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§ 43/2019    
 
Information 
 
1. Revisor Roger Fogelström presenterar sig och Marks kommuns revisorers upp-

drag/verksamhet. 
 

2. Förvaltningschef Victoria Bengtsson informerar om ramjusteringar i samband med 
att nya uppdrag har tillkommit förvaltningen, rekryteringar och även lite kort in-
formation om pågående detaljplaner. 

 
3. Antikvarie Linda Lövkvist informerar om arbetet med kulturmiljöprogrammet. 

 
4. Registrator Linus Gustavsson informerar om arkivsituationen. Detta med anledning 

av det uppdrag som förvaltningen fick av plan- och byggnadsnämnden 2019-03-
06. Beslut fattas i ärendet, se separat beslutspunkt i detta protokoll.   

 

________________ 
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§ 44/2019    
 
Arkivuppdrag 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en  
- fördjupad undersökning med kostnadsberäkningar samt  
- skrivelse till Kommunfullmäktige om att begära betalningsmedel i syfte 

att åtgärda arkivsituationen för att uppfylla lagkraven. 
 

Tidigare behandling 
Plan- och byggnadsnämnden gav förvaltningen ett uppdrag den 6 mars 2019 
att utreda arkivsituationen och upprätta en skrivelse där konsekvenserna av 
nuvarande brister i arkivsituationen kontra lagstiftning beskrivs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse som nämnden tar 
del av. Förvaltningen har anställt en administrativ projektanställning för att 
hantera viss del av eftersläpet i arkiveringen och för att kanalisera  
problemställningen.    

Dagens sammanträde 
Registrator Linus Gustavsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Björn Andersson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en  
- fördjupad undersökning med kostnadsberäkningar samt  
- skrivelse till Kommunfullmäktige om att begära betalningsmedel i syfte att 

åtgärda arkivsituationen för att uppfylla lagkraven. 

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

________________ 
 

  

Dnr 2019-187 004 
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§ 45/2019    
 
Nytt vägnamn i Örby 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Krokängsvägen blir nytt vägnamn i Örby. 
 

Ärendet 
En ny detaljplan för villabebyggelse, del av Krok 1:12, Örby har antagits. 
Detta medför att en ny väg kommer att anläggas i området. 
 
Den nya vägen berör 7 st nya fastigheter, som saknar adress. 
Den berör även 4 st befintliga fastigheter som gränsar till planområdet. Dessa 
fastigheter har idag gemensam infart/väg från Öresjövägen, med adresserna 
Öresjövägen 47-53. 
 
För att tydliggöra adresseringen i området förslås ett nytt vägnamn.  
I samband med detta sker en omadressering av de 4 befintliga fastigheterna. 

Beredning 
Ärendet har skickats på remiss till Skene-Örby Hembygdsförening samt till 
berörda fastighetsägare.  
Dessa har inte inkommit med några synpunkter.   

Motivering av beslut 
Vägnamnet knyter an till området som i folkmun benämns Krok och fastighet-
erna har även traktnamnet Krok. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-21. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Krokängsvägen blir nytt vägnamn i Örby. 

Dagens sammanträde 
Adresshandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
 

  

Dnr 2019-196  246 
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§ 46/2019    
 
Nytt adressområde berörande fastigheterna Fotskäl 4:13-4:17 m fl i 
Fotskäl 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Stegareberg blir nytt adressområde i Fotskäl. 
 

Ärendet 
Förslag på ett nytt adressområde söder om Tostaredsvägen, mellan Tö-
restorpsvägen och Vikullavägen i Fotskäl. 
Området har infart från Tostaredsvägen (väg 1602) i Fotskäl. 

Beredning 
Adressområdet berör främst 5 stycken nya fastigheter, för villabebyggelse, 
som idag saknar registrerade adresser.  
 
Ärendet har skickats på remiss till Fotskäls Hembygdsförening samt till berörd 
fastighetsägare.  
Dessa förslag har inkommit: Stegareberg, Kullen, Fridkullen och Kullabacken.   

Motivering av beslut 
Det är positivt att lyfta fram och bevara gamla namn och Stegareberg är 
namnet på en kulle belägen inom adressområdet. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-21. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Stegareberg blir nytt adressområde i Fotskäl. 

Dagens sammanträde 
Adresshandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
 

  

Dnr 2019-95  246 
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§ 47/2019    
 
XX - Byggsanktionsavgift samt rättelseföreläggande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att påföra en byggsanktionsavgift om 
12 881 kr till ägaren av fastigheten XX.  
 
Om rättelse inte vidtas inom 2 månader från det att beslutet träder i kraft, 
kommer en ny byggsanktionsavgift utgå med två gånger beloppet av den 
byggsanktionsavgift som dömdes ut innan. 
 
Avgiften ska betalas till Mark kommuns Plan- och byggnadsnämnd inom två 
månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. 
 

Ärendet 
Olovlig byggnation, uppförd utan startbesked.  
Uppförande av del av uteservering med skärmtak på XX.  

Beredning 
2018-10-05 fick bygg- och miljökontoret kännedom om att det på fastigheten 
XX kan ha utförts åtgärder som strider mot plan- och bygglagen. 
 
2018-10-24 besökte en byggnadsinspektör fastigheten och kunde då konsta-
tera att olovliga åtgärder var utförda. På en del av den nedbrunna ytan var nu 
en uteservering med skärmtak uppbyggd. Den berörda ytan är på ca 20.4 
kvm.  
Den utförda åtgärden bedöms utgöra en bygglovspliktig åtgärd. Bygglov har 
beviljats i efterhand för åtgärden men startbesked har ej utfärdats.  
Noteras kan att fastighetsägaren fick rivningslov 2018-02-19 för rivning av 
den brandskadade delen av byggnaden. Denna rivning är utförd och slutbe-
sked utfärdades 2018-04-12. 
 
2018-09-05 inkom en ansökan om bygglov för att utföra flera åtgärder inklu-
sive den åtgärd som berör detta ärende.  
 
2019-01-18 beviljades bygglov (pbn 2018–612 232). 
 
2019-02-12 skickade Samhällsbyggnadsförvaltningen ett brev till fastighetsä-
garen för möjlighet till yttrande.  
 
2019-02-15 inkom ett yttrande från fastighetsägaren till Samhällsbyggnads-
förvaltningen. 

Motivering av beslut 
Om fastighetsägaren vill göra rättelse genom att riva den berörda tillbyggna-
den skulle denne meddela detta till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 
den 2019-03-12.                                                          
 
Fastighetsägaren har tidigare sökt rivningslov för rivning av den nedbrunna 
delen av byggnaden och sedan gjort felbedömningen att den aktuella åtgär-
den ej krävde bygglov. Det har utförts en mindre åtgärd i form av att en 

Dnr 2018-681 228 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 10(74) 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 2019-04-03 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

vägg, ca 4.5m lång har byggts upp och ett skärmtak på en mindre del av den 
nedbrunna ytan har uppförts, detta för att avskärma den större ytan som var 
brandskadad.  
 
Eftersom fastighetsägaren har låtit utföra en tillbyggnad utan att ha bygglov 
och startbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut för överträdelsen 
enligt 11 kap.51 § Plan- och bygglagen.   
 
Bygglov är sökt och beviljat i efterhand.   
Då överträdelse inte kan anses ha skett uppsåtligen kan detta ses som 
förmildrande omständigheter och att byggsanktionsavgiften ska sättas ner till 
en fjärdedel vilket i detta fall ger en summa på 12 881kr. 
 
Paragrafer: 
§ Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. i Plan- och bygglagen 
(PBL) ska tillsynsmyndigheten enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift). 
 
§ En åtgärd som kräver bygglov får enligt 10 kap. 3 § punkt 1 PBL inte påbör-
jas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
 
§ Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den av-
giftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen 
tas ut enligt 9 kap. 2 § PBF. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det be-
lopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgif-
ten för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
 
§ En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet enligt PBL 11 kap. 53 §. 
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i 
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned 
till hälften eller en fjärdedel enligt PBL 11 kap. 53a §. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av 
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307). 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-19. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att påföra en byggsanktionsavgift om 
12 881 kr till ägaren av fastigheten XX.  
 
Om rättelse inte vidtas inom 2 månader från det att beslutet träder i kraft, 
kommer en ny byggsanktionsavgift utgå med två gånger beloppet av den 
byggsanktionsavgift som dömdes ut innan. 
 
Rättelse utförs genom att byggsanktionsavgiften betalas.    
 
Avgiften ska betalas till Mark kommuns Plan- och byggnadsnämnd inom två 
månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. 
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Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektör Katarina Janeblom redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Björn Andersson (S) föreslår att följande formulering utgår: 
Rättelse utförs genom att byggsanktionsavgiften betalas.    

Beslutsgång 
Ordförande föreslår enligt Björn Andersson (S) förslag och finner att plan- och 
byggnadsnämnden antar förslaget.  

Upplysningar 
Byggsanktionsavgiften ska betalas till byggnadsnämnden.  Faktura skickas 
separat. Den ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften vunnit laga kraft. Har inte avgiften betalats i tid kommer byggnads-
nämnden ansöka om indrivning hos kronofogdemyndigheten.  
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 - Anmälan/fotografier 
Bilaga 3 - Fotografier från tillsynsbesök 
Bilaga 4 - Beräkning av byggsanktionsavgift 
Bilaga 5 - Planritning  
Bilaga 6 - Yttrande från fastighetsägare 

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

________________ 
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§ 48/2019    
 
Hanatorp 2:12, tomt 30 -  Ansökan om strandskyddsdispens befintlig 
brygga 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår strandskyddsdispens för brygga på  
fastigheten Hanatorp S:1 med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 
 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens i efterhand för en redan uppförd ca 36 
meter lång enskild brygga utanför arrndetomt 30 på fastigheterna Hanatorp 
2:12 och Hanatorp S:1 inom Östra Öresjöns strandskyddsområde. 
 
Sökande 
XX 
XX 

Bakgrund 
Vid Östra Öresjön råder strandskydd inom 300 meter från strandlinjen, på 
land och i vatten. Vid Hanatorpsviken utgörs stranden av en smal remsa av 
sandstrand mellan vattenbrynet och arrendetomterna på fastigheten Hanatorp 
2:12. Stranden är dock tillgänglig och passerbar för allmänheten utan att 
kränka arrendetomternas hemfridszoner. Strandområdet mellan Hanatorps 
strand och Mos strand är av betydelse för friluftslivet och viktigt att bevara 
tillgängligt för allmänheten. 
 
