förhandsbesked för ansökan om
förhandsbesked för ett enbostadshus på samma fastighet år 2009.

§17 /2023 Dnr: BYGG.2022.671

Bygg- och miljönämndens beslut

Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen med nedan givna villkor.
Villkor
• Huvudbyggnad ska placeras med avstånd till tomtgräns likt huvudbyggnad på
fastigheten Sätila-Hulta 10:5.
• Huvudbyggnad ska ha ljus kulör i vitt, grått eller gult alternativt röd kulör
• Huvudbyggnaden ska ha sadeltak.
• Byggnation ska terränganpassas. Befintliga marknivåer ska i möjligaste mån
behållas. Markuppfyllnader på tomt och i slänter ska undvikas.
Avgiften är 15 076 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet:
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja
Ansökan
Situationsplan
Skrivelse för komplettering
Yttrande avlopp
Fotodokumentation av handläggare

Avgift
Förhandsbesked 7 950 Kr
Grannhörande 3 162 Kr
Kungörelse 284 Kr
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr
Avgiftsreducering
Handläggningstid - 1 590 Kr
Avgift totalt 15 076 Kr

Tidsfristen började löpa 2022-11-15 och beslut fattades 2023-01-26, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har inte hållits. Avgiften
har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur
avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för
beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för avgiften skickas separat.
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Fastighetsbeteckning för avstyckad fastighet är Sätila-Hulta 10:5.
Fastigheten SÄTILA-HULTA 10:1 är taxerad som lantbruksfastighet.

Beredning

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men
inom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen för Marks kommun
antagen av kommunfullmäktige 20 april 2017 redovisas den aktuella platsen
inom område med riksintresse naturvård Lygnerns och Storåns dalgång och
friluftsliv (MB 3:6) och område med särskilt höga värden för natur-och
kulturmiljö (MB 3:6) Platsen omfattas av jordbruksmark (MB 3:4)
Miljöbalken 3 kapitlet 6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.Områden
som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Miljöbalken 3 kapitlet 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
Stora delar av marken är plan, något sluttande i södra delen. Platsen är belägen
högt upp på en höjd. Norr om fastigheten finns sammanhängande
jordbruksmark som brukas. Söder ut finns huvudbyggnaden för Sätila-Hulta
10:1 och dess tillhörande komplementbyggnader och ladugård. Åt väster och
nordost finns bostadshus. Området präglas av mestadels äldre byggnation och
ladugårdar. Karaktären för området präglas av dalgången som är relativt öppen
med jordbruksmark av olika slag och delvis skogspartier. Naturvärden för
landskap och biotoper.
Utfarten till väg 1611 kommer att ske via befintlig grusväg som idag används av
Sätila-Hulta 10:5.
Avstånd till kollektivtrafik är 2 kvadratmeter.
Avstånd till samhällsservice är 4 kvadratmeter.
Yttranden
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har
fått tillfälle att yttra sig över ansökan.
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Se yttrande. Miljöenheten bedömer i
detta skede att det finns möjlighet att anlägga enskilt VA. I övrigt inget att
erinra.
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra
sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer att ingen sakägare har
något att erinra.

Övervägande

Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats.
Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för kommunen
om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann
laga kraft.
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i
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miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av
förhandsbesked.
Detaljplanekravet
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom
den placeras på vad som kan bedömas vara en lucktomt. Tomten är inte
avstyckad men det finns befintlig byggnation på tre av fyra sidor om föreslagen
fastighet. Platsen ligger inom sammanhållen bebyggelse men lämpligheten
bedöms inte behöva prövas med detaljplan. Enskilt VA går att lösa för
fastighetens behov. Tillfartsväg är befintlig. Förslaget kompletterar befintlig
bebyggelse och anpassar sig till bebyggelsestrukturen. Föreslagen byggnation
förtätar området.
Lokalisering och omgivningspåverkan:
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Riksintressen är av allmänt intresse. Att
bygga ett enbostadshus bedöms vara ett enskilt intresse. Ny bebyggelse ska
begränsas men framförallt placeras där riskintressena inte påverkas negativt.
Riksintressena påverkas av spridd bebyggelse, nya vägar och ledningar.
Förslaget anpassar sig väl till platsen och är placerad mellan befintliga
bostadshus och byggnader. Förslaget på placering utökar inte området utan
förtätar området. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av förslaget.
Föreslagen åtgärd är placerad på jordbruksmark. Jordbruksmarken har berg i
dagen och bedöms inte vara brukningsvärd men brukbar av hästar och andra
djur samt av begränsande areal och utformning.
Placering och utformning
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten uppfyller kravet på
lämplig placering. Byggnaden har en lämplig utformning då den med sin volym
och arkitektur varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen.
Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar till en god
helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL).
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge
positivt förhandsbesked för åtgärden.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-16.

