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Plan- och byggnadsnämnden
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Plats och tid

Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 – 15.10

Beslutande

(M)
(C)
(-)
(MP)
(S)
(S)
(S)

Lars-Åke Åkesson
Pontus Johansson
Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP)
Tony Larsson
Björn Andersson
Jan-Åke Löfgren
Arvid Eklund

(M)
(S)
(S)

Ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Hagman-Lindén
Susanne Clausen
Niklas Emnér

Övriga närvarande

Tjänstemän
Sara Åkesson, nämndsekreterare
Måns Hallén, förvaltningschef
Victoria Bengtsson, enhetschef
Lars Jönsson, planarkitekt, § 136-137
Emil Klasson, ekonom, § 136-137
Monica Bergsten, miljöstrateg, § 136 pkt 1
Fredrik Berg-Gustafsson, bygglovskonsult, § 141-142
Linnéa Ehlersson, bygglovsarkitekt, § 141-145

Utses att justera

Jan-Åke Löfgren

Justeringens plats och tid

Bygg- och miljökontoret, torsdagen den 8 november 2019, kl 09.00
§

Underskrifter Sekreterare

136 - 137, 141 - 147

Sara Åkesson
Ordförande
Pontus Johansson
Justerande
Jan-Åke Löfgren
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Plan- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Datum för anslags
uppsättande

2018-11-09

Datum för anslags
nedtagande

2018-12-03

Förvaringsplats för
protokollet

Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna

Underskrift

Sara Åkesson
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§ 136/2018

Information
1. Förvaltningschef Måns Hallén redogör för personalsituationen på byggenheten.
Nyanställd miljöstrateg Monica Bergsten presenterar sig och hälsas välkommen.
2. Planarkitekt Lars Jönsson redogör för verksamhetsplan för detaljplaner.

________________
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§ 137/2018

Dnr 2016-654 214

Detaljplan för Del av Kinna 24:121 – Antagande
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden antar detaljplan för del av fastigheten Kinna
24:121, Kinna.

Ärendet
Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att möjliggöra byggnation av ett
flerbostadshus med ca 33 lägenheter på del av fastigheten Kinna 24:121.
Planområdet utgör allmän park som är belägen mellan Gökgatan och Lärkgatan, bakom Kinna församlingshem. Marken ägs av kommunen och omfattar
2300 kvm.
Planförslaget reglerar markens användning till bostäder.

Beredning
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2016-12-14.
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd den 2017-10-30 genom
delegationsbeslut.
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2017-12-05 till 2018-01-15.
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Planförslaget var på granskning under tiden 2018-09-10 till 2018-10-19. Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Följande revideringar har gjorts efter granskningen:
- Uppdaterad text om lekplatser.
- Ny bestämmelse om fördröjning av dagvatten.
- Uppdaterad text om avfallshantering.
- u-område justeras.
- Uppdaterad text om parkeringar
Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget.
Planförslaget har tagits fram av tjänstepersoner på Bygg- och miljökontoret i
samarbete med andra berörda förvaltningar.

Ärendets behandling
Plan- och byggnadsnämndens beslut 2016-12-14 § 144 Planbesked.
Plan- och byggnadsnämndens delegationsbeslut 2017-10-30 Samråd.
Plan- och byggnadsnämndens beslut 2018-09-05 § 109 Granskning.
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-10-23.

Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden antar detaljplan för del av fastigheten Kinna
24:121, Kinna.

Justerandes sign
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Dagens sammanträde
Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign
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Dnr 2018-444 237

§ 141/2018

Loftsgården 4:6 - Tillbyggnad idrottshall
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av
idrottshall med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 31 c §.
Kontrollansvarig enl. PBL:
Lars Olsson, Hässletvägen 57, 439 32 Onsala
Innan byggstart kräver vi utstakning.
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom
Planritningar
inkom
Sektionsritningar
inkom
Fasadritningar
inkom
Anmälan om kontrollansvarig inkom
Situationsplan
inkom
Bygglovskarta
inkom
Planritningar
inkom
Fasadritning
inkom
Takplan
inkom
Avgift:
Bygglov
Startbesked
Avgift totalt

2018-06-25
2018-06-25
2018-06-25
2018-06-25
2018-06-28
2018-09-28
2018-09-28
2018-09-28
2018-09-28
2018-09-28

30 721 kr
35 526 kr
66 247 kr

Vi kommer att fakturera er separat avgift för kungörelse i tidning.