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv. Det berörs inte av områ-
desskydd enligt miljöbalken kapitel 7 eller naturvårdsavtal. Östra Öresjön är i 
kommunens översiktsplan utpekad som ekologiskt särskilt känsligt område. 

Motivering av beslut 
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 sex särskilda skäl 
som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § kan åberopas. 
 
Det särskilda skäl som åberopas i ansökan är: 
3. Dispensen avser ett område som behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför om-
rådet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl, men att 
syftet med strandskyddet motverkas så att dispens inte kan ges. En enskild 
brygga utanför en tomtplats påverkar allmänhetens tillgång till strandområdet 
och har en avhållande effekt för förbipasserande. Bryggor ska i möjligaste 
mån också samlokaliseras.  
 
Det krävs starka skäl för att de allmänna intressen som strandskyddet syftar 
till att tillgodose ska få stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha enskild 
brygga. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer sammantaget att det all-
männa intresset av att värna strandskyddet väger tyngre än den enskildes in-

Dnr 2018-449 2390 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13(74) 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 2019-04-03 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

tresse i detta fall. Det finns således inte förutsättningar att ge dispens för 
bryggan. 
 
Beslutet har kommunicerats med sökanden via mejl. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår strandskyddsdispens för brygga på fastig-
heten Hanatorp S:1 med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 

Dagens sammanträde 
Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Detta ärende är en del i ansökan om dispens för nybyggnation av fritidshus på 
fastigheten Hanatorp 2:12, arrendetomt 30 (dnr 2018-390 2390) och ingår i 
samma avgift. Fakturan är redan betald. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 

Expedieras till: 
XX 
XX 

________________ 
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§ 49/2019    
 
Hyssna-Stjärnhult 1:1, del av - Strandskyddsdispens för anläggande 
av tre nya tomter med bostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
anläggande av tre nya tomter med bostadshus och garage inom  
strandskyddat område vid Härsjön, på del av fastighet Hyssna-Stjärnhult 1:1 
med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 
 
Avgift: 8 224 kr 
 
Plan- och byggnadsnämnden delegerar till kommunbiolog att fatta beslut i 
ärendet om förutsättningarna skulle förändras framöver gällande  
byggnationsplacering. 
 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av tre nya tomter med 
bostadshus och garage inom strandskyddat område vid Härsjön, på del av 
fastighet Hyssna-Stjärnhult 1:1. Området är utpekat som LIS-område i kom-
munens översiktsplan. 
 
Sökande 
XX 
XX 

Bakgrund 
Vid Härsjön råder strandskydd inom 200 meter från strandlinjen, på land och i 
vatten. Området för byggnationen ligger inom LIS-område (Landsbygdsut-
veckling i strandnära läge). utpekat i ÖP (översikts-planen). Mellan området 
för byggnationen och sjön finns bebyggelse inom en detaljplan från 1961. 
Området omfattas inte av riksintresse enligt miljöbalken kap. 3 eller kap. 4, 
områdesskydd enligt miljöbalken kap. 7 eller naturvårdsavtal. 

Motivering av beslut 
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Sex särskilda skäl som 
anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § kan åberopas, men  
enligt 7 kap. 18 d § kan även ett sjunde skäl tillämpas. 
 
Det särskilda skäl som åberopas i ansökan är: 
7. Dispensen avser åtgärder i ett av kommunen utsett LIS-område. 
 
Bygg- och Miljökontoret bedömer att växt- och djurlivet inte påverkas av åt-
gärden. Inga höga naturvärden eller värden för friluftslivet berörs av åtgär-
den. Det finns utrymme för fri passage för allmänheten mellan befintlig be-
byggelse och stranden. 
 
 
 
 

Dnr 2019-178 2390 
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Tomtplatsavgränsning/Anvisad plats 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 f § bestäms de platser som får tas i anspråk 
som tomter enligt markering på beslutskarta daterad 2019-03-20. Tomtplat-
sernas ytor är ca 2140 m2, 2460 m2och 1920 m2. 
 
Inskränkning av den enskildes rätt bedöms acceptabel i enlighet med miljö-
balken 7 kap. 25 §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
anläggande av tre nya tomter med bostadshus och garage inom strandskyd-
dat område vid Härsjön, på del av fastighet Hyssna-Stjärnhult 1:1 med stöd 
av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 

Dagens sammanträde 
Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår följande tillägg:  
Delegering till kommunbiolog att fatta beslut i ärendet om förutsättningarna 
skulle förändras framöver gällande byggnationsplacering. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens  
tjänsteutlåtande och finner att plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 

Ordförande föreslår enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att plan- 
och byggnadsnämnden antar förslaget.  
 
Upplysningar 
Avgift 8224 kr. Faktura skickas separat.  
Avgift enligt taxa fastställd enligt kommunfullmäktiges beslut med dnr 2017-
480 042 § 211/2018. 
 
Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har på-
börjats inom två är eller avslutats inom fem är från den dag då dispensbeslu-
tet vann laga kraft. (Enligt miljöbalken 7 kap 18 h §). 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar. 
 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsin-
tressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta Länsstyrelsens 
beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 
 
Bygglov eller marklov kan krävas. Om ändringar av byggnaders mått, place-
ring och antal avviker från beslutskartan tillhörande detta beslut ska änd-
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ringsbeslut göras. Ansökan om ändring skickas till Plan- och byggnadsnämn-
den. Kontakta Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. Ar-
bete i vatten kan kräva anmälan eller tillstånd. 
 
Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppma-
nas att själva informera grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Översiktskarta 
Bilaga 2 – Beslutskarta daterad 2019-03-20 
Bilaga 3 – Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX 
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
- Lantmäteriet: kundcenter@lm.se 

________________ 
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§ 50/2019    
 
Håkankila 1:8 - Strandskyddsdispens för anläggande av tomter 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
anläggande av två tomter på fastighet Håkankila 1:8 med stöd av 7 kap.  
18 b § miljöbalken. 
 
Villkor:  
Inga villkor är förenliga med beslutet. 
 
Avgift: 8 224 kr 
 
Plan- och byggnadsnämnden delegerar till kommunbiolog att fatta beslut i 
ärendet om förutsättningarna skulle förändras framöver gällande  
byggnationsplacering. 
 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av två tomter vid Stora 
Öresjön, på fastighet Håkankila 1:8 i Marks kommun.  
Avstyckningar av tre nya tomter planeras på fastigheten, varav två delvis be-
rörs av strandskydd.  
Inom det strandskyddade området ska en väg dras, med tillfarter till de nya 
tomterna.  
Byggnaderna på de nya tomterna planeras att byggas utanför strandskydds-
området, men ytorna som ligger innanför strandskyddsgränsen kommer att 
anläggas som tomt.  
 
Sökande 
XX 
XX 

Bakgrund 
Vid Stora Öresjön råder strandskydd inom 100 meter från strandlinjen, på 
land och i vatten. Tidigare har det varit skog på den aktuella platsen, men nu 
har överföringsledningen för det kommunala VA:t grävts ner där. Strand-
skyddsdispens för detta har behandlats i tillståndet för vattenverksamhet. 
Fastigheten ligger inom ett område utpekat i ÖP (översiktsplanen) som LIS 
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Området är också ett så kallat om-
vandlingsområde, där infrastruktur som kommunalt avlopp och vatten håller 
på att anslutas. I området finns en kommunal badplats. 
Området omfattas inte av riksintresse enligt miljöbalken kap. 3 eller kap. 4, 
områdesskydd enligt miljöbalken kap. 7 eller naturvårdsavtal. 

Motivering av beslut 
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Sex särskilda skäl som 
anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § kan åberopas, men  
enligt 7 kap. 18 d § kan även ett sjunde skäl tillämpas. 
 
 

Dnr 2019-153 2390 
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Det särskilda skäl som åberopas i ansökan är: 
7. Dispensen avser åtgärder i ett av kommunen utsett LIS-område. 
 
Bygg- och Miljökontoret bedömer att inga höga naturvärden eller värden för 
friluftslivet berörs av anläggningen av tomterna.  
Åtgärden påverkar inte tillgängligheten till den kommunala badplatsen.  
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att dispens för en ny väg inte be-
hövs, då den inte skär av någon existerande biotop och därmed inte väsent-
ligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Den påverkar heller inte 
allmänhetens tillgång till strandområdet på ett oacceptabelt sätt.  
 
Tomtplatsavgränsning 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 f § bestäms den plats som får tas i anspråk 
som tomt enligt markering på beslutskarta daterad 20 mars 2019. Ytan för 
den västra tomten är ca 1560 m2 och ytan för den östra tomten är ca 1580 
m2. 
 
Beslutet har kommunicerats med sökanden vid besök. 
 
Inskränkning av den enskildes rätt bedöms acceptabel i enlighet med miljö-
balken 7 kap. 25 §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-21. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
anläggande av två tomter på fastighet Håkankila 1:8 med stöd av 7 kap. 18 b 
§ miljöbalken. 
 
Villkor:  
Inga villkor är förenliga med beslutet. 

Dagens sammanträde 
Kommunbiolog Anita Sjöstrand redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Björn Andersson (S) föreslår följande tillägg: 
Delegering till kommunbiolog att fatta beslut i ärendet om förutsättningarna 
skulle förändras framöver gällande byggnationsplacering. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens  
tjänsteutlåtande och finner att plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Ordförande föreslår enligt Björn Andersson (S) förslag och finner att plan- och 
byggnadsnämnden antar förslaget. 

Upplysningar 
Avgift 8224 kr. Faktura skickas separat.  
Avgift enligt taxa fastställd enligt kommunfullmäktiges beslut med dnr 2017-
480 042 § 211/2018. 
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Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har på-
börjats inom två är eller avslutats inom fem är från den dag då dispensbeslu-
tet vann laga kraft. (Enligt miljöbalken 7 kap 18 h §). 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar. 
 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsin-
tressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta Länsstyrelsens 
beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 
 
Bygglov eller marklov kan krävas. Kontakta Länsstyrelsen om du ska utföra 
åtgärder i vattenområden. Arbete i vatten kan kräva anmälan eller tillstånd. 
 
Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppma-
nas att själva informera grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Översiktskarta 
Bilaga 2 – Beslutskarta daterad 2019-03-20 
Bilaga 3 – Foton 
Bilaga 4 – Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX 
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
- Lantmäteriet: kundcenter@lm.se 

________________ 
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§ 51/2019    
 
Ubbhult 2:2 - Strandskyddsdispens för garage samt anläggande av 
tomt 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens på 
fastighet Ubbhult 2:2 för anläggande av tomt på tomt 1 samt ett garage på 
tomt 2 med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 
 
Villkor:  
Inga villkor är förenliga med beslutet. 
 