Förvaltningens förslag till beslut

Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen med nedan givna villkor.
Villkor
• Huvudbyggnad ska placeras med avstånd till tomtgräns likt huvudbyggnad på
fastigheten Sätila-Hulta 10:5.
• Huvudbyggnad ska ha ljus kulör i vitt, grått eller gult alternativt röd kulör
• Huvudbyggnaden ska ha sadeltak.
• Byggnation ska terränganpassas. Befintliga marknivåer ska i möjligaste mån
behållas. Markuppfyllnader på tomt och i slänter ska undvikas.
Avgiften är 15 076 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet:
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja
Ansökan
Situationsplan
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Skrivelse för komplettering
Yttrande avlopp
Fotodokumentation av handläggare

Avgift
Förhandsbesked 7 950 Kr
Grannhörande 3 162 Kr
Kungörelse 284 Kr
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr
Avgiftsreducering
Handläggningstid - 1 590 Kr
Avgift totalt 15 076 Kr

Tidsfristen började löpa 2022-11-15 och beslut fattades 2023-01-26, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har inte hållits. Avgiften
har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur
avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för
beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för avgiften skickas separat.

Dagens sammanträde

Hanna Manaj, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M) med flera föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Tomas Johanssons (M) förslag
och finner att bygg- och miljönämnden antar förslaget.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni
överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar.
Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och
bygglagen 9 kapitlet 18 §.
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se.

Expedieras till

Beslutskopia skickas till sökanden
Meddelande om beviljat förhandsbesked Sätila-Hulta 1:19

Sätila-Hulta 1:4
Sätila-Hulta 10:1
Nygården 1:18
Sätila-Hulta 10:5
Sätila-Hulta 10:2
Sätila-Hulta 1:16
Hestra 1:1
Sätila-Strömma 1:1
Sätila-Hulta 11:7
Gunnlered 1:20
Sätila-Hulta 11:1
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Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet
41a §.

________________
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RYDAL 2:30 | Rydal 2:31 - Bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad

Ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av två komplementbyggnader som är
sammanbyggda över tomtgräns på fastigheten RYDAL 2:30 | Rydal 2:31.
Åtgärden omfattar 75 kvadratmeter byggnads-och bruttoarea, av vilket 45
kvadratmeter hamnar
på Rydal 2:31 och 30 kvadratmeter på Rydal 2:30.
Fasadbeklädnad utgörs av puts med vit kulör och takbeklädnad av betongpannor
med mörkgrå kulör. Tillkommande fönster utgörs av lättmetall med ljusgrå kulör.
9 december 2022 var ärendet i plan-och byggnadsnämnden för beslut men
ärendet återförvisades på grund av att nyinkomna handlingar inkom i ärendet
som inte beretts.

§18 /2023 Dnr: BYGG.2022.625

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften är 11 858 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet:
Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse
Nybyggnadskarta
Plan- och fasadritning
Sektionsritning
Sektionsritning
Brandskiss
VA-ritning
Ansökan - reviderad
Brandskyddsbeskrivning
Remissvar
Foto översikt Rydal.pdf
Önskan om att ärendet tas upp i plan- och byggnadsnämnden
Ansökan reviderad

Avgift
Prövning Bygglov 9750 Kr
Grannhörande 2108 Kr
Avgift totalt 11 858 Kr

Tidsfristen började löpa 2022-12-09 och beslut fattades 2023-01-26, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
Bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för avgiften skickas separat.
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Beredning

För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 15-STY-3633 B, som vann
laga kraft 1981-01-16. Enligt detaljplanen får endast en huvudbyggnad och en
fristående garage- och förrådsbyggnad uppföras. Huvudbyggnad jämte garage
och förrådsbyggnad får icke uppta större sammanlagd areal än 180
kvadratmeter.
Garage och förrådsbyggnad får ej uppta större areal än 50 kvadratmeter. Garage
och förrådsbyggnad ska placeras minst 5 meter från gata, och som närmst 2
meter från tomtgräns.
Åtgärden avviker mot detaljplanen då komplementbyggnaden till största del
placeras på mark som inte får bebyggas, närmare bestämt 71.5 kvadratmeter
hamnar på prickad mark. På fastigheten Rydal 2:31 placeras 42.5 av 45
kvadratmeter på prickad mark och på Rydal 2:30 placeras 28 av 30
kvadratmeter på prickad mark.
Komplementbyggnaden avviker även från gällande detaljplan då det placeras
närmre än 2 meter till tomtgräns. Utöver det som nämns ovan så överskrider
den största tillåtna byggnadsarean med totalt 35 kvadratmeter på Rydal 2:31.

Kulturmiljövärden
Fastigheten omfattas delvis av det kommunala bevarandeprogrammet, men
åtgärden anses dock inte påverka kulturmiljön i området.