Ärendet
Ärendet avser en ansökan om bygglov tillbyggnad av befintlig hall, tillbyggnad
med en helt ny mindre hall och en del ändringar av planlösningen invändigt.

Beredning
Ansökan avser förlängning av befintlig idrottshall med 7,5 meter vilket motsvarar en tillkommande byggnadsarea om 200 kvm, tillbyggnad med en helt
ny men mindre hall med teknikutrymmen med en byggnadsarea om 610 kvm
samt en del ändringar av planlösningen invändigt. Den tillkommande hallens
byggnadshöjd är 6,8 meter.
Detaljplanen för området fastställdes 1967-09-29
Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas för idrottsändamål och med en
maximal byggnadshöjd om 4,4 meter.
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Yttranden
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Inga yttranden har inkommit.

Förvaltnignens motivering till beslut
Förslaget överskrider den enligt detaljplanen maximala byggnadshöjden med
2,4 meter men är väl anpassad efter befintlig marknivå. Den föreslagna
byggnadshöjden behövs med tanke på vad hallen ska användas till. I övrigt är
förslaget planenligt.
Sammantaget anses förslaget inte vara olämpligt, utgöra en betydande olägenhet eller strida mot detaljplanens syfte. Däremot strider det mot planbestämmelsen gällande byggnadshöjd.
Byggenhetens bedömning är att avvikelsen inte kan prövas som liten i enlighet med plan- och bygglagens 9 kapitel 30 b §.
Barnkonventionen, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet och omvärldsperspektivet har beaktats i övervägandet.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-10-24.

Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom
Planritningar
inkom
Sektionsritningar
inkom
Fasadritningar
inkom
Anmälan om kontrollansvarig inkom
Situationsplan
inkom
Bygglovskarta
inkom
Planritningar
inkom
Fasadritning
inkom
Takplan
inkom
Avgift, Prövning bygglov

2018-06-25
2018-06-25
2018-06-25
2018-06-25
2018-06-28
2018-09-28
2018-09-28
2018-09-28
2018-09-28
2018-09-28

30 721 kr

Vi kommer att fakturera er separat avgift för kungörelse i tidning.

Dagens sammanträde
Bygglovskonsult Fredrik Berg-Gustafsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Pontus Johansson (C) föreslår med instämmande av Björn Andersson (S) att
bevilja bygglov.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johanssons (C) och Björn Anderssons
(S) förslag och finner att plan- och byggnadsnämnden antar förslaget.

Upplysningar
Faktura skickas separat.
Enligt PBL 9 kap. 42 § a verkställs bygglovet 4 veckor efter beslutet kungjorts
(publiceringsdatum + 28 dagar). Åtgärden får därför inte påbörjas innan 4
veckor passerat, dock krävs det ett utfärdat startbesked.
Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §.
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och
byggnadsnämndens godkännande.
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs
genom pbn@mark.se eller 0320-217190.
Inför det tekniska samrådet föreläggs byggherren att, senast en vecka innan
det tekniska samrådet, lämna in följande handlingar till plan- och byggnadsnämnden:
- Förslag till kontrollplan
- Beräkning av primärenergital
- Brandskyddsbeskrivning
- Tillgänglighetsbeskrivning
- Geoteknisk utredning
- Markplaneringsritning
- Konstruktionsritningar
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 10
- VVS-ritningar
- VA-ritningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23
§ PBL)
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar.
Bilagor:
Bilaga 1 - Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Hur man överklagar