Avgift: 8 224 kr 
 
Plan- och byggnadsnämnden delegerar till kommunbiolog att fatta beslut i 
ärendet om förutsättningarna skulle förändras framöver gällande  
byggnationsplacering. 
 

Ärendet 
Ansökan avser dels strandskyddsdispens för anläggande av en tomt och dels 
anläggande av garage på en annan tomt vid Stora Öresjön, på fastighet Ubb-
hult 2:2 i Marks kommun.  
Avstyckningar av fyra nya tomter planeras på fastigheten, varav två berörs av 
strandskydd. En tomt ligger delvis inom strandskyddat område (tomt 1) och 
en ligger helt inom strandskyddsområde (tomt 2). 
 
För tomt 1, som delvis berörs av strandskyddet, planeras bostadshuset att 
byggas utanför strandskyddsgränsen, men ytan som ligger innanför strand-
skyddsgränsen kommer att anläggas som tomt. 
 
För tomt 2, som ligger helt inom strandskyddsgränsen, ska ett garage med 
måtten ca 4x6 m byggas vid befintligt bostadshus. 
 
En ny vägdragning kommer att göras, som till viss del också berör strand-
skyddsområdet. 
 
Sökande 
XX 
XX 

Bakgrund 
Vid Stora Öresjön råder strandskydd inom 100 meter från strandlinjen, på 
land och i vatten. Tidigare har det varit skog på den aktuella platsen för den 
planerade nya vägen och där tomt 1 ligger, men nu har överföringsledningen 
för det kommunala VA:t grävts ner där. Strandskyddsdispens för detta har 
behandlats i tillståndet för vattenverksamhet.  
Fastigheten ligger inom ett område utpekat i ÖP (översiktsplanen) som LIS 
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Området är också ett så kallat om-
vandlingsområde, där infrastruktur som kommunalt avlopp och vatten håller 
på att anslutas. I området finns en kommunal badplats. 

Dnr 2019-142 2390 
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Området omfattas inte av riksintresse enligt miljöbalken kap. 3 eller kap. 4, 
områdesskydd enligt miljöbalken kap. 7 eller naturvårdsavtal. 

Motivering av beslut 
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Sex särskilda skäl som 
anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § kan åberopas, men  
enligt 7 kap. 18 d § kan även ett sjunde skäl tillämpas. 
 
De 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 
7. Dispensen avser åtgärder i ett av kommunen utsett LIS-område. 
 
Bygg- och Miljökontoret bedömer att inga höga naturvärden eller värden för 
friluftslivet berörs av anläggningen av tomt på tomt 1 eller byggnationen på 
tomt 2.  
Åtgärderna med avstyckningen av de tre tomterna där tomt 1 ingår, kommer 
att medföra en förändring av den befintliga vägdragningen. Detta anses inte 
påverka tillgängligheten till den kommunala badplatsen.  
 
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att dispens för en ny väg inte be-
hövs, då den inte skär av någon existerande biotop och därmed inte väsent-
ligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Den påverkar heller inte 
allmänhetens tillgång till strandområdet på ett oacceptabelt sätt.  
 
Tomtplatsavgränsning 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 f § bestäms den plats som får tas i anspråk 
som tomt enligt markering på beslutskarta daterad 20 mars 2019. yta för 
tomtplats 1 är ca 1058 m2 och yta för tomtplats 2 är ca 1830 m2. Eftersom 
det inte finns någon fri passage utmed sjön på de närliggande fastigheterna 
vid tomtplats 2 och att tomten är ianspråktagen hela vägen ner till vattnet, 
anses tomtplatsavgränsningen vara motiverad. 
 
Beslutet har kommunicerats med sökanden. 
 
Inskränkning av den enskildes rätt bedöms acceptabel i enlighet med miljö-
balken 7 kap. 25 §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-21. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens på 
fastighet Ubbhult 2:2 för anläggande av tomt på tomt 1 samt ett garage på 
tomt 2 med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 
 
Villkor:  
Inga villkor är förenliga med beslutet. 

Dagens sammanträde 
Kommunbiolog Anita Sjöstrand redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår följande tillägg: 
Delegering till kommunbiolog att fatta beslut i ärendet om förutsättningarna 
skulle förändras framöver gällande byggnationsplacering. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens  
tjänsteutlåtande och finner att plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Ordförande föreslår enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att plan- 
och byggnadsnämnden antar förslaget. 

Upplysningar 
Avgift 8224 kr. Faktura skickas separat.  
Avgift enligt taxa fastställd enligt kommunfullmäktiges beslut med dnr 2017-
480 042 § 211/2018. 
 
Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har på-
börjats inom två är eller avslutats inom fem är från den dag då dispensbeslu-
tet vann laga kraft. (Enligt miljöbalken 7 kap 18 h §). 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar. 
 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsin-
tressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta Länsstyrelsens 
beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder vidtas. 
 
Bygglov eller marklov kan krävas. Kontakta Länsstyrelsen om du ska utföra 
åtgärder i vattenområden. Arbete i vatten kan kräva anmälan eller tillstånd. 
 
Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppma-
nas att själva informera grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Översiktskarta 
Bilaga 2 – Beslutskarta daterad 2019-03-20 
Bilaga 3 – Foton 
Bilaga 4 – Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX 
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
- Lantmäteriet: kundcenter@lm. 
________________ 
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§ 52/2019    
 
Tostakulla 1:4 – Förhandsbesked för två tomter för nybyggnation av 
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § för två tomter på cirka 3000 m2 som  
vardera ska bebyggas med enbostadshus med en tänkt bruttoarea på cirka 
160 m2, mot villkor att förutsättningarna för markens lämplighet uppfylls.  
Placering och utformning ska ske i samråd med byggenheten inför ansökan 
om bygglov.  
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnation av ett 
enbostadshus.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-02-20 
Situationsplan  inkom 2018-02-20 
Godkännande vägförening inkom 2018-02-20 
 
Avgift, Förhandsbesked 19 632 kr 
 

Ärendet 
Ansökan gäller förhandsbesked för två tomter på cirka 3000 m2 som vardera 
ska bebyggas med enbostadshus med en tänkt bruttoarea på cirka 160 m2. 

Beredning 
Den avsedda lokaliseringen av tomterna ligger inom Tostakulla 1:4. Lokali-
seringen är utanför samlad bebyggelse och utanför detaljplanelagt område 
och cirka 900 meter från sjön Lygnern  
 
Ett platsbesök gjordes 2019-02-13. På besöket deltog Sophia Cohen, Anders 
Hägg och XX.  
 
Enligt gällande översiktsplan ligger den avsedda lokaliseringen inom gränsen 
till riksintresse för friluftsliv och riksintresse för naturvården, Lygnerns och 
Storåns dalgång. I dalgångsstråken ska tillkommande bebyggelse underordna 
sig landskapets karaktär vid ny bebyggelse ska hänsyn tas så att spridnings-
korridorer för väster och djur bevaras. Viktigt är bedömning av om en till-
kommande bebyggelse skapar barriärer som hindrar spridning. Vid avvägning 
ska ny bebyggelse om möjligt lokaliseras till områden som redan är påver-
kade av befintlig bebyggelse. Ingrepp bör anpassas till eller förstärka land-
skapsbilden.  
Vid den valda lokaliseringen är därmed utformningen och placeringen av till-
kommande byggnader viktigt. De tomter som avses i ansökan om förhands-
besked är placerade intill befintlig väg och med närhet till redan befintlig be-
byggelse. Tomterna är placerade intill väg och i skogsgränsen mellan skog 
och öppet landskap och bedömningen är att en framtida påverkan från nytill-
kommande bebyggelse är liten i förhållande till nuläget i landskapet.    
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Den valda lokaliseringen är placerad inom ett markområde mestadels beväxt 
med skog men den valda lokaliseringen bedöms inte innebära en splittring av 
produktiva brukningsenheter.   
 
Platsen ligger i nära anslutning till väg, vilket innebär att lämplig väganslut-
ning lätt kan anordnas. Fiberanslutning är förberedd och dragen fram till väg-
kant intill de ansökta tomterna. Krav på närhet till samhällsservice och kom-
munikation uppfylls. 
 
Eftersom marken inte tidigare varit bebyggd har ännu ingen utredning gjorts 
av markens geotekniska beskaffenhet. En sådan utredning behöver göras in-
för val av lämplig grundläggning och byggnadssätt vid tillkommande lovgiv-
ning och byggnation.  
 
Tostakulla 1:4 ligger lantligt och långt från källor till störande omgivningsbul-
ler. Bedömningen är därför att ingen bullerutredning behöver göras.  
 
Vid en tillkommande nybyggnation behöver hänsyn tas till markens anord-
nande kring bostadshuset för att det på ett säkert sätt ska kunna användas 
av barn och människor med funktionshinder. Då de avsedda tomterna inte har 
några stora höjdskillnader i terrängen bedöms att tillgänglighetskrav på tomt 
och byggnation kan tillgodoses.  
 
Enligt översiktsplanen är utformningen och placering viktig på grund av plat-
sens utpekade naturvärden och friluftsvärden. Bedömningen är att en ny be-
byggelse ska utformas så att den sammanfogas till befintligt bebyggelseland-
skap och ansluter harmoniskt till detta. Gemensamt för bostadshusen i om-
givningen är att de är traditionellt utformade. Både bostadshus och komple-
mentbyggnader präglas av enkelhet i detaljer, har mestadels sadeltak och är 
målade i röd slamfärg. Detta bör tas hänsyn till vid en tillkommande byggnat-
ion.  
 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbeskedet med avseende på enskilt vatten och 
avlopp. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kap. 25 §. Inga synpunkter har inkommit.  

Motivering av beslut 
Den avsedda marklokaliseringen är ur väg, kommunikations och servicesyn-
punkt lämplig för nybyggnation av ett enbostadshus. Huset kan med lätthet 
anslutas mot väg, samhällsservice och kommunikationer. Vald lokalisering 
uppfyller krav på miljöhänsyn och avfallshantering kan tillgodoses. 
 
Ansökan har prövats mot plan- och bygglagen 2 kapitlet. Den sammantagna 
bedömningen är att marken på båda tomterna från allmän synpunkt är lämp-
lig för byggnation av enbostadshus.  
 
Då området inte är geotekniskt utrett om det är lämpligt för en framtida ny-
byggnation ska krav ställas på en sådan utredning. 
 