Yttranden
Ärendet har remitterats till teknik och service som inte har något att erinra men
VA upplyser om att miljökontoret avråder från att sätta in golvbrunn i
exempelvis garage och verkstad. Se bifogad remiss för mer information.
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har
fått tillfälle att yttra sig över ansökan.
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare till
Byggenheten. En granne har undertecknat yttrandet men ej fyllt i varken
tillstyrker eller avstyrker- svar tolkas som tillstyrker) och nämnden bedömer
därför att ingen har något emot förslaget.
Sökande i ärendet har inkommit med ett yttrande och en önskan om att ärendet
tas upp i nämnden.
Sökande skriver "Ärendet avser bygglovsansökan för två st garage,
sammanbyggda över tomtgräns eftersom det är bästa sättet att anordna en
garagemöjlighet på denna plats. Utformningen är funktionell och väl anpassad
till upplevelsen av gaturummet.
Garagebyggnaden har getts en diskret placering, tillbakadragen på tomterna."
Sökande skriver också att byggrätten på tomterna i tidigare kontakt med
kommunen meddelats enligt följande: "Byggrätt enligt gällande detaljplan:
Friliggande bostad, 1 våning samt garage-eller förrådsbyggnad. Total
byggnadsyta 180 kvadratmeter (huvudbyggnad) respektive 50 kvadratmeter
(garage- eller förrådsbyggnad). Byggnadshöjd 4,5 meter samt att man tidigare i
ett motsvarande garagebyggnad tolkat detaljplan så att garaget behöll sin
byggrätt på 50 kvadratmeter även om totalytan överskred 180. Granskning
skedde i maj 2022.
Sökande argumenterar också för ett godkännande i följande avseenden.
A
- Detaljplan av äldre datum med mer än hälften av tomtytan består av prickad
mark.
B
-Huvudbyggnaden
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bör inte ligga närmare tomtgränsen än 4,0 meter och måste
därför placeras ungefär mitt på tomten. Även en liten huvudbyggnad kan
svårligen läggas mer än fem meter från grannens tomtgräns, och garaget får
inte sammanbyggas med huvudbyggnaden enligt den nya tolkningen av Plan-
och bygglagen.
C
-Garaget får inte ligga närmare än två meter från fastighetsgränsen, och ett
passagemått på en meter måste av praktiska skäl upprätthållas mellan
huvudbyggnad och garage. Detta leder till att bredden på ett sidställt garage blir
5 meter - 2 meter - 1 meter = 2,0 meter. Och då kan man inte få in en bil i
garaget. ( Detaljplanens illustrationsskiss har för att lösa detta föreslagit att
boningshuset skall vara så litet som 125 kvadratmeter BYA på tomten 2:31. Men
vem vill bo i ett sådant litet hus, när den användbara lägenhetsytan för ett
enplanshus i så fall endast skulle bli 110 kvadratmeter.)
D
-En placering framför husen går inte att göra. De sneda tomtlinjerna begränsar
utrymmet allt för mycket för både garagebyggnaderna, parkeringsmöjligheterna
och infartsmöjligheterna. Och detta gäller för alla hustyper."
Byggenheten gör den samlade bedömningen att avvikelserna inte är av sådan
art att de kan anses vara liten avvikelse.
Vidare gör byggenheten utifrån gällande detaljplan bedömningen att det är
sammanlagt 180 kvadratmeter byggnadsarea som får byggas på varje fastighet
varav 50 kvadratmeter av dessa 180 får utgöra garage. Lydelse i detaljplan är
följande "På tomterna som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad
jämte garage- och förrådsbyggnad icke uppta större sammanlagd areal än 180
kvadratmeter.
Garage- och förrådsbyggnad får ej uppta större areal än 50 kvadratmeter
Att detaljplanen är av äldre datum har ingen betydelse då gällande detaljplan
ska tillämpas och gälla fram tills den ersätts eller ändras.
Enligt illustrationen på detaljplanen får ett garage och ett enbostadshus plats på
tomten utan avvikelser från detaljplanen.

Övervägande

Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 30 § PBL, ge ett bygglov till den som begär
det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd inom detaljplanerat
område. Om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
överensstämmer med detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men
avvikelsen är liten samt förenlig med detaljplanens syfte.
Åtgärden avviker mot detaljplan eftersom den till största del placeras på mark
som inte får bebyggas (prickad mark). Komplementbyggnaden avviker även mot
planen då den placeras närmre än 2 meter från tomtgräns. Utöver det överskrids
största tillåtna byggnadsarea med 35 kvadratmeter på fastigheten Rydal 2:31.
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge
bygglov för åtgärden.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-16.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften är 11 858 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
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Handlingar som ingår i beslutet:
Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse
Nybyggnadskarta
Plan- och fasadritning
Sektionsritning
Sektionsritning
Brandskiss
VA-ritning
Ansökan - reviderad
Brandskyddsbeskrivning
Remissvar
Foto översikt Rydal.pdf
Önskan om att ärendet tas upp i plan- och byggnadsnämnden
Ansökan reviderad

Avgift
Prövning Bygglov 9750 Kr
Grannehörande 2108 Kr
Avgift totalt 11 858 Kr

Tidsfristen började löpa 2022-12-09 och beslut fattades 2023-01-26, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
Bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för avgiften skickas separat.

Dagens sammanträde

Hanna Manaj, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Branshøj (M) föreslår att bevilja ansökan om bygglov.
Ann-Christine Asp (S) med stöd från Pontus Johansson (C) och Freddy Jensen
(V)föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Ann-Christine Asps (S)
förslag och dels Peter Branshøjs (M) förslag och ställer dem mot varandra.

Ordförande finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt Ann-Christine
Asps (S) förslag.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni
överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar.

Expedieras till

Delgivning av beslut Sökande

________________
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HYSSNA-STJÄRNHULT 1:27 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Ärendet

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
HYSSNASTJÄRNHULT 1:27.
Åtgärden omfattar 92.4 kvadratmeter byggnadsarea, 92.4 kvadratmeter
bruttoarea.
Fasadbeklädnad av trä med grön kulör och takbeklädnad av plåt med svart kulör.
Det har inkommit en ansökan om planbesked för området som omfattar befintlig
detaljplan av extern beställare. Positivt planbesked har givits av plan- och
byggnadsnämnden 5 mars 2021. Beställaren har pausat fortsatt arbete av
Detaljplanen.