Expedieras till:
Beslutet delges den sökande och fastighetsägare för Loftsgården 4:6 enligt
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §. Kopia skickas till kontrollansvarig.
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
Underrättelse om beslutet via kungörelse i Markbladet och Borås Tidning, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §.
________________
Justerandes sign
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Dnr 2018-644 231

§ 142/2018

Skene 48:1 – Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom
Situationsplan
inkom
Nybyggnadskarta
inkom
Planritningar
inkom
Sektionsritningar
inkom
Fasadritningar
inkom
Anmälan om kontrollansvarig inkom
Avgift, Prövning bygglov

2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-10-10

1 171 kr

Ärendet

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med
19 lägenheter fördelat över en-, två- och trerummare i tre våningar. Utöver
flerbostadshuset gäller ansökan också en boendeparkering.

Beredning

Ansökan avser ett flerbostadshus i vinkel i tre våningar innehållande 19 lägenheter, hiss, cykelrum, lägenhetsförråd samt miljörum. Byggnadens totala
bruttoarea uppgår till 2180 kvm varav 540 kvm är öppenarea (balkonger och
loftgångar). Fasaden ska kläs i stående träpanel och taket med takpannor av
tegel.
Det förekommer fyra olika lägenhetstyper varav tolv stycken treor, sex stycken tvåor och en etta. Alla lägenheter har egen balkong.
Den tillkommande parkeringen har totalt 31 platser varav tre stycken är handikappsplatser.
Detaljplanen för området fastställdes 1992-11-18
Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en eller flera byggnader
med en total bruttoarea om 1100 kvm och maximalt tre våningar. Tillkommande byggnader måste ha takpannor av tegel och fasadmaterial av trä.

Yttranden

Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Inga yttranden har inkommit.

Förvaltningens motivering till beslut

Den föreslagna byggnaden överensstämmer med gällande detaljplan avseende detaljplanens huvudsyfte bostäder samt tillåtet antal våningar. Byggnadens storlek skiljer sig från den direkt omgivningen men är i sin skala ändå
ett lämpligt tillskott utmed Gästgivaregatan som har jämförbara byggnader

Justerandes sign
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uppförda närmare centrum. Byggnadens storlek och utformning utgör ett steg
i rätt riktning för utvecklingen av området.
Det föreslagna bostadshuset överskrider tillåten bruttoarea i gällande detaljplan.
Byggenhetens bedömning är att avvikelsen inte kan prövas som liten i enlighet med plan- och bygglagens 9 kapitel 30 b §.
Vidare bedöms ansökan uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagens 1
kapitel 1 § och syfta till att ”med hänsyn till den enskilda människans frihet,
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.”
Ansökan bedöms också överensstämma bestämmelserna i plan- och bygglagens 3 kapitel 1 § och 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en god form-,
färg- och materialverkan, och 3) vara tillgänglig och användbar för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Sammantaget anses förslaget inte vara olämpligt eller utgöra en betydande
olägenhet.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-11-06.
Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 1 kapitel 1 § och 3 kapitel 1
§.
Kontrollansvarig enl. PBL:
Lars Anfinset, Dalavägen 40, 426 68 Västra Frölunda
Innan byggstart kräver vi utstakning.
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom
Situationsplan
inkom
Nybyggnadskarta
inkom
Planritningar
inkom
Sektionsritningar
inkom
Fasadritningar
inkom
Anmälan om kontrollansvarig inkom
Avgift:
Bygglov
Startbesked
Totalt

2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-09-18
2018-10-10

57 073 kr
62 854 kr
119 927 kr

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Måns Hallén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
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Ledamöternas förslag till beslut
Björn Andersson (S) föreslår att avslå ansökan om bygglov.