Förutsättningar för markens lämplighet vid byggnation av ett enbostadshus: 
• Hänsyn ska tas till omgivande bebyggelse och landskap vid val av ut-

formning av nya byggnationer.  
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• Markens geotekniska beskaffenhet behöver utredas och bedömas lämplig 
för vald byggnation.  

• En framtida byggnation av ett enbostadshus behöver ha en vatten- och 
avloppslösning anpassad till områdets förutsättningar.  

• Marken omkring bostadshuset samt bostadsfunktioner ska anordnas en-
kelt åtkomliga, säkra och tillgängliga för funktionshindrade.  

 
Det här ärendet har bedömts i enlighet med plan- och bygglagen 1 kapitlet 1 
§ som syftar till 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.  
 
Handläggningen har beaktat barnkonventionens intentioner om barnets rätt 
till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, mo-
raliska och sociala utveckling. En god livsmiljö och goda uppväxtvillkor.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-18 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § för två tomter på cirka 3000 m2 som var-
dera ska bebyggas med enbostadshus med en tänkt bruttoarea på cirka 160 
m2, mot villkor att förutsättningarna för markens lämplighet uppfylls. Place-
ring och utformning ska ske i samråd med byggenheten inför ansökan om 
bygglov.  
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnation av ett 
enbostadshus.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-02-20 
Situationsplan  inkom 2018-02-20 
Godkännande vägförening inkom 2018-02-20 
 
Avgift, Förhandsbesked 19 632 kr 

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare Sophia Cohen redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar din faktura separat. 
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Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om förhands-
besked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och byggla-
gen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du över-
klagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägare XX och XX, enligt plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Gädde-
bäckshult 1:4, Svanshult 1:4, Tostakulla 1:8, Tostakulla 1:10, Svanshult 1:13 
och Hyltorna 1:3, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 53/2019    
 
Kinnasten 1:1>8 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till ordförande att besluta 
om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus när ärendet 
har handlagts färdigt, med villkor att: 
• tillkommande byggnaders exakta placering och utformning sker i samråd 

med byggenheten inför ansökan om bygglov.   
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus 
på fastigheten Kinnasten 1:1>8.  
Förslag om att plan- och byggnadsnämnden delegerar till ordförande att be-
sluta om förhandsbesked när ärendet har handlagts färdigt.  

Beredning 
Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse i 
området Kinnasten cirka 2 km från Kinna centrum. Fastigheten har idag en 
total areal på 4330 m2 och den kommer att styckas i två delar där varje tomt 
får en areal på cirka 2165 m2.  
Fastigheten är högre belägen än de fastigheterna framför och gränsar till 
skogsområde. På platsen där tomterna är planerade har skogen tagits ner. 
Platserna för de tänkta bostäderna är delvis platt och delvis sluttande. Det går 
även en stig över fastigheten som går längre in i skogen.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Kinna, Skene och Örby, laga kraft den 18 
september 2012, beskrivs området Kinnasten att utgöra en komplettering till 
det befintliga bostadsområdet. Kinnasten är idag bebyggt med villor, radhus 
och lägenheter.  
 
Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt VA med förutsättning att 
servitut kan ges för ledningarna över grannfastigheten Kinnasten 1:36.  
 
Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, ärendet är ute på grannehörande i form av kungö-
relse i dagstidningen, svar senast den 3 april 2019. 

Motivering av beslut 
I Kinna finns förskola och grundskola F-9, restauranger, mataffär, caféer och 
butiker. I centrum finns även bra kollektivtrafik till Borås, Göteborg och Var-
berg.  
 
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 land-
skapsbilden. De tillkommande fastigheterna ansluts till befintlig bebyggelse. 
Platsen uppfyller kraven i 2 kapitlet 1-2 § och 4-5 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Dnr 2019-75 216 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-27.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till ordförande att besluta 
om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus när ärendet 
har handlagts färdigt, med villkor att: 
• tillkommande byggnaders exakta placering och utformning sker i samråd 

med byggenheten inför ansökan om bygglov.   

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 
Beslutet skickas till sökanden XX 

________________ 
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§ 54/2019    
 
Hestra 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad 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.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-01-07 
Situationsplan  inkom 2019-01-31 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  10 823 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 020 kr 
Avgift totalt  15 843 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad.  
 
Ärendet komplett 2019-01-31.  

Beredning 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse 
och är belägen cirka 1 km nordost om Ubbhults kapell. Fastigheten har en to-
tal areal på 6898 m2. Den delen som berör förhandsbeskedet kommer att 
styckas av och bli ungefär 2100 m2. Fastigheten består av några enstaka träd 
och är relativt platt. 
 
I översiktsplanen, laga kraft den 25 maj 2019, redovisas fastigheten inom 
knutpunkt, utvecklingsnoder och länkade orter enligt strukturbild där bebyg-
gelse bör knytas samman och utspridning av bebyggelse motverkas. Fastig-
heten redovisas även inom riksintresse för Ubbhults drumlinen och inom in-
fluensområde med hänsyn till flyghinder.  
 
Yttrande 
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker byggnationen med 
kommentar: Det var dock blött i marken, med tågväxter på platsen. Det kan 
göra att valet av avloppsanläggning begränsas. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Fastigheten kommer att anslutas till enskilt VA.   

Dnr 2019-14 216 
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Motivering av beslut 
Vid Ubbhults kapell finns förskolan och grundskolan F-3. Kollektivtrafik finns 
några hundra meter från fastigheten. Mataffärer finns i samhällena Sätila, 
Landvetter och Rävlanda.  
 
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 land-
skapsbilden. Platsen uppfyller kraven i 2 kapitlet 1-2 § och 4-5 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-19. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen 9 
kapitlet 17 §, med villkor att: 
• Byggnadernas exakta placering och utformning sker i samråd med bygg-

enheten inför ansökan om bygglov.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-01-07 
Situationsplan  inkom 2019-01-31 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  10 823 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 020 kr 
Avgift totalt  15 843 kr 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar din faktura separat. 
 
Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om förhands-
besked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och byggla-
gen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du över-
klagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
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Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX och fastighetsägare till Hestra 1:7, enligt plan- 
och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Hestra 
1:4, Hultet 4:4, Hultet 4:8, Tomten 3:8, Tomten 3:19, Tomten 3:26 och Tom-
ten 3:27, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 55/2019    
 
Sätila-Hägnen 3:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av tre  
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av tre 
stycken enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § med 
villkor att: 
• tillkommande byggnaders utformning och exakt placering sker i samråd 

med byggenheten inför ansökan om bygglov.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-02-08 
Situationsplan  inkom 2019-02-27 
 
Avgift, Förhandsbesked 21 365 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus på 
fastigheten Sätila-Hägnen 3:1.  
 
Ärendet komplett 2019-02-27.   

Beredning 
Fastigheten ligger strax utanför gällande detaljplan för området Hägnen. De-
taljplanen för området är under omarbetningen och de tre tillkommande fas-
tigheterna kommer att ingå i detaljplanen när den är färdig. Sökande har an-
sökt om förhandsbesked samtidigt för att kunna nyttja tomterna så snart som 
möjligt.  
De tillkommande fastigheterna kommer att få en areal på cirka 1500 m2 och 
kommer att bebyggas med enbostadshus i 1½-plan.  
Platsen är belägen längst upp i området med utsikt över Västra Ingsjön och 
består idag av mycket träd där marken är relativt platt.  
Fastigheterna kommer att få varsin tillfartsväg från den allmänna vägen.  
 
I översiktsplanen, laga kraft 2017-05-25, redovisas fastigheten inom influ-
ensområde med hänsyn till flyghinder.  
 
Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt VA via den nya överförings-
ledningen.  
 
Yttrande 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, följande synpunkter har inkommit: 
• Ökad insyn  
• P-platserna längs med vägen måste vara kvar 
• Inga fler utfarter på vägen genom området. Bättre med en gemensam 
väg till de nya tomterna på baksidan. 
• Närheten till skogen kommer att försvinna.  
• Värdeminskning på våra hus.  
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Hägnens samfällighet, styrelsen, har yttrat sig där dom tillstyrker med kom-
mentar: om fastigheterna ska ingå i samfälligheten behövs ett beslut från 
medlemsmötet tas. Styrelsen kan inte fatta detta beslut.  
 
Sökande har bemött synpunkterna som har inkommit och skriver följande: 
• Gällande kommentarer kring värdeminskning av husens värde i hägnen 

så är det att effekten blir det motsatta enligt mäklaren, husens värde 
ökar då det kommer säljas nybyggda hus i området.  

• Gällande önskan om att få det säkrare trafikmässigt så har det fram-
kommit att det finns en överenskommelse mellan samfällighetens sty-
relse och Skanska att Skanska ska fixa backen. Detta i samband med det 
arbete som de utför i området för tillfället. 

• P-fickorna som finns vid vägen där tomterna kommer anläggas kommer 
ej att försvinna, möjligtvis flyttas de en aning. 

• Trafikpåverkan kommer bli ytterst liten då det endast handlar om 3st nya 
tomter 

• Markägaren har meddelat att han på intet sätt är intresserad av  
att skänka/bekosta samfällighetens grönområden eftersom allemansrät-

ten ger de boende i Hägnen gott om strövområden. 
 
Husen som är tänkta att byggas på de nya tomterna kommer att passa in 
med hur det ser ut i hägnen i dagsläget. 
 
Motivering av beslut 
Ubbhult ligger som närmaste samhälle, cirka 2 km söder om fastigheten, där 
det finns förskola och grundskola F-3.  
Mataffärer finns i samhällena Rävlanda, Landvetter och Sätila. Närmaste 
busshållplats ligger cirka 500 meter från fastigheten.  
 
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 land-
skapsbilden. Platsen uppfyller kraven i 2 kapitlet 1-2 § och 4-5 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av tre 
stycken enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § med 
villkor att: 
• tillkommande byggnaders utformning och exakt placering sker i samråd 

med byggenheten inför ansökan om bygglov.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-02-08 
Situationsplan  inkom 2019-02-27 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  21 365 kr 
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Dagens sammanträde 
Bygglovsarkitekt Linnéa Ehlersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar din faktura separat. 
 
Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om förhands-
besked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och byggla-
gen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du över-
klagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden XX och fastighetsägare till Sätila-Hägnen 3:1, 
Sätila-Hägnen 3:40, Sätila-Hägnen 3:43 och Sätila-Hägnen 3:2, enligt plan- 
och bygglagen 9 kapitlet 41 §.     