Beredning

För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 15-STY-1614, som vann
laga kraft 1961-06-02. Enligt detaljplan får byggnad icke uppföras till större höjd
än 3,5 meter och bebyggelsen å tomtplats får icke givas större sammanlagd
areal än 70 kvadratmeter. Byggnad ska också placeras minst 6 meter från
tomtgräns.

Yttranden
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har
fått tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ärendet har remitterats till Teknik och service (VA) som inkom med upplysningar

§19 /2023 Dnr: BYGG.2022.637

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften är 10 324 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet:
Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse
Sektionsritning
Ansökan
Marksektionsritning, avvägning medelmarknivå
Följebrev

Avgift
Prövning Bygglov 7162 Kr
Grannehörande 3 162 Kr
Avgift totalt 10 324 Kr

Tidsfristen började löpa 2023-01-03 11:26:50 och beslut fattades 2023-01-26
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
Bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för avgiften skickas separat.
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som sökande behöver beakta se nedan samt bifogad handling.
"För kännedom vill TSF uppmärksamma sökande på att dennes fastighet ligger
inom ett av kommunens VA-utbyggnadsområde, enligt kommunfullmäktige
fastställda VA-plan (KF 2020-05-28, § 70).
Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA- försörjning
men som i framtiden planeras att få en kommunal VA- försörjning. I dagsläget
pågår planering inför att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området,
kommunen kan i dagsläget inte bedöma exakt när denna utbyggnad väntas vara
klar.
Vid byggnation av denna fastighet bör sökande vara medveten om att
kommunalt VA är aktuellt för fastigheten men att det föreligger en risk i att
påbörja byggnationen innan Va-anläggningen är färdigbyggd. Skulle det till
exempel uppstå en oförutsägbar händelse som skulle försena utbyggnaden av
Va-anläggningen, skulle detta innebära att nödvändiga VA-tjänster inte finns
tillgängligt när byggnationen står klart. Detta kan innebära att man istället
måste lösa VA- frågan genom tillfälliga lösningar för att kunna få ett slutbesked.
Sökande bör vara medveten om denna risk och att kommunen i dessa fall inte är
ersättningsskyldig för några tillkommande kostnader för eventuella tillfälliga
lösningar.
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra
sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att
ingen har något emot förslaget.
Sökande har bemött utskickat dokument "kommunicering om avslag". De
motiverar bland annat sin ansökan med följande: "Det fattades ett beslut om
beviljat bygglov för fastigheten Hyssna- Stjärnhult 1:28 den 19 augusti 2022, §
119/2022. Det finns dessutom fastigheter inom gällande detaljplan som avviker
från gällande detaljplan. Vi anhåller om dispens från gällande detaljplan och att
få vår bygglovsansökan prövad av Plan- och byggnadsnämnden." Se bilaga för
att ta del av hela dokumentet.
Byggnadsnämnden gör dock den samlade bedömningen att avvikelserna inte är
av sådan art att de kan anses vara en liten avvikelser som är förenlig med
detaljplanens syfte. En samlad bedömning i det enskilda fallet måste alltid göras
i varje ansökan om bygglov.

Övervägande

Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 30 § PBL, ge ett bygglov till den som begär
det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd inom detaljplanerat
område. Om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
överensstämmer med detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men
avvikelsen är liten samt förenlig med detaljplanens syfte.
Åtgärden avviker mot detaljplan eftersom den till största tillåtna byggnadsarean
(70 kvadratmeter) överskrids med 92,4 kvadratmeter.
Åtgärden avviker mot detaljplan eftersom en del av tillbyggnaden (ca 31
kvadratmeter) placeras på mark som inte får bebyggas (prickad mark).
Åtgärden avviker mot detaljplanen eftersom en del av tillbyggnaden placeras
närmre tomtgräns än 6 meter som närmst 4,5 meter.
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går att ge
bygglov för åtgärden.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-16.
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Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Avgiften är 10 324 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet:
Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse
Sektionsritning
Ansökan
Anmälan om kontrollansvarig
Planritning
Sektionsritning, A40.2-1
Sektionsritning, A40.2-2
Fasadritning
Situationsplan med parkering
Bemötande av kommunicering om avslag
Remissvar - Från TSF
Marksektionsritning, avvägning medelmarknivå
Följebrev

Avgift
Prövning Bygglov 7162 Kr
Grannehörande 3 162 Kr
Avgift totalt 10 324 Kr

Tidsfristen började löpa 2023-01-03 11:26:50 och beslut fattades 2023-01-26
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
Bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för avgiften skickas separat.

Dagens sammanträde

Hanna Manaj, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Mikael Ljunggren (SD) föreslår att bevilja ansökan.

Ann-Christine Asp (S) föreslår att ansökan avslås enligt förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Mikael Ljunggrens (SD)
förslag om beviljande och Ann-Christine Asps (S) förslag om att avslå ansökan
och ställer den mot varandra.

Ordförande finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt Ann-Christine
Asps (S) förslag.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni
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överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar.

Expedieras till

Delgivning av beslut Sökande, medsökande

________________
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Redovisning av delegationsbeslut

Ärendet

Redovisning av delegationsbeslut:

Från 2022-11-22 till 2022-12-31 har följande beslut fattats på delegation inom
miljöenheten:

§20 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.15

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från
perioden 2022-11-22 till 2022-12-31 och lägger dem till handlingarna.