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två
förslag.
Ordföranden ställer Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande (bevilja bygglov) mot Björn Anderssons (S) förslag (avslå bygglov) och finner att plan- och
byggnadsnämnden antar Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande (bevilja
bygglov).
Votering begärs och verkställs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till att bevilja bygglov enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande.
Nej-röst för bifall till Björn Anderssons (S) förslag att avslå ansökan om bygglov.
Ledamot
Lars-Åke Åkesson (M)
Lennart Svensson, invald på
mandat av MBP (-)
Tony Larsson (MP)
Björn Andersson (S)
Jan-Åke Löfgren (S)
Arvid Eklund (S)
Pontus Johansson (C)

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X

Med 4 nej-röster och 3 ja-röster bifaller plan- och byggnadsnämnden Björn
Anderssons (S) förslag.

Upplysningar
Faktura skickas separat.
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar.
Bilagor:
Bilaga 1 - Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Hur man överklagar

Expedieras till:
Beslutet delges den sökande enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.

________________

Justerandes sign
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§ 143/2018

Dnr 2018-220 216

Smälteryd 2:10 - Förhandsbesked ett enbostadshus
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel
17 § med villkor att:
•
Byggnadens utformning och exakta placering sker i samråd med
byggenheten inför ansökan om bygglov.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom 2018-03-16
Situationsplan
inkom 2018-09-28
Avgift, Förhandsbesked

11 006 kronor

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Smälteryd 2:10.

Beredning
Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse
och är belägen cirka 1 km väster om Sätila. Marken på fastigheten är platt
och består av träd, mindre växter och en bäck. Den tänkta husplaceringen är i
sydvästra delen av fastigheten och tillfartsvägen ska placeras längs med fastighetsgräns i väster.
Enskilt VA kommer att anläggas på fastigheten.

Yttrande
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker. Avloppstillstånd finns
snart utfärdat.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har inkommit.
Övervägande

Motivering till beslut
I Sätila finns förskola, grundskola F-9, mataffär, butiker och restaurang.
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.
All ny bebyggelse ska utformas och förläggas med särskild hänsyn till landskapsbilden. Platsen uppfyller kraven i 2 kapitlet 1-2 § och 4-5 § plan- och
bygglagen (2010:900). Positivt förhandsbesked kan beviljas enligt 9 kapitlet
17 §.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-10-31.

Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17
§ med villkor att:
•
Byggnadens utformning och exakta placering sker i samråd med byggenheten inför ansökan om bygglov.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom 2018-03-16
Situationsplan
inkom 2018-09-28
Avgift, Förhandsbesked

11 006 kronor

Dagens sammanträde
Bygglovsarkitekt Linnéa Ehlersson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse.
Förslaget antas.

Upplysningar
Vi skickar din faktura separat.
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 §.
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du överklagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”.
Bilagor:
Bilaga 1 - Hur man överklagar
Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet

Expedieras till:
Beslutet delges den sökande enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Håkankila
2:3, Lygnersvider 1:31, Smälteryd 2:9, Smälteryd 2:11, Smälteryd 2:23,
Smälteryd 2:25, Smälteryd 2:26, Smälteryd 2:27, Smälteryd 2:29, Smälteryd
2:40 och Smälteryd 2:41, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §.

________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

§ 144/2018

Dnr 2018-576 216

Håkankila 1:8 - Förhandsbesked 3 enbostadshus
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för
nybyggnad av tre enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet
17 § med villkor att:
•
Byggnadernas exakta placering och utformning sker i samråd med
byggenheten inför ansökan om bygglov
•
Bostadshusen placeras utanför strandskyddsområdet
•
Tomtarean för varje tomt är minst 1 500 m2.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom 2018-09-03
Situationsplan
inkom 2018-10-18
Avgift, Förhandsbesked

18 326 kronor

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Håkankila 1:8.

Beredning

Fastigheten är belägen i området Sjödal, ca 2 km söder om Ubbhults kapell,
intill Stora Öresjön. Fastigheten ligger utanför detaljplan men angränsar till
sammanhållen bebyggelse. Delar av fastigheten ligger inom LIS-område. En
liten del av fastigheten ligger inom strandskydd.
Föreslagen tillfartsväg till fastigheterna kommer att anläggas från Jägmästarvägen och över den södra delen av fastigheten.
De tillkommande fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt VA.