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  

Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Härkila 
2:5, Härkila 3:3, Sätila-Hulta 1:15, Sätila-Hulta 1:23, Sätila-Hägnen 3:2, 
Sätila-Hägnen 3:39, Sätila-Hägnen 3:40, Sätila-Hägnen 3:43, Sätila-Hägnen 
3:44, Sätila-Hägnen 3:52, Sätila-Hägnen 3:53, Sätila-Hägnen 3:54, Sätila-
Hägnen 3:55, Sätila-Hägnen 3:56, Sätila-Hägnen 3:57, Sätila-Hägnen 3:58, 
Sätila-Hägnen 3:59 och Sätila-Hägnen 3:60, enligt plan- och bygglagen 9 ka-
pitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 56/2019    
 
Tomten 3:37 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2018-10-08 
Nybyggnadskarta  inkom 2018-10-08 
 
Avgift, Förhandsbesked  4 880 kronor 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastig-
heten Tomten 3:37.  

Beredning 
Fastigheten är belägen i kommunens västra område, i närhet till Västra Ing-
sjön, utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.   
I översiktsplanen, som vann laga kraft den 25 maj 2017, redovisas fastighet-
en inom influensområde med hänsyn till flygbuller och flyghinder. 
Närmaste skola är Ubbhults skolan med förskola och grundskola F-3.  
 
2012 beviljades ett förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och i 
samband med detta styckades fastigheten av från huvudfastigheten. Fastig-
heten har en areal om 2080 m2.  
 
I Mars beviljades ett bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastighet-
en.  
 
Sökande vill nu stycka fastigheten i två delar vilket ger en areal på 876 m2 på 
den delen där bygglovet blev godkänt i Mars och 1212 m2 på den delen som 
förhandsbeskedet avser.  
 
Fastigheten är kuperad och består av mycket berg, skog och sly. Det rinner 
även en bäck över fastigheten. Höjdskillnaderna på platsen är upp till 9 me-
ter.  
 
Kommunicering om avslag gjordes från byggenheten den 18 december 2018. 
Sökande begärde förlängd svarstid till den 7 mars 2019.  
 
Remisser och grannehörande har inte skickats i ärendet. 

Motivering av beslut 
Fastigheten är inte lämplig för ytterligare bebyggelse av ett enbostadshus 
med hänsyn till tomtens beskaffenhet och landskapsbilden. Då tomten är 
mycket kuperad kan inte hela tomten nyttjas och det kan vara svårt att bygga 
t.ex. komplementbyggnader.  Platsen uppfyller inte kraven i 2 kapitlet 2 §. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2018-10-08 
Nybyggnadskarta  inkom 2018-10-08 
 
Avgift, Förhandsbesked  4 880 kronor 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Faktura skickas separat. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

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

________________ 
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§ 57/2019    
 
Folkskolan 15 – Bygglov för nybyggnad av skola 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av skola med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §.  
Skolan kommer att byggas i tre plan med en total bruttoarea på 10 100 m2, 
en total byggnadsarea på 4 111 m2 och en total byggnadshöjd på cirka 12 
meter med en takvinkel på 6 grader. Fasaderna kläs med tegel i grådämpad 
kulör, betongelement i gul kulör NCS S2060-Y10R, plåtkassetter i  
guldanodiserad aluminium och skivmaterial i grå kulör NCS S3010-Y30R. 
Fönster, fönsterdörrar och skärmtak på byggnaden kommer att vara i  
aluminium i gul kulör RAL1032. Entrédörrarna på bygganden kommer att vara 
i aluminium i mörkbrun kulör RAL8017. Taket kommer att bestå av papp i 
svart kulör och delvis av sedum.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Sören Frendberg, SC0663-11 
 
Innan byggstart krävs 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 2019-03-05 
Nybyggnadskarta inkom 2019-03-05 
Planritning plan 10 del 10 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 10 del 20 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 10 del 30 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 11 del 10 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 11 del 20 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 11 del 30 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 12 del 10 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 12 del 20 inkom 2019-03-05 
Fasadritning x3  inkom 2019-03-05 
Fasadritning färg x3 inkom 2019-03-05 
Sektionsritning A-C inkom 2019-03-05 
Sektionsritning D  inkom 2019-03-05 
Sektionsritning E-G inkom 2019-03-05 
Utrustningsplan x4 inkom 2019-03-05 
Tillgänglighets utlåtande inkom 2019-03-05 
Dagsljusberäkning inkom 2019-03-19 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2019-03-05 
 
Avgift: 
Bygglov  150 881 kr 
Startbesked  269 825 kr 
Avgift totalt  420 706 kr 
 
Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning separat. 
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av högstadieskola på fastigheten Folk-
skolan 15. 
 
Ärendet komplett 2019-03-19.  

Beredning 
Fastigheten ligger inom detaljplan, laga kraft den 8 oktober 1954, i Kinna 
centrum på området Sahara. 
Skolan kommer att byggas i tre våningar med en total bruttoarea på 10 100 
m2. På plan 1 kommer det att finnas en avskild del för Särskolan, matsal, 
undervisningssalar och del av aulan. På plan 2 kommer det att finnas under-
visningssalar, del av aulan och bibliotek och på plan 3 kommer det att enbart 
finnas undervisningssalar.  
 
En arkeologisk utgrävning har gjorts på platsen och även en undersökning 
angående föroreningar i marken.  
 
Fastigheten redovisas inom område med normalradon - eventuellt högradon, 
inom område med miljöfarlig verksamhet från textilindustrin Ludvig Svensson 
och angränsar till ett geoteknikområde där sättningsskador har påträffats.  
 
Skolan uppfyller idag inte boverkets rekommendationer där friyta per elev bör 
vara 30 m2. Dock överstiger området den rekommenderade minimigränsen 
som forskare har tagit fram om 3 000 m2. Ytterligare friyta kommer till-
komma i anslutning till idrottshallarna.  
 
De parkeringar som idag redovisas på fastigheten täcker inte behovet för sko-
lan. Parkeringsbehovet avses lösas inom ramen för Kinna Centrumprojektet. 

Motivering av beslut 
Friytorna på fastigheten bedöms som tillräckliga för de eleverna på skolan. 
Byggnationen är planenlig och uppfyller kraven i plan- och bygglagen 
(2010:900) 9 kapitlet 30 §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av skola med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §.  
Skolan kommer att byggas i tre plan med en total bruttoarea på 10 100 m2, 
en total byggnadsarea på 4 111 m2 och en total byggnadshöjd på cirka 12 
meter med en takvinkel på 6 grader. Fasaderna kläs med tegel i grådämpad 
kulör, betongelement i gul kulör NCS S2060-Y10R, plåtkassetter i guldanodi-
serad aluminium och skivmaterial i grå kulör NCS S3010-Y30R. Fönster, föns-
terdörrar och skärmtak på byggnaden kommer att vara i aluminium i gul kulör 
RAL1032. Entrédörrarna på bygganden kommer att vara i aluminium i mörk-
brun kulör RAL8017. Taket kommer att bestå av papp i svart kulör och delvis 
av sedum.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Sören Frendberg, SC0663-11 
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Innan byggstart krävs utstakning. 
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett start-
besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-03-05 
Nybyggnadskarta inkom 2019-03-05 
Planritning plan 10 del 10 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 10 del 20 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 10 del 30 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 11 del 10 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 11 del 20 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 11 del 30 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 12 del 10 inkom 2019-03-05 
Planritning plan 12 del 20 inkom 2019-03-05 
Fasadritning x3  inkom 2019-03-05 
Fasadritning färg x3 inkom 2019-03-05 
Sektionsritning A-C inkom 2019-03-05 
Sektionsritning D  inkom 2019-03-05 
Sektionsritning E-G inkom 2019-03-05 
Utrustningsplan x4 inkom 2019-03-05 
Tillgänglighets utlåtande inkom 2019-03-05 
Dagsljusberäkning inkom 2019-03-19 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2019-03-05 
 
Avgift: 
Bygglov  150 881 kr 
Startbesked  269 825 kr 
Avgift totalt  420 706 kr 
 
Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning separat. 

Dagens sammanträde 
Bygglovsarkitekt Linnéa Ehlersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras, främst utifrån kvalitetsfrågor gällande hållbarhet över tid 
och fuktproblematik.   

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar er faktura 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 vun-
nit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
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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 byggnads-
nämnden: 
• Konstruktionsritningar (grundunderbyggnad, grund, stomkonstruktion 

och andra bärande delar, tak-konstruktion)  
• Konstruktionsdokumentation enl. EKS 10 
• Förslag till kontrollplan 
• Ventilationsritning 
• Yttre-VA ritning 
• Energiberäkning 
• Yttrande från skyddsombud 
• Markplaneringsritning 
• Sakkunnighetsutlåtande skyddsrum 
• Tillgänglighetsbeskrivning 
• Bullerutredning 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden tsn@mark.se och fastighetsägare till Folkskolan 15, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kopia skickas till kontrollansvarig XX  
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet via kungörelse i Markbladet och Borås Tidning, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 58/2019    
 
Hultet 4:1 – Förhandsbesked för två enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked med 
stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 §. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för ett enbostadshus på 
vardera tomt.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-01-31 
Situationsplan  inkom 2019-01-31 
 
Avgift, Förhandsbesked 19 609 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Bostads-
husen är tänkta att vara en våning utan inredd vind och ha en bruttoarea på 
140 kvadratmeter. De tilltänkta tomterna kommer att vara på 3000 kvadrat-
meter per tomt. 
Fastigheten Hultet 4:1 har tidigare gjort två avstyckningar, Hultet 4:17 och 
Hultet 4:18 och vardera tomt har en tomtarea på 2862 kvadratmeter respek-
tive 2870 kvadratmeter.  
 
Ärendet komplett 2019-01-31.  

Beredning 
Förslaget ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. 
Enligt Översiktsplan 2017 är fastigheten placerad inom område med jord-
bruksmark.  
 
De avstyckade tomterna kommer att ha enskilda vattenbrunnar och trekam-
marbrunnar. 
 
Avstånd till:  
• Förskola F-3 ca 3 km 
• Mellanstadieskola F-6 1,5 km 
• Högstadiet 7–9 ca 8,5 km  
• Gymnasieskola 22,6 km 
• Busskommunikation 100 m 
• Mataffär 1,5 km 
 
Bostadsbyggande är ett allmänt intresse enligt plan- och bygglagen 2 kapitlet 
3 § 5. Det allmänna intresset sammanfaller med det enskilda intresset att 
skapa en byggrätt på fastigheten. 
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till Miljöenheten som godkänner anläggning för enskilt 
vatten och avlopp. (Se hela svaret i bilaga 2.)   
 