Beskrivning
Besluts
paragraf

Expedierad
Datum

Ärendebeskrivning ÄrendeNummer

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 948: AGT 948 2022-11-22 Inspektion på objektet: Coop Skene LIV.2022.1775

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 949: FB 949 2022-11-22 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1535

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 950: FB 950 2022-11-23 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1462

Tillstånd förstärkt infiltration
med pump Handläggare, D §
951: TIL 951 2022-11-23 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1487

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 952: FB 952 2022-12-05 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.96

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 953: AGT 953 2022-11-23 Inspektion på objektet: Kronans Fisk LIV.2022.1824

Registrering av
livsmedelsanläggning
Handläggare, D § 954: REG 954 2022-11-23

Anmälan – registrering och
klassning av livsmedelsanläggning -
Köket LIV.2022.1822

Klassningsbeslut
Livsmedelsanläggning
Handläggare, D § 955: KLÅ 955 2022-11-23

Anmälan – registrering och
klassning av livsmedelsanläggning -
Köket LIV.2022.1822

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 956: AGT 956 2022-11-24

Inspektion på objektet: Två Skyttlar
Görväst AB LIV.2022.1812

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 957: AGT 957 2022-11-25

Inspektion på objektet: Hyssna
Livsmedel AB  LIV.2022.1832

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 958: FB 958 2022-11-25 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1373
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Tillstånd förstärkt infiltration
med pump Handläggare, D §
959: TIL 959 2022-11-28 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1219

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 960: AGT 960 2022-11-29

Inspektion på objektet: Caremore
Skogsbrynet HVB & resursskola LIV.2022.1863

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 961: AGT 961 2022-11-29

Inspektion på objektet:
Habygårdens förskola LIV.2022.1865

Klassningsbeslut - årlig avgift
2022
Handläggare/Biträdande
miljöchef, D § 962: KLÅ 962 2022-11-29 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.1122

Förbud utsläpp avlopp eget
utdömande Handläggare, D §
963: FB 963 2022-11-30 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1538

Förbud utsläpp avlopp eget
utdömande Handläggare, D §
964: FB 964 2022-11-30 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1455

Timavgift - Handläggning
Handläggare, D § 965: AGT 965 2022-11-30

Redovisning användning av
överskottsmassor Hultet 4:1 MIL.2022.1449

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 966: FB 966 2022-12-01 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1481

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 967: FB 967 2022-12-01 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1537

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 968: FB 968 2022-12-02 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1540

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 969: AGT 969 2022-12-01

Inspektion på objektet: Stomsåker
Äldreboende LIV.2022.1882

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 970: AGT 970 2022-12-01

Inspektion på objektet:
Föräldrakooperativet Bybarna LIV.2022.1883

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 971: FB 971 2022-12-02 Tillsyn enskilt avlopp MEA.2022.1534

Tillstånd markbädd
Handläggare, D § 972: TIL 972 2022-12-01 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1348

Tillstånd markbädd med
pump Handläggare, D § 973:
TIL 973 2022-12-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1282

Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 974: FB 974 2022-12-02 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1439
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Tillstånd markbädd med
pump Handläggare, D § 975:
TIL 975 2022-12-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1737

Tillstånd BAGA effektiv
infiltration Handläggare, D §
976: TIL 976 2022-12-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1688

Tillstånd förstärkt infiltration
Handläggare, D § 977: TIL 977 2022-12-05 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1550

Försiktighetsmått
bergvärmepump
Handläggare, D § 978: FL 978 2022-12-06

Anmälan - värmepump, Näringsbro
23 HÄL.2022.1886

Försiktighetsmått
bergvärmepump
Handläggare, D § 979: FL 979 2022-12-06 Anmälan - värmepump, KROK 1:63 HÄL.2022.1856

Klassningsbeslut
Livsmedelsanläggning
Handläggare, D § 980: KLÅ 980 2022-12-06

Anmälan – registrering och
klassning av livsmedelsanläggning -
Royal Indian LIV.2022.1726

Registrering av
livsmedelsanläggning
Handläggare, D § 981: REG 981 2022-12-06

Anmälan – registrering och
klassning av livsmedelsanläggning -
Royal Indian LIV.2022.1726

Tillstånd MRV med EP
Handläggare, D § 982: TIL 982 2022-12-07 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1046

Timavgift - Handläggning
Handläggare, D § 983: AGT 983 2022-12-07

Anmälan - ändring miljöfarlig
verksamhet pumpstation, Skene
skog, Hajom 12:1 MIL.2022.1728

Försiktighetsmått
bergvärmepump
Handläggare, D § 984: FL 984 2022-12-07 Anmälan - värmepump, SÄTILA 4:48 HÄL.2022.1915

MN Ordförandebeslut
Miljöchef, D § 985: FBV 985 2022-12-08

Klagomål - dumpning av massor och
asfalt MIL.2021.1101

Tillstånd förstärkt infiltration
Handläggare, D § 986: TIL 986 2022-12-09 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1628

Beslut om Försiktighetsmått
allmän Handläggare, D § 987:
FL 987 2022-12-09

Anmälan - om miljöfarlig
verksamhet, Fiskodling - Rydal 2:11 MIL.2022.1416

Förbud utsläpp avlopp eget
utdömande Handläggare, D §
988: FB 988 2022-12-12 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1450