Yttrande

Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker men påpekar att:
Om det tas ner mer än 6-7 stycken träd inom strandskyddet krävs en strandskyddsdispens. Det gäller även om tomtplatsavgränsningen och schacktning
kommer att ske inom strandskyddet.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och
bygglagen 9 kapitlet 25 §, följande synpunkter har inkommit:
Tillsammans med byggnationen på Ubbhult 2:2 framträder området ganska
tätt bebyggt och som en del av ett möjligt större tätbebyggt område, vilket
kan ändra hela områdets landsbygdskaraktär.

Motivering till beslut

Vid Ubbhults kapell finns förskola och grundskola F-3. Strax nedanför de nya
fastigheterna finns en vändplats för skolbussen.
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

All ny bebyggelse ska utformas och förläggas med särskild hänsyn till landskapsbilden. Platsen uppfyller kraven i 2 kapitlet 1-2 § och 4-5 § plan- och
bygglagen (2010:900). Positivt förhandsbesked kan beviljas enligt 9 kapitlet
17 §.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-10-31.

Förvaltningens förslag till beslut

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för
nybyggnad av tre enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet
17 § med villkor att:
•
Byggnadernas exakta placering och utformning sker i samråd med
byggenheten inför ansökan om bygglov
•
Bostadshusen placeras utanför strandskyddsområdet
•
Tomtarean för varje tomt är minst 1 500 m2.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom 2018-09-03
Situationsplan
inkom 2018-10-18
Avgift, Förhandsbesked

18 326 kronor

Dagens sammanträde
Bygglovsarkitekt Linnéa Ehlersson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse.
Förslaget antas.

Upplysningar
Vi skickar din faktura separat.
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 §.
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du överklagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”.
Bilagor:
Bilaga 1 - Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Hur man överklagar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

Expedieras till:
Beslutet delges fastighetsägare för Håkankila 1:8, Håkankila 1:13 och Ubbhult
2:9 enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Håkankila
1:4, Håkankila 1:6, Håkankila 1:11, Håkankila 1:12, Håkankila 1:13, Håkankila 1:15, Håkankila 1:17, Håkankila 1:20, Håkankila 1:3, Ubbhult 2:2 och
Ubbhult 2:4, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

Dnr 2018-510 216

§ 145/2018

Ussbo 1:4 - Förhandsbesked ett enbostadshus
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet
17 § med villkor att:
•
Tillkommande byggnaders exakta placering och utformning sker i samråd
med byggenheten inför ansökan om bygglov.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom 2018-08-09
Situationsplan
inkom 2018-09-30
Avgift, Förhandsbesked

8 078 kronor

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett
garage på fastigheten Ussbo 1:4.

Beredning
Fastigheten är belägen cirka 4,5 km sydost om Horred, längs med vägen till
Kungsäter. Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen
bebyggelse.
Den föreslagna husplaceringen ligger i änden på en åker, intill ett skogsbryn
med höga naturvärden biotop. Marken på platsen är relativt platt. Från den
befintliga tillfartsvägen kommer en väg fram till huset att anläggas. På fastigheten finns idag ett bostadshus. Tomten kommer inte att styckas av i dagsläget.
Fastigheten ansluts till enskilt VA.

Yttrande
Ärendet har remitterats till miljöenheten som avstyrker förhandsbeskedet på
grund av att byggnationen planeras på brukningsvärd jordbruksmark.
Miljöenheten påpekar också att det finns grova träd som är inventerade och
utpekade som skyddsvärda. Det är viktigt att hålla ett ordentligt skyddsavstånd till de skyddsvärda träden vid schaktning. Är man för nära träden så att
de riskerar att påverkas ska man samråda med Länsstyrelsen i ett 12:6 samråd enligt miljöbalken.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har inkommit.

