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§ 5/2019 Dnr 2018-1334 230 

Yttrande över förhandsbesked på jordbruksmark - Xxxx X:X 

Miljönämndens beslut 

Miljönämnden beslutar att avstyrka förhandsbesked för nybyggnation av fem 
en bostadshus på fastigheten Xxxx X:X tills en konsekvensbeskrivning med 
nollalternativ och lokaliseringsalternativ har gjorts. 

Ärendet 

XXXX har till plan-och byggnadsnämnden inkommit med en ansökan om 
förhandsbesked för fem enbostadshus på fastighet Xxxx X:X. Miljönämnden 
har fått ärendet för yttrande. 

Beredning 

Vatten och Avlopp 

Fastigheterna ska kopplas på den planerade utbyggnaden av det kommunala 
VA-nätet. Det finns inga uppgifter om hur dagvattnet är tänkt att 
omhändertas. 

Naturvård 

Nybyggnationen är planerad att ske på jordbruksmark. I nuläget används 
marken som betesmark. Den planerade exploateringen ligger inom ett 
utpekat bebyggelseområde, B40e (utbyggnad på längre sikt efter 2030) i 
förslaget till fördjupad översiktsplan Nordväst, som är på remiss nu. Av 
sammanlagt 74 hektar utpekade nya bostadsområden utgörs 25 hektar (34%) 
av jordbruksmark, varav aktuell yta utgör 1,3 hektar. 

Då det inte är förenligt med riktlinjerna i ÖP att ianspråkta 25 hektar 
jordbruksmark för bostadsändamål, bör en ordentlig konsekvensbeskrivning 
med nollalternativ och lokaliseringsalternativ göras. 

Miliöstörande verksamhet (buller, industrier, kraftledningar etc.) 

Lukt och respektavstflnd frfln häst till bostäder 

Nordost om den tänkta byggnationen finns en mindre djurgård, på 
fastigheten Xxxx X:X. Enligt riktlinjerna (Respektavstånd mellan djurhållning 
och bostäder i Marks kommun) gäller avstånden: 

• 50 meter från bostäder till stall
• 25 meter från bostäder till rasthage.

Dessa riktlinjer är baserat på antal djurenheter. En skyddszon mot 
djurhållning, cirka 25 meter bred, är planerad mot fastigheten öster om 
bebyggelsen. Avstånd till stallet är mer än 150 meter. 

Buller 

En bullerutredning för väg 1612 kan behöva göras. 

Radon 

Underlag för bedömning av markradon saknas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde 
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övervägande 

Miljönämnden har tidigare gjort ställningstagandet att avslå bebyggelse på 
A-jordbruksmark, en benämning i den förra översiktsplanen för "större 
sammanhängande områden (>100 ha) med goda förutsättningar för rationell 
jordbruksdrift. Jordbruket är av primärt intresse". Den aktuella fastigheten 
ligger dock inom utpekat B-område "åkermark (25-100 ha) som bedöms 
bestående på sikt, men som har något sämre naturliga förutsättningar än 
A-område".

Vid exploatering av jordbruksmark måste en viktig avvägning göras. Enligt 
miljöbalken 3 kap 4 § får jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse 
om det tillgodoser väsentliga samhällsintressen och det inte kan göras på 
annan mer lämplig plats. Att det inte kan göras på annan mer lämplig plats 
gör att alternativa platser bör redovisas och avvägningen måste redovisas i 
bygglovsprövningen. 

Ett samlat ställningstagande över användningen av kommunens livsmedels
producerande mark behöver göras. En bullerutredning för väg 1612 kan 
behöva göras. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-23. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden beslutar att avstyrka förhandsbesked för nybyggnation av fem 
enbostadshus på fastigheten Xxxx X:X tills en konsekvensbeskrivning med 
nollalternativ och lokaliseringsalternativ har gjorts. 

Dagens sammanträde 
Kommunbiolog Anita Sjöstrand redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar enligt samhällsbyggnads
förvaltningens förslag. 

Förslaget antas. 

Expedieras till 

Plan-och byggnadsnämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12/2019

Meddelanden 

Miljönämndens beslut 
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Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

1 Mark- och miljödomstolen; Underrättelse om att Marks kommun får tillfälle att 
yttra sig angående återförvisad ansökan om lagligförklaring och tillstånd till 
vattenverksamhet alternativt utrivning av regleringsdamm i Ljungaån 
på fastigheten Xxxx X:X i Marks kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

Förslaget antas. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde 