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 989: AGT 989 2022-12-13

Inspektion på objektet: Hyssna
förskola LIV.2022.1936
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Förbud utsläpp avlopp
Handläggare, D § 990: FB 990 2022-12-13 Tillsyn enskilt avlopp MEA.2022.1246

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 991: AGT 991 2022-12-13

Inspektion på objektet:
Lärjungagården LIV.2022.1913

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 992: AGT 992 2022-12-13

Inspektion på objektet: Hemköp
Kinna - bageri och butik LIV.2022.1926

MN Ordförandebeslut
Handläggare/Biträdande
miljöchef, D § 993: TIL 993 2022-12-13 Ansökan serveringstillstånd SERVT.2022.1617

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 994: AGT 994 2022-12-13 Inspektion på objektet: Örbyskolan LIV.2022.1937

Tillstånd förstärkt infiltration
Handläggare, D § 995: TIL 995 2022-12-13 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.693

Förbud utsläpp avlopp eget
utdömande Handläggare, D §
996: FB 996 2022-12-13 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1459

Förbud utsläpp avlopp eget
utdömande Handläggare, D §
997: FB 997 2022-12-13 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1697

Beslut om Försiktighetsmått
allmän Handläggare, D § 998:
FL 998 2022-12-14

Anmälan mellanlagring av stubbar
och jordmassor Kråkered 1:9 MIL.2022.1800

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 999: AGT 999 2022-12-14 Inspektion på objektet: Knalle Fisk LIV.2022.1935

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1000: AGT 1000 2022-12-14

Inspektion på objektet: Nennas food
truck LIV.2022.1943

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1001: AGT 1001 2022-12-14 Inspektion på objektet: Strömskolan LIV.2022.1944

Försiktighetsmått
bergvärmepump
Handläggare, D § 1002: FL 1002 2022-12-14 Anmälan - värmepump, Skene 2:45 HÄL.2022.1929

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1003: AGT 1003 2022-12-14

Inspektion på objektet: Rydals
förskola LIV.2022.1947

Tillstånd markbädd med
pump Handläggare, D § 1004:
TIL 1004 2022-12-14 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1281
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Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1005: AGT 1005 2022-12-15

Inspektion på objektet: Solgårds
servicehus LIV.2022.1952

Förbud utsläpp avlopp eget
utdömande Handläggare, D §
1006: FB 1006 2022-12-19 Tillsyn enskilt avlopp 2022 MEA.2022.1702

Förbud utsläpp avlopp eget
utdömande Handläggare, D §
1007: FB 1007 2022-12-19 Tillsyn enskilt avlopp MEA.2022.1636

Tillstånd djurhållning inom
detaljplan Handläggare, D §
1008: TIL 1008 2022-12-19

Ansökan om att hålla fjäderfä inom
detaljplanerat område -
Brättingstorp 3:65 HÄL.2022.1956

Förbud utsläpp avlopp eget
utdömande Handläggare, D §
1009: FB 1009 2022-12-19 Tillsyn enskilt avlopp MEA.2022.1632

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1010: AGT 1010 2022-12-19

Inspektion på objektet: Korshögens
förskola LIV.2022.1961

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1011: AGT 1011 2022-12-20

Inspektion på objektet: Mariebergs
förskola LIV.2022.1966

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1012: AGT 1012 2022-12-20 Inspektion på objektet: Ängskolan LIV.2022.1968

MN Ordförandebeslut
Handläggare/Biträdande
miljöchef, D § 1014: TIL 1014 2022-12-20

Ansökan - stadigvarande tillstånd för
försäljning av tobaksprodukter ATL.2022.1757

MN Delegationsbeslut
grundmall Handläggare, D §
1015: GK 1015 2022-12-21

Sluttäckning av Skene skogs
avfallsanläggning MIL.2010.1049

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1016: AGT 1016 2022-12-21

Inspektion på objektet:
Stommenskolan LIV.2022.1970

Timavgift - Handläggning
Handläggare, D § 1017: AGT 1017 2022-12-21

Sluttäckning av Skene skogs
avfallsanläggning MIL.2010.1049

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1018: AGT 1018 2022-12-21

Inspektion på objektet:
Öxabäckskolan LIV.2022.1972

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1019: AGT 1019 2022-12-22 Inspektion på objektet: Lyckeskolan LIV.2022.1975

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1020: AGT 1020 2022-12-22

Inspektion på objektet: Karstorps
förskola LIV.2022.1982
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Från 2022-11-22 till 2022-12-31 har följande beslut fattats på delegation inom
byggenheten:

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1021: AGT 1021 2022-12-22

Inspektion på objektet: Almängs
servicehus LIV.2022.1983

Tillstånd markbädd med
pump Handläggare, D § 1022:
TIL 1022 2022-12-22 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.1714

Beslut om avgift
livsmedelskontroll
Handläggare, D § 1023: AGT 1023 2022-12-23

Inspektion på objektet: Kunskapens
hus - storkök LIV.2022.1985

Försiktighetsmått
bergvärmepump
Handläggare, D § 1024: FL 1024 2022-12-28

Anmälan - värmepump.
Brättingstorp 3:79  HÄL.2022.1994

ÄrendeNummer Beskrivning Beslutsfattare Beslutsdatum

BYGG.2022.683

Bygglov och startbesked
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-01

BYGG.2021.415
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2022.645

Bygglov och startbesked
inom Detaljplan,
planenlig
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-01