Motivering till beslut
Horred ligger som närmaste samhälle. I Horred finns mataffär, restaurang,
mindre affärer, förskola och grundskola F-6.
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

All ny bebyggelse ska utformas och förläggas med särskild hänsyn till landskapsbilden. Platsen uppfyller kraven i 2 kapitlet 1–2 § och 4-5 § plan- och
bygglagen (2010:900). Positivt förhandsbesked kan beviljas enligt 9 kapitlet
17 §.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-10-31.

Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet
17 § med villkor att:
•
Tillkommande byggnaders exakta placering och utformning sker i samråd
med byggenheten inför ansökan om bygglov.
Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
inkom 2018-08-09
Situationsplan
inkom 2018-09-30
Avgift, Förhandsbesked

8 078 kronor

Dagens sammanträde
Bygglovsarkitekt Linnéa Ehlersson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Tony Larsson (MP) föreslår att inte bevilja positivt förhandsbesked.

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två
förslag.
Ordföranden ställer Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande (bevilja förhandsbesked) mot Tony Larssons (MP) förslag (inte bevilja positivt förhandsbesked) och finner att plan- och byggnadsnämnden antar Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande (bevilja positivt förhandsbesked).

Upplysningar
Vi skickar din faktura separat.
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 §.
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du överklagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”.

Bilagor:
Bilaga 1 - Hur man överklagar
Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

Expedieras till:
Beslutet delges den sökande enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Gunnabo
1:2, Josskulla 1:1, Strömmared 3:2, Ussbo 1:2, Hjältaljunga 1:13, KungsäterHult 1:2, Hultabergs Äng 1:3 och Ödsmåla 2:2, enligt plan- och bygglagen 9
kapitlet 41 b §.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

§ 146/2018

Meddelanden
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

1. Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, protokoll 2018-10-10, mål
nr P 9131-18. Överklagande av Vänersborgs Tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-09-14 i mål nr P2502-18, gällande beslut om faktura för positivt förhandsbesked på fastigheten XX i Marks kommun; nu
fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.
2. Borås Tingsrätt, kallelse 2018-10-11, mål T 1855-18. XX ./. Marks kommun angående skadestånd enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen.
3. Vänersborgs Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen, föreläggande 2018-1012, mål nr P1275-18. XX m.fl. ./. XX m.fl. angående överklagande av
Länsstyrelsens beslut 2018-03-13, dnr 403-40721-2017, angående bygglov för nybyggnad av industribyggnader på fastigheten XX i Marks kommun. Plan- och byggnadsnämnden föreläggs att yttra sig.
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2018-10-24,
dnr 403-38548-2017. Överklagande av beslut om avgift avseende ansökan om bygglov för nybyggnad av endostadshus och ändrad användning
av fritidshus till garage på fastigheten XX i Marks kommun. Länsstyrelsen
avslår överklagandet men ändrar avgiften till 1 138 kr.
5. Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom 2018-10-30, mål
nr M 2243-18. Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 17 maj 2018 i ärende nr 526-12380-2018, gällande strandskyddsdispens för brygga på fastigheten XX i Marks kommun. Mark- och
miljödomstolen avslår överklagandet.
6. Marks kommun, folkhälsosamordnare, inbjudan till forum för barn och
unga 2018; Tema barnrätt.
7. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2018-10-31,
dnr 403-33663-2018. Överklagande av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten XX i Marks kommun. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till
nämnden för fortsatt handläggning.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

§ 147/2018

Redovisning av delegationsbeslut
Plan- och byggnadsnämndens beslut
Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Bygg- och miljökontoret redovisar beslut tagna på delegation enligt beslut om
delegationsordning 2018-01-31 § 17.
Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden:
Dnr
2018-494
2016-329
2011/0251
2011/0415
2017-488
2012-595
2014-392
2014-413
2015-608
2018-319
2016-435
2014-97
2015-481
2015-549
2018-330
2017-829
2015-651
2015-747
2015-466
2015-468
2018-596
2018-595
2014-600
2018-689
2018-690
2018-691
2018-692
2018-598
2014-153
2018-597
2018-594
2018-586
2018-593
Justerandes sign