Dnr 2019-68 216 
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Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, två grannar har avstyrkt.  
 
Svar från hultet 4:17: 
”Har ingenting emot att det blir två nya tomter enligt förslag. Men vi önskar 
att de gör en ny egen infart, då vi tillsammans med Hultet 4:18 lagt ut en stor 
summa pengar på att bygga vägen och vill ha den så lite trafikerad som möj-
ligt.” (Bilaga 3)  
 
Bemötande från sökande: 
”Ang Hultet 4:17 avstyrker= Då jag äger marken där servitutsvägen är och 
att jag INTE tog ut någon ersättning för denna ca 300 kvm mark så blev jag 
mycket besviken av denna avstyrkning. Det är bara halva servitutsvägen som 
är lagt i denna nu tid, resterande av den servitutsvägen kommer ju att göras 
av oss/nya tomt ägaren/ägarna. Dom blir även 4st hushåll som blir under-
hållsskyldiga på den gamla och de då nya servitutsvägen, det blir även billi-
gare vintertid när dom ev anlitar snöskottning med traktor eller liknande. För 
att jag skall kunna fortsätta driva min lantgård så måste jag rusta upp den då 
den förfallet dom sista 11 åren då jag tagit hand om mina föräldrar. Därför 
måste jag sälja av 2st tomter.”  
 
Övervägande – Att anlägga flera in/utfartsvägar mot större vägar i detta fallet 
Hällingsjöbacken medför att trafiksäkerheten kompromissas.  
 
Svar från hultet 4:18: 
”Vi ser positivt till framtida bildande av nya tomter. Vi har dock som önskemål 
att 5 meters remsan mellan ny tomt och Hultet 4::18 slopas. Vi tror att om-
rådet kommer se trevligare ut som tomterna ligger bredvid varandra.” (Bilaga 
4)  
 
Bemötande från sökande: 
”Ang avstyrkan från Hultet 4:18, Då vi i framtiden (Precis som i nutid) måste 
kunna sköta om resterande skogsmark som vi har på Hultet 4:1, så som det 
är i nutiden, så måste vi komma åt skogen från det hållet. Om vi EJ lämnar 
ett glapp emellan Hultet 4:18 och dom nya tomterna så kommer vi inte åt 
skogen från det hållet. Givetvis om utsikten försämras så har dom våran tillå-
telse att ta ner sly om dom så önskar. Plus att Hultet 4:18 kommer ju att 
bygga en större lager/garage byggnad. Därför ser det nog trevligare ut med 
ett avstånd mellan fastigheten 4:18 byggnader och dom 2 st nya tomterna.” 
 
Övervägande – Hultet 4:1 behöver ha tillgång till sina skogsmarker som ligger 
runtomkring de nuvarande tomterna och de kommande tomterna.  

Motivering av beslut 
Byggenheten konstaterar att den föreslagna åtgärden inte strider mot över-
siktsplanens riktlinjer. Platsen uppfyller kraven i plan- och bygglagen 
(2010:900) 2 kap. 2-5 §. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 
 
Tomter är placerade på skogsmark och har en generös tomtarea. 
 
De avstyrkningar vi har fått in bedöms inte att vara väl motiverade för att 
ämna för ett avslag.     
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhands-besked 
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 §. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för ett enbostadshus på 
vardera tomt.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-01-31 
Situationsplan  inkom 2019-01-31 
 
Avgift, Förhandsbesked 19 609 kr 

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare Lukas Jonsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar din faktura separat. 
 
Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om förhands-
besked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och byggla-
gen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du över-
klagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Yttrande från Miljöenheten 
Bilaga 3 – Granne avstyrker (Hultet 4:17) 
Bilaga 4 – Granne avstyrker (Hultet 4:18) 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägarna till Hultet 4:17 och Hultet 
4:18. 
 
Kopia skickas till kontaktperson XX enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
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Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Hultet 4:7, 
Hultet 4:9, Hultet 4:12, Åsasvedjan 2:1 och Sätila-backa 2:13, enligt plan- 
och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 59/2019    
 
Skene 6:172 – Bygglov och startbesked för tillbyggnad av ett uterum 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ett uterum 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 d. Tillbyggnaden kommer att 
vara på 17,6 kvadratmeter vilket ger en ny bruttarea på 132,6 kvadratmeter. 
Taket kommer att ha en lutning på 5,7 grader.  Fasaden kommer att vara i vit 
träpanel och taket rökfärgad kanalplast och fönstren kommer att vara  
isolerglas/aluminium RAL 7016.  
  
För åtgärden krävs inte något tekniskt samråd eller någon kontrollansvarig, 
plan- och bygglagen 10 kapitlet 10 och 14 §. 
      
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-01-04 
Situationsplan 1   inkom 2019-01-04 
Situationsplan 2   inkom 2019-01-04 
Plan- och fasadritningar  inkom 2019-02-18 
Detaljritning Bjälklag, golv  inkom 2019-01-04 
Befintlig och blivande fasadutseende  inkom 2019-01-04 
Konstruktionsritningar  inkom 2019-01-04 
Kontrollplan   upprättad 2019-02-20 
 
Avgift  
Bygglov  8 434 kr 
Startbesked  4 518 kr 
Avgift totalt  12 952 kr   
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett uterum. Fastigheten är en del av 
en radhuslänga med två plan och har en befintlig bruttoarea på 115 kvadrat-
meter. Tillbyggnaden kommer att vara på 17,6 kvadratmeter vilket ger en ny 
bruttarea på 132,6 kvadratmeter. Fastighetsarean är på 238 kvadratmeter.  
 
Ärendet komplett 2019-02-18.  

Beredning 
Ansökan ligger inom område som omfattas av en detaljplan. Tillbyggnaden är 
en stor planavvikelse då hela tillbyggnaden kommer att hamna på prickad 
mark. Radhuslängan består av sju stycken fastigheter varav fyra stycken re-
dan har en tillbyggnad av samma storlek och karaktär. Utifrån en bedömning 
av likabehandlingsprincipen kan man se att 4 stycken fastigheter redan har 
fått beviljade bygglov för samma avvikelse.  
 
För fastigheten gäller detaljplan som vann laga kraft den 23 oktober 1990. 
 
Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har kommit in. 
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Motivering av beslut 
Byggenheten konstaterar att den föreslagna åtgärden inte strider mot detalj-
planens riktlinjer. Platsen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (2010:900) 
2 kap 2-5§. 
 
Tillbyggnaden kommer att hamna på prickad mark, men fyra av sju fastig-
hetsägare i radhuslängan har redan gjort tillbyggnader av samma storlek och 
karaktär. Av den anledningen har Byggenheten gjort bedömningen att det 
inte finns anledning till att avslå bygglov.  
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ett uterum 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 d. Tillbyggnaden kommer att 
vara på 17,6 kvadratmeter vilket ger en ny bruttarea på 132,6 kvadratmeter. 
Taket kommer att ha en lutning på 5,7 grader.  Fasaden kommer att vara i vit 
träpanel och taket rökfärgad kanalplast och fönstren kommer att vara iso-
lerglas/aluminium RAL 7016.  
  
För åtgärden krävs inte något tekniskt samråd eller någon kontrollansvarig, 
plan- och bygglagen 10 kapitlet 10 och 14 §. 
      
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-01-04 
Situationsplan 1   inkom 2019-01-04 
Situationsplan 2   inkom 2019-01-04 
Plan- och fasadritningar  inkom 2019-02-18 
Detaljritning Bjälklag, golv  inkom 2019-01-04 
Befintlig och blivande fasadutseende  inkom 2019-01-04 
Konstruktionsritningar  inkom 2019-01-04 
Kontrollplan   upprättad 2019-02-20 
 
Avgift  
Bygglov  8 434 kr 
Startbesked  4 518 kr 
Avgift totalt  12 952 kr 

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare Lukas Jonsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar er faktura separat.  
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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. 
 
Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov vun-
nit 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. 
 
Inför beslut om slutbesked föreläggs byggherren att lämna in följande hand-
lingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Ifylld verifierad kontrollplan        
       
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Skene 
6:171, Skene 6:173 och Skene 6:38, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 
b §. 

________________ 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 48(74) 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 2019-04-03 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 60/2019    
 
Skene 2:1 (del av) – Bygglov för nybyggnad av ett affärshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Fastigheten är idag en del av Skene 2:1 och förrättningen slutförs när  
bygglovet är färdigställt. Platsen för affärshuset är idag obebyggt.  
Fastighetsarean kommer att vara ca 4 615 kvadratmeter. Affärshuset kommer 
att ha en byggnadsarea på 1545 kvadratmeter och en bruttoarea på 1784 
kvadratmeter. Affärshuset kommer att ha en byggnadshöjd på 5,9 m och  
entré fonten kommer att vara 8,1 meter hög. Byggnaden uppförs med 
betongsockelelement med ljusgrå naturlig betongkulör, släta element typ  
paroc silver RAL 9006. Entré fonten och entrépartier utförs i RAL 5002 (blå), 
fönstren RAL 7016 (antrazitgrau), dörrar RAL 7000 och takskjutport i silver. 
Taket kommer att vara i papp/tak duk i grå kulör. Utegården kommer att ha 
väggar av galvat trådstängsel och tak av vit transparent kanalplast. Antal 
kundparkeringar är beräknade till 38 stycken varav två stycken är  
handikapparkeringar som är placerade på vardera sida om huvudentrén. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en  
affärsbyggnad med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §. 
  
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Micael Andersson, Stiba Besiktning & Byggledning AB, Druveforsvägen 8,  
504 33 Borås.  
 
Innan byggstart krävs 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 2019-01-15 
Nybyggnadskarta inkom 2019-03-05 
Situationsplan  inkom 2019-03-05 
Planritning  inkom 2019-03-05 
Sektion- och fasadritning norr  
och söder   inkom 2019-03-05 
Fasadritning väst och öst inkom 2019-03-05 
Anmälan av kontrollansvarig inkom 2019-03-05 
 
Avgift:  
Bygglov  43 654 kr 
Startbesked  50 602 kr 
Avgift totalt  94 256 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett affärshus. Fastigheten är idag en 
del av Skene 2:1 och förrättningen slutförs när bygglovet är färdigställt. Plat-
sen för affärshuset är idag obebyggt. Fastighetsarean kommer att vara ca 4 
615 kvadratmeter. Affärshuset kommer att ha en byggnadsarea på 1545 
kvadratmeter och en bruttoarea på 1784 kvadratmeter. Affärshuset kommer 
att ha en byggnadshöjd på 5,9 m och entré fonten kommer att vara 8,1 meter 
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hög. Byggnaden uppförs med betongsockelelement med ljusgrå naturlig 
betongkulör, släta element typ paroc silver RAL 9006. Entré fonten och entré-
partier utförs i RAL 5002 (blå), fönstren RAL 7016 (antrazitgrau), dörrar RAL 
7000 och takskjutport i silver. Taket kommer att vara i papp/tak duk i grå ku-
lör. Utegården kommer att ha väggar av galvat trådstängsel och tak av vit 
transparent kanalplast. Antal kundparkeringar är beräknade till 38 stycken 
varav två stycken är handikapparkeringar som är placerade på vardera sida 
om huvudentrén.  
 