BYGG.2022.753
Användningsförbud Hiss
Byggnadsinspektör, : FB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2021.611
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2021.635
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2022.556

Bygglov och startbesked
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-01

BYGG.2022.101

Interimistiskt Slutbesked
Byggnadsinspektör, :
INTSLB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2022.702
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-01
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BYGG.2022.636

Bygglov och startbesked
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-01

BYGG.2022.713
Startbesked Anmälan
Byggnadsinspektör, : STA Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2022.638

Bygglov
Bygglovshandläggare, :
BL Bygglovshandläggare 2022-12-01

BYGG.2022.451
Startbesked
Byggnadsinspektör, : STB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2022.300
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2022.752
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2021.610
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2021.67

Interimistiskt Slutbesked
Byggnadsinspektör, :
INTSLB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2021.414
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-01

BYGG.2021.368

Interimistiskt Slutbesked
Byggnadsinspektör, :
INTSLB Byggnadsinspektör 2022-12-02

BYGG.2022.616

Bygglov
Bygglovshandläggare, :
BL Bygglovshandläggare 2022-12-02

BYGG.2022.621

Bygglov inom Detaljplan,
planenlig
Bygglovshandläggare, :
BL Bygglovshandläggare 2022-12-02

BYGG.2022.207
Avskrivning av ärende
Byggnadsinspektör, : AV Byggnadsinspektör 2022-12-05

BYGG.2022.756
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-05
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BYGG.2022.142
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-05

BYGG.2022.45
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-06

BYGG.2021.506
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-06

BYGG.2021.133
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-06

BYGG.2022.627

Bygglov och startbesked
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-06

BYGG.2015.265
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-06

BYGG.2022.11

Interimistiskt Slutbesked
Byggnadsinspektör, :
INTSLB Byggnadsinspektör 2022-12-07

BYGG.2022.389
Startbesked
Byggnadsinspektör, : STB Byggnadsinspektör 2022-12-07

BYGG.2022.501
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-07

STR.2020.797
Avskrivning av ärende
Kommunbiolog, : AV Kommunbiolog 2022-12-07

BYGG.2022.501
Startbesked Anmälan
Byggnadsinspektör, : STA Byggnadsinspektör 2022-12-07

STR.2022.760
Strandskyddsdispens
Kommunbiolog, : DISP Kommunbiolog 2022-12-07

BYGG.2022.523
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-07

BYGG.2022.593
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-07
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BYGG.2022.738

Bygglov och startbesked
inom Detaljplan,
planenlig
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-07

BYGG.2022.754
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-07

BYGG.2022.728
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-07

BYGG.2021.735
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-07

BYGG.2022.693

Bygglov och startbesked
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-08

BYGG.2022.594

Bygglov inom Detaljplan,
planenlig
Bygglovshandläggare, :
BL Bygglovshandläggare 2022-12-08

BYGG.2022.534

Bygglov
Bygglovshandläggare, :
BL Bygglovshandläggare 2022-12-08

BYGG.2022.487

Bygglov och startbesked
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-08

BYGG.2020.116

Interimistiskt Slutbesked
Byggnadsinspektör, :
INTSLB Byggnadsinspektör 2022-12-08

BYGG.2022.769
Startbesked Anmälan
Byggnadsinspektör, : STA Byggnadsinspektör 2022-12-08

BYGG.2022.265
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-09

BYGG.2022.381
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 169 PBN 2022-12-09

PLAN.2022.403
§ 170 Beslut om positivt
och negativt planbesked PBN 2022-12-09

BYGG.2022.755
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-09
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BYGG.2022.333
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 167 PBN 2022-12-09

BYGG.2022.178
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 168 PBN 2022-12-09

BYGG.2020.438
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-09

ALLM PB.2022.4
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 164 PBN 2022-12-09

ALLM PB.2022.650
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 165 PBN 2022-12-09

ALLM PB.2022.210
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 173 PBN 2022-12-09

BYGG.2022.625
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 166 PBN 2022-12-09

ALLM PB.2022.209
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 162 PBN 2022-12-09

PLAN.2021.126
§ 171/2022 Beslut om
etappindelning PBN 2022-12-09

ALLM PB.2022.212
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 163 PBN 2022-12-09

ALLM PB.2022.211
Protokoll 2022-12-09 -
PBN § 172 PBN 2022-12-09

BYGG.2022.138
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-12

BYGG.2022.597
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-12

BYGG.2022.745

Bygglov inom Detaljplan,
planenlig
Bygglovshandläggare, :
BL Bygglovshandläggare 2022-12-12

BYGG.2022.771
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-12

BYGG.2022.624
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-12

BYGG.2022.714
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-12
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BYGG.2019.143

Interimistiskt Slutbesked
Byggnadsinspektör, :
INTSLB Byggnadsinspektör 2022-12-13

BYGG.2020.848
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-14

BYGG.2021.572
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-14

BYGG.2022.196
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-14

BYGG.2021.665
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-14

BYGG.2022.780
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-14

BYGG.2021.692
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-14

BYGG.2022.685

Bygglov och startbesked
inom Detaljplan,
planenlig
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-15