Ärendetyp
Datum
Installation eldstad
2018-08-21
Tillbyggnad fritidshus med max 15m2 2018-08-23
Anmälan för utfyllnad utanför
tomtgräns
2018-09-28
Anmälan om ovårdad tomt
2018-09-28
Ovårdad tomt
2018-10-01
Flera olovliga åtgärder på Hanatorps
Camping
2018-10-01
Olovligt plank, hur nr 6, tomt nr 26
2018-10-01
Anmälan om att skyddsplantering
saknas
2018-10-01
Olovlig komplementbyggnad
2018-10-01
Ovårdad tomt
2018-10-01
Olovlig byggnation
2018-10-03
Nybyggnad av komplementbyggnad
carport 36 kvm
2018-10-03
Anmälan om för hög häck
2018-10-04
Anmälan angående ovårdad häck och
buskage
2018-10-04
Nybyggnad komplementbyggnad
2018-10-05
Utvändig ändring flerbostadshus
2018-10-08
Skräpig tomt
2018-10-08
Olovlig ändrad användning från
lägergård med övernattningsmöjlighet
till gruppboende
2018-10-08
Ovårdad tomt
2018-10-09
Ovårdad tomt
2018-10-09
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-10
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-10
Anläggande av parkeringsplats
2018-10-10
Adress på fastighet
2018-10-10
Adress på fastighet
2018-10-10
Adress på fastighet
2018-10-10
Adress på fastighet
2018-10-10
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-10
Nybyggnad av förråd/verkstad
2018-10-10
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-10
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-10
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-10
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-10
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

2018-587
2018-592
2018-103
2017-483
2017-739
2012-282
2011/0340
2011/0457
2013-677
2016-471
2018-632
2018-599
2018-630
2014-622
2018-505
2017-337
2018-491
2012-347
2018-674
2015-790
2018-337
2018-695
2018-696
2018-697
2018-699
2018-700
2018-509
2018-591
2018-590
2018-629
2018-631
2013-172
2017-555
2016-580
2015-570
2018-665
2012-263
2013-708
2018-703
2011-594
2003/0532
2018-403
2018-705
2018-705
2016-456
2018-303
2016-929
Justerandes sign

Nybyggnad transformatorstation
Nybyggnad transformatorstation
Utvändig ändring affärshus
Anläggning av askgravlund
Olovlig byggnation
Anmälan om sönderrostat räcke med
fara för fallolyckor
Anmälan om att smältvatten rinner in
på grannfastighet
Anmälan om utfyllnad utanför
tomtgräns
Förfallen mur
Ovårdad tomt samt mur som håller
på att rasa ner
Nybyggnad nätstation
Nybyggnad transformatorstation
Nybyggnad nätstation
Utvändig ändring av industribyggnad
Nybyggnad komplementbyggnad
Olovlig byggnation
Olovlig byggaation
Anmälan om nedfallen ladugård
Olovliga åtgärder
Anmälan om ovårdad byggnad
Utvändig ändring enbostadshus
solceller
Adress på fastighet
Adress på fastighet
Adress på fastighet
Adress på fastighet
Adress på fastighet
Nybyggnad fritidshus
Nybyggnad transformatorstation
Nybyggnad transformatorstation
Nybyggnad nätstation
Nybyggnad nätstation
Anmälan om olovlig uppställning av
bilar
Olovlig byggnation
Olovlig uppställning manskapsbod
Påbörjad bygglovspliktig åtgärd utan
startbesked
Utebliven OVK
Nybyggnad växthus
Nybyggnad komplementbyggnad
Adress på fastighet
Tillbyggnad enbostadshus
Nybyggnad enbostadshus garage
Nybyggnad enbostadshus och
komplementbyggnad
Ej godkänd hiss
Ej godkänd hiss
Anmälan om för hög häck i gathörn
Tillbyggnad flerbostadshus
Tillbyggnad fritidshus

2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-12
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-18

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(25)
Plan- och byggnadsnämnden
2018-11-07