Ärendet komplett 2019-03-05.  

Beredning 
För fastigheten gäller detaljplan som vann laga kraft den 27 november 2012. 
Enligt detaljplanen är det småindustri, hantverk, sällanköpshandel och kontor 
som gäller.  
 
Nybyggnationen kommer att ha asfaltering på den östra sidan som löper 
längst med u2 området. Området u2 är ett allmänt infiltrationsdike. Asfaltsy-
tans bredd blir istället ca 1,5 meter istället för 2 meter. (bilaga 3)  
 
Under handläggningstiden har det framgått att delar av detaljplanen och 
verkligheten inte stämmer överens. Bland annat så finns det ett dike som inte 
är placerad på den plats som visas i detaljplanen. Detta medför att ett dike 
ligger på den tilltänkta fastigheten, diket kommer att kuverteras av kommu-
nen och avgiften för det kommer att diskuteras sinsemellan efteråt.  
 
Yttranden  
Ärendet har tillsammans med sökande och Teknik- och Servicenämnden VA-
avdelning diskuterats gällande vatten- och avloppshantering och enligt svar 
från VA-avdelningen den 1 mars 2019 är förutsättningarna: 
”U2  - Ett minimalt längsgående intrång på denna yta kan accepteras men 
funktionen måste fortsatt bibehålls och infiltrationsdiket får inte fyllas igen. 
Allt dagvatten ska anslutas till dagvattenservisen (anslutningspunkt) och det 
gäller även dagvattenbrunnen i sydvästra hörnet av fastigheten vid infarten.” 
(Bilaga 2)  
 
Svar från sökande: ” Hej Lukas, Enligt telefon så kommer vi minska asfaltsyt-
an lite bakom Jysk så att den går längs med u2-området, asfaltsytans bredd 
blir ca 1,5 meter istället för 2 meter.” (Bilaga 3) 

Motivering av beslut 
Byggenheten konstaterar att den föreslagna åtgärden inte strider mot detalj-
planens riktlinjer. Platsen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (2010:900) 
2 kap 2-5§.   

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fastigheten är idag en del av Skene 2:1 och förrättningen slutförs när bygglo-
vet är färdigställt. Platsen för affärshuset är idag obebyggt. Fastighetsarean 
kommer att vara ca 4 615 kvadratmeter. Affärshuset kommer att ha en bygg-
nadsarea på 1545 kvadratmeter och en bruttoarea på 1784 kvadratmeter. Af-
färshuset kommer att ha en byggnadshöjd på 5,9 m och entré fonten kommer 
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att vara 8,1 meter hög. Byggnaden uppförs med betongsockelelement med 
ljusgrå naturlig betongkulör, släta element typ paroc silver RAL 9006. Entré 
fonten och entrépartier utförs i RAL 5002 (blå), fönstren RAL 7016 (antra-
zitgrau), dörrar RAL 7000 och takskjutport i silver. Taket kommer att vara i 
papp/tak duk i grå kulör. Utegården kommer att ha väggar av galvat tråd-
stängsel och tak av vit transparent kanalplast. Antal kundparkeringar är be-
räknade till 38 stycken varav två stycken är handikapparkeringar som är pla-
cerade på vardera sida om huvudentrén. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en affärs-
byggnad med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §. 
  
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Micael Andersson, Stiba Besiktning & Byggledning AB, Druveforsvägen 8, 504 
33 Borås.  
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett start-
besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-01-15 
Nybyggnadskarta inkom 2019-03-05 
Situationsplan  inkom 2019-03-05 
Planritning  inkom 2019-03-05 
Sektion- och fasadritning norr  
och söder   inkom 2019-03-05 
Fasadritning väst och öst inkom 2019-03-05 
Anmälan av kontrollansvarig inkom 2019-03-05 

Avgift: 
Bygglov  43 654 kr 
Startbesked  50 602 kr 
Avgift totalt  94 256 kr 

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare Lukas Jonsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar er faktura 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. 
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Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov vun-
nit 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 byggnads-
nämnden: 
- Förslag till kontrollplan       
- Geoteknisk utredning 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Yttrande från Skyddsombud 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 10 
- Konstruktionsritningar för Grund, stomme och tak 
- Ventilationsritning 
- Typgodkännande motordriven anordning       
       
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 – Yttrande från TSF  
Bilaga 3 - Svar från sökande 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden, XX och fastighetsägare till Skene 2:1, 
sue@mark.se enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kopia skickas till kontaktperson XX  
 
Kopia skickas till kontrollansvarig XX  
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Skene 2:8, 
Skene 2:15, Skene 2:16, Skene 2:18, Skene 2:21, Skene 2:41, Skene 2:44 
och Skene 2:45 enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 
________________  
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§ 61/2019    
 
Ubbhult 1:50>6 – Ansökan om förhandsbesked enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan och byggnadsnämnden beslutar att avslå förhandsbeskedet för  
nybyggnation av enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 
9 kap. 17 §. 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2018-08-22 
Situationsplan  inkom 2018-08-22 
Yttrande från Miljöenheten inkom 2018-11-01 
 
Avgift, Förhandsbesked 11 011 kr   
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med 1,5 
till 2 våningar och möjligheten till källare eller suterrängvåning. Föreslagen 
bostadsarea ca 150 – 200 kvadratmeter och den avstyckade bostadsfastig-
heten får en tomtarea på ca 3500 kvadratmeter. 

Beredning 
Föreslagen avstyckning ligger inte inom område som omfattas av detaljplan 
eller sammanhållen bebyggelse. I Marks kommun gällande översiktsplan, laga 
kraft 2017-05-25, redovisas den föreslagna avstyckningen inom ekologiskt 
särskilt känsligt område och utbredningsområde för skyddad natur och om-
råde med jordbruksmark.  
 
Kommunicering avslag: 
 
Den tilltänkta avstyckningen är placerad på mark som är av riksintresse. Fas-
tigheten är placerad på Ubbhultsdrumlinen som är ett geologiskt fenomen. I 
översiktsplanen kapitel 3.4 s. 27:  
 
”Riksintressen är områden eller objekt som enligt miljöbalken är av sådant 
nationellt intresse att de ska skyddas mot åtgärder som medför påtaglig 
skada.”  
 
Den tilltänkta avstyckningen är placerad på jordbruksmark. I kapitel 8 s. 31 i 
Översiktsplanen:  
 
”Ny bebyggelse på jordbruksmark kräver motivering både till varför det är ett 
väsentligt samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är tillfredstäl-
lande.” 
 
Svar på kommunicering: 
 
Sökande har meddelat att han vill få ansökan prövad som den är inlämnad 
och menar på att skälen för avslag inte är tillräckliga. (Se bilaga 3 för hela 
svaret.) 
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Bostadsbyggande är ett allmänt intresse enligt plan- och bygglagen 2 kapitlet 
3 kap 5§. Det allmänna intresset sammanfaller inte med det enskilda intresset 
att skapa en byggrätt på fastigheten. Ett enbostadshus för en privatperson 
väger inte upp för det allmänna intresset att bevara jordbruksmark med stöd 
av Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6§ och Miljöbalken 3 kap 4§.  
 
Yttranden: 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Fastighetsägaren till Ubbhult 2:20 har lämnat syn-
punkter:  
 
”Vi känner en oro inför placeringen av avloppet. Enligt skissen kommer avlop-
pet ligga ca 50 meter från vårt dricksvatten. Kan det finnas en annan och 
bättre lösning?”  
 
Ärendet har remitterats till Miljöenheten som avstyrker förhandsbeskedet med 
följande motivering:  
 
”Byggnationen på produktiv jordbruksmark bör endast ske för att tillgodose 
betydelsefulla samhällsintressen då lämplig alternativlokalisering saknas. Ny 
bebyggelse på jordbruksmark ska motiveras, arealen redovisas och påverkan 
bedömas.” 

Motivering av beslut 
Byggenheten konstaterar att den föreslagna åtgärden strider mot översikts-
planens riktlinjer angående riksintresse för naturvård (Ubbhultsdrumlinen) 
Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5§ och 
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6§ angående område med jordbruksmark 
där ny bebyggelse på jordbruksmark kräver motivering till varför det är ett 
väsentligt samhällsintresse. Den sökande har fått en möjlighet till att omloka-
lisera byggnationen.  
 
Den sökande har skickat ett svar där den anser att den specifika platsen läm-
par sig som en naturlig tomt och att marken runt den tilltänkta tomten är be-
tesmark för ungdjur (se bil. 4). Jordbruksverket har på sin hemsida redogjort 
vad som är jordbruksmark, där står det att ”som jordbruksmark räknas åker-
mark, betesmark och slåtteräng” därmed kan inte marken räknas som margi-
nalmark.   
 
Situationsplanen visar att en infartsväg till den avstyckade tomten där det 
finns en stenmur. Stenmurar är skyddande enligt miljöbalkens 7 kap 11 §. För 
ingrepp i dessa miljöer krävs dispens från Länsstyrelsen.  

Ärendets behandling 
Plan- och byggnadsnämndens beslut 2019-01-30 § 13, återremiss. 
Plan- och byggnadsnämndens beslut 2019-03-06 § 36, bordläggning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan och byggnadsnämnden beslutar att avslå förhandsbeskedet för nybygg-
nation av enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 
17 §. 
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Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2018-08-22 
Situationsplan  inkom 2018-08-22 
Yttrande från Miljöenheten inkom 2018-11-01 
 
Avgift, Förhandsbesked 11 011 kr   

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare Lukas Jonsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Faktura skickas separat. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Svar på kommunicering 
Bilaga 4 – Skrivelse till nämnden 

Expedieras till: 
Beslutet delges den sökande XX, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Buarås 
2:3, Buarås 2:6, Buarås 2:8, Kärrsgärde 2:1, Kärrsgärde 2:7, Sätila-
Mölnebacka 2:2, Sätila-Mölnebacka 2:15, Sätila-Mölnebacka 2:16, Sätila-
Mölnebacka 2:19 och Sätila-Mölnebacka 2:20 

________________ 
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§ 62/2019    
 
Sätila-Hede 2:12 – Ansökan om nybyggnad av ett enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett  
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30b §.  
Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus på en sedan tidigare avstyckad 
fastighet på 618 kvadratmeter. Bostadshuset kommer att ha en bruttoarea av 
334 kvadratmeter, byggnadsarea av 174 kvadratmeter och en boarea av ca 
140 kvadratmeter fördelat på sex rum och kök. Fasadbeklädnad i grå  
träpanel, grå/svarta betongpannor på taket, byggnadshöjd 4,40 meter. 
 