BYGG.2022.633

Bygglov och startbesked
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-15

BYGG.2022.367
Startbesked
Byggnadsinspektör, : STB Byggnadsinspektör 2022-12-15

BYGG.2022.561

Ny kontrollansvarig
Byggnadsinspektör, :
KONT Byggnadsinspektör 2022-12-15

BYGG.2022.773
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-16

BYGG.2022.725
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-16

BYGG.2021.846
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-16
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BYGG.2022.127

Ny kontrollansvarig
Byggnadsinspektör, :
KONT Byggnadsinspektör 2022-12-16

BYGG.2022.736
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-19

BYGG.2022.442
Startbesked
Byggnadsinspektör, : STB Byggnadsinspektör 2022-12-19

BYGG.2021.514
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-19

BYGG.2022.765
Startbesked Anmälan
Byggnadsinspektör, : STA Byggnadsinspektör 2022-12-19

BYGG.2022.658
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-19

BYGG.2022.581
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-19

BYGG.2022.779
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-20

BYGG.2022.451

Ny kontrollansvarig
Byggnadsinspektör, :
KONT Byggnadsinspektör 2022-12-20

BYGG.2020.802
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-20

BYGG.2021.479
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-20

BYGG.2022.786
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-20

BYGG.2022.785
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-20

BYGG.2022.766
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
48

(52)
Bygg- och miljönämnden
Datum: 2023-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BYGG.2022.787
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-20

BYGG.2021.847
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-20

BYGG.2022.592

Bygglov och startbesked
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-21

BYGG.2022.66

Bygglov
Bygglovshandläggare, :
BL Bygglovshandläggare 2022-12-21

BYGG.2022.502
Startbesked Anmälan
Byggnadsinspektör, : STA Byggnadsinspektör 2022-12-21

BYGG.2021.854

Ny kontrollansvarig
Byggnadsinspektör, :
KONT Byggnadsinspektör 2022-12-21

BYGG.2022.644
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-21

BYGG.2020.633
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-21

BYGG.2021.87

Interimistiskt Slutbesked
Byggnadsinspektör, :
INTSLB Byggnadsinspektör 2022-12-21

STR.2022.774
Strandskyddsdispens
Kommunbiolog, : DISP Kommunbiolog 2022-12-22

BYGG.2021.854
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-22

BYGG.2022.524
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-22

BYGG.2022.608
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-22

BYGG.2022.651
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-22

BYGG.2022.551
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-22
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BYGG.2022.706
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-22

BYGG.2022.770

Bygglov och startbesked
inom Detaljplan,
planenlig
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-22

BYGG.2022.793
Avskrivning av ärende
Byggnadsinspektör, : AV Byggnadsinspektör 2022-12-22

BYGG.2022.570
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-23

BYGG.2022.286

Ny kontrollansvarig
Byggnadsinspektör, :
KONT Byggnadsinspektör 2022-12-27

BYGG.2022.741
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-28

BYGG.2021.430

Interimistiskt Slutbesked
Byggnadsinspektör, :
INTSLB Byggnadsinspektör 2022-12-28

BYGG.2022.374
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-28

BYGG.2022.806
Startbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : STE Byggnadsinspektör 2022-12-28

BYGG.2022.747
Avskrivning av ärende
Byggnadsinspektör, : AV Byggnadsinspektör 2022-12-28

BYGG.2022.324
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-28

BYGG.2022.681

Bygglov och startbesked
inom Detaljplan,
planenlig
Bygglovshandläggare, :
BSTB Bygglovshandläggare 2022-12-29

BYGG.2021.551
Slutbesked
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-29

BYGG.2022.728
Slutbesked Eldstad
Byggnadsinspektör, : SLB Byggnadsinspektör 2022-12-30
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Beslutsgång

Ordförande frågar om redovisning av delegationsbeslut kan godkännas och
läggas till handlingarna och finner att så sker.
________________
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Meddelanden

1. Kf § 214-22 Utdebitering 2023
2. Kf § 242-22 Taxor och avgifter 2023
3. Kf § 243-22 Budget 2023-2026 för Marks kommun
4. Ks § 237-22 Insatsområden 2023-2024 Bästa barnkommun
5. Ks § 238-22 Resultat från LUPP 2021 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
6. Lupp Marks kommun 2021 populärversion
7. KS 2022-50-62 Kf § 242_22 Taxor och avgifter 2023
8. KS 2022-50-63 Kf § 243_22 Budget 2023-2026 för Marks kommun
9. KS 2022-474-5 Kf § 211_22 Reglemente för bygg- och miljönämnden samt

upphävande av reglemente
10.KS 2022-474-6 Reglemente för bygg- och miljönämnden
11.Vänersborgs TR P 4854-22 Dom 2022-12-12
12.Beslut från överprövande instans om avskrivning - Sätila-Hede 3_3
13. Länsstyrelsen beslut 2022-12-15 delvis upphäver beslut delvis avslår

överklagande

________________

§21 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.14

Bygg- och miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
52

(52)
Bygg- och miljönämnden
Datum: 2023-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga frågor

Rolf Skarin (M) efterfrågar GIS karta med utmarkerade punkter på fastigheter.

Nämndsekreterare tar fram GIS karta till nämndens möte den 2 mars

________________

§22 /2023 Dnr: ALLM BMN.2023.23
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