2018-323
2018-613
2018-438
2018-537
2018-688
2018-374
2017-345
2017-759
2018-401
2018-686
2016-894
2017-642
2017-643
2015-645
2016-526
2015-451
2015-132
2016-560
2018-427
2018-488
2018-640
2018-553
2018-662
2018-716
2018-719
2018-710
2018-680
2018-701
2018-711
2018-557
2018-649
2018-682
2018-721
2018-161
2018-276
2018-736
2018-737
2018-738
2017-792
2012-638
2013-379
2018-626
2012-460
2018-627
2018-574
2013-194
Justerandes sign

Tillbyggnad enbostadshus
2018-10-18
Rivning samt nybyggnad stationsbyggnad
för eldistribution
2018-10-18
Förhandsbesked enbostadshus och
komplementbyggnad
2018-10-18
Tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning av pastorsexpedition till
förskola t.o.m 2023-12-31
2018-10-18
Uppförande skyltanordning affärshus 2018-10-18
Nybyggnad enbostadshus
2018-10-18
Borttagande av stenmur
2018-10-18
Nybyggnad enbostadshus
2018-10-18
Nybyggnad av komplementbyggnad 2018-10-19
Installation pelletspanna
2018-10-19
Förhandsbesked för enbostadshus
2018-10-19
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-19
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-19
Rivning av kontorsbyggnad
2018-10-19
Nybyggnad fritidshus
2018-10-19
Nybyggnad bullerplank
2018-10-19
Rivning av huvudbyggnad och nybyggnad
av enbostadshus och garage
2018-10-19
Misstanke om olovlig byggnation
2018-10-19
Tillbyggnad industribyggnad
2018-10-23
Utvändig ändring enbostadshus
2018-10-24
Installation eldstad
2018-10-24
Installation eldstad
2018-10-24
Installation eldstad
2018-10-24
Adress på fastighet
2018-10-22
Adress på fastighet
2018-10-22
Installation eldstad
2018-10-25
Installation eldstad, rökkanal och
skorsten
2018-10-25
Installation eldstad och skorsten
2018-10-25
Installation eldstad och rökkanal
2018-10-25
Tillbyggnad industribyggnad
2018-10-25
Nybyggnad transformatorstation
2018-10-25
Tillbyggnad enbostadshus
2018-10-26
Installation eldstad
2018-10-26
Olovlig åtgärd
2018-10-29
Tillbyggnad enbostadshus
2018-10-29
Adress på fastighet
2018-10-29
Adress på fastighet
2018-10-29
Adress på fastighet
2018-10-29
Uppförande av container för tankning 2018-10-29
Ansökan om tidsbegränsat bygglov
för pendelparkering
2018-10-29
Ansökan om tidsbegränsat bygglov
för pendelparkering t.o.m 2014-08-01 2018-10-29
Nybyggnad enbostadshus
2018-10-29
Ansökan om bygglov för nybyggnad av
rökkur 2 st
2018-10-29
Installation eldstad
2018-10-29
Installation eldstad
2018-10-29
Anmälan om installation av eldstad
2018-10-29
Utdragsbestyrkande
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2018-655
2016-527
2013-320
2012-40
2018-420
2018-685
2012-445
2018-402
2018-482
2018-651
2017-270

Installation eldstad
2018-10-29
Rivning av slamsilos, mark- och bygglov
för nybyggnad av slamavvattning på
avloppsreningsanläggning
2018-10-29
Anmälan om olovligt uppfört plank
2018-10-29
Bygglov för tillbyggnad av carport för
4 st bilar
2018-10-29
Nybyggnad 4 st parhus
2018-10-29
Tillbyggnad affärshus
2018-10-29
Friggebod/lekstuga uppförd nära tomtgräns
samt installation av rökkanal utan lov 2018-10-30
Installation vedeldad bastukamin
2018-10-31
Rivning samt nybyggnad
enbostadshus
2018-10-31
Nybyggnad enbostadshus
2018-10-31
Nybyggnad komplementbyggnad
2018-10-31

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