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Kristoffer Lagerholm, Mariebergsvägen 33, 511 57 Kinna 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett start-
besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2018-12-20 
Nybyggnadskarta inkom 2019-01-31 
Fasadritning  inkom 2019-01-31 
Planritning  inkom 2019-01-31 
Sektionsritning  inkom 2019-01-31 
Fasadritning med marklinjer inkom 2019-01-31 
Anmälan kontrollansvarig inkom 2018-12-20 
 
 
Avgift: 
Bygglov  21 902 kr 
Startbesked  19 130 kr 
Avgift totalt  41 032 kr 
 

Ärendet 
Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus på en sedan tidigare avstyckad 
fastighet på 618 kvadratmeter. Bostadshuset kommer att ha en bruttoarea av 
334 kvadratmeter, byggnadsarea av 174 kvadratmeter och en boarea av ca 
140 kvadratmeter fördelat på sex rum och kök. Fasadbeklädnad i grå träpa-
nel, grå/svarta betongpannor på taket, byggnadshöjd 4,40 meter. 
 
Ärendet komplett 2019-01-31. 

Beredning 
Sätila-Hede 2:12 ligger inom detaljplan som vann laga kraft 1978-01-30. 
Byggnationen kommer att avvika från detaljplanen då den placeras närmare 
tomtgräns än 4,5 meter åt nordost vilket även innebär placering på punkt-
prickad mark, mark som inte får bebyggas, med ca 17%. 
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Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, Fem berörda sakägare har haft möjlighet att yttra 
sig. Två sakägare har yttrat sig och tillstyrkt byggnationen. 
 
Kommunicering avslag 
Kommunicering om avslag har gjorts med sökande den 12 februari 2019. Sö-
kande svarar den 15 februari 2019 att han önskar få sitt ärende prövat i plan- 
och byggnadsnämnden i befintligt skick. 

Motivering av beslut 
Byggenheten bedömer att nybyggnad av ett enbostadshus avslås då det avvi-
ker mot detaljplanen anses som en stor avvikelse enligt plan- och bygglagen 
9 kapitlet 30 §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-19.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för ett enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30§. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2018-12-20 
Nybyggnadskarta inkom 2019-01-31 
Fasadritning  inkom 2019-01-31 
Planritning  inkom 2019-01-31 
Sektionsritning  inkom 2019-01-31 
Fasadritning med marklinjer inkom 2019-01-31 
Anmälan kontrollansvarig inkom 2018-12-20 
 
Avgift, Prövning bygglov 3 631 kr 

Dagens sammanträde 
Bygglovsarkitekt Britt-Marie Strömberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår att bygglov beviljas.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår enligt Pontus Johanssons (C) förslag och finner att plan- 
och byggnadsnämnden antar förslaget.  

Upplysningar 
Vi skickar er faktura 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 vun-
nit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
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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 byggnads-
nämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Energiberäkning  
- Yttre VA 
- Konstruktionsritning: 

- Grund 
- Golv 
- Vägg 
- Tak 
- Takstolar  

- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Typgodkännande motordriven anordning 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

Expedieras till: 

Beslutet delges de sökande XX, medsökande XX och fastighetsägarna till 
Sätila-Hede 2:12, XX enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.  

Kopia skickas till kontrollansvarig XX 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  

Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Sätila 4:3, 
Sätila 4:56, Sätila 4:57, Sätila 4:59, Sätila 4:63 och Sätila-Hede 2:4, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 63/2019    
 
Skene 2:1 och 2:8 (del av) – Bygglov för nybyggnad av affärshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av  
affärsbyggnad. Fastigheterna Skene 2:1 och 2:8 kommer att regleras och få 
en fastighetsarea av ca 8 200 kvadratmeter. Affärsfastigheten kommer att ha 
en byggnadsarea av 3101 kvadratmeter och en bruttoarea av 3075  
kvadratmeter, ha en byggnadshöjd av 5,8 meter och entréfonten mäter 8,1 
meter i höjd. Byggnaden uppförs med släta ljusgrå betongblockelement,  
storefront ral 5001 (blå), entrépartier natureloxerad aluminium, fönster  
natureloxerad aluminium, dörrar ncs S 4500-N (grå) och takskjutport silver, 
takbeklädnad blir tak-papp samt bärplåt.  
Antal kundparkeringar är beräknade till 96 stycken varav två  
handikapparkeringar placerade en på var sida om huvudentrén. 
Staket ska uppföras ur trafiksäkerhetssynpunkt från kundinfarten och nordost 
utefter vägen då det är en marknivåskillnad på drygt 1,6 meter från väg ner 
till parkeringen med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Micael Andersson, Stiba Besiktning & Byggledning AB, Druveforsvägen 8,  
504 33 Borås. 
 
Innan byggstart krävs 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 2019-01-16 
Nybyggnadskarta    inkom 2019-03-07 
Situationsplan    inkom 2019-03-07 
Ritningsförteckning   inkom 2019-03-07 
Plan-, fasad- och sektionsritning  
översikt A00-01-100   inkom 2019-03-07 
Planritning del 1 A00-01-110   inkom 2019-03-07 
Planritning del 2 A00-01-120   inkom 2019-03-07 
Fasader långsidor A00-02-001   inkom 2019-03-07 
Sektions- och fasadritning kortsidor A00-02-002 inkom 2019-03-07 
Anmälan kontrollansvarig   inkom 2019-03-05 
 
Avgift: 
Bygglov  67 750 kr 
Startbesked  92 770 kr 
Avgift totalt                  160 520 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av affärsbyggnad. Fastigheterna Skene 2:1 och 2:8 
kommer att regleras och få en fastighetsarea av ca 8 200 kvadratmeter. Af-
färsfastigheten kommer att ha en byggnadsarea av 3101 kvadratmeter och en 
bruttoarea av 3075 kvadratmeter, ha en byggnadshöjd av 5,8 meter och en-
tréfonten mäter 8,1 meter i höjd. Byggnaden uppförs med släta ljusgrå be-
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tongblockelement, storefront ral 5001 (blå), entrépartier natureloxerad alu-
minium, fönster natureloxerad aluminium, dörrar ncs S 4500-N (grå) och 
takskjutport silver, takbeklädnad blir takpapp samt bärplåt.  
Antal kundparkeringar är beräknade till 96 stycken varav två handikapparke-
ringar placerade en på var sida om huvudentrén. 
Staket ska uppföras ur trafiksäkerhetssynpunkt från kundinfarten och nordost 
utefter vägen då det är en marknivåskillnad på drygt 1,6 meter från väg ner 
mot parkeringen. 
 
Ärendet komplett 2019-03-19.  

Beredning 
För fastigheten gäller detaljplan som vann laga kraft den 2012-11-27. Enligt 
detaljplanen är det småindustri, hantverk, sällanköpshandel och kontor som 
gäller.  
 
Yttranden  
Ärendet har tillsammans med sökande och teknik- och Servicenämnden VA-
avdelning diskuterats gällande va- och dagvattenhanteringen och enligt svar 
från VA-avdelningen den 1 mars 2019 är förutsättningarna:  
Dämningsnivån för dagvatten ligger på +53,79 vilket är samma nivå som 
markytan vid anslutningspunkten för dagvatten. Om byggnadens färdiga 
golvnivå och markyta är lägre än denna nivå riskerar byggnaden och marken 
att översvämmas. Eftersom allt dagvatten från fastigheten inte kan avledas 
till befintlig dagvattenservis kommer kommunen att anlägga en ny dagvatten-
servis vid södra infarten. Nivå för anslutning blir ca +51,50 (vattengång). Det 
förutsätter att färdig golv läggs på minst +53,40 för att kunna avvattna hela 
den hårdgjorda ytan och få fall och täckning på dagvattenledningarna. Om 
marken lutar ut från fastigheten vid den södra infarten så att dagvatten riske-
rar att rinna ut på gatan måste fastighetsägaren sätt en dagvattenbrunn som 
tar dagvattnet och ansluter denna till dagvattenservisen. 

Motivering av beslut 
Byggenheten konstaterar att den föreslagna åtgärden inte strider mot detalj-
planen riktlinjer. Platsen uppfyller kraven i plan- och bygglagen (2010:900) 2 
kap 2-5§. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av affärsbygg-
nad. Fastigheterna Skene 2:1 och 2:8 kommer att regleras och få en fastig-
hetsarea av ca 8 200 kvadratmeter. Affärsfastigheten kommer att ha en 
byggnadsarea av 3101 kvadratmeter och en bruttoarea av 3075 kvadratme-
ter, ha en byggnadshöjd av 5,8 meter och entréfonten mäter 8,1 meter i 
höjd. r. Byggnaden uppförs med släta ljusgrå betongblockelement, storefront 
ral 5001 (blå), entrépartier natureloxerad aluminium, fönster natureloxerad 
aluminium, dörrar ncs S 4500-N (grå) och takskjutport silver, takbeklädnad 
blir takpapp samt bärplåt.  
Antal kundparkeringar är beräknade till 96 stycken varav två handikapparke-
ringar placerade en på var sida om huvudentrén. 
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Staket ska uppföras ur trafiksäkerhetssynpunkt från kundinfarten och nordost 
utefter vägen då det är en marknivåskillnad på drygt 1,6 meter från väg ner 
till parkeringen med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Micael Andersson, Stiba Besiktning & Byggledning AB, Druveforsvägen 8, 504 
33 Borås. 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett start-
besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan     inkom 2019-01-16 
Nybyggnadskarta    inkom 2019-03-07 
Situationsplan    inkom 2019-03-07 
Ritningsförteckning   inkom 2019-03-07 
Plan-, fasad- och sektionsritning  
översikt A00-01-100   inkom 2019-03-07 
Planritning del 1 A00-01-110   inkom 2019-03-07 
Planritning del 2 A00-01-120   inkom 2019-03-07 
Fasader långsidor A00-02-001   inkom 2019-03-07 
Sektions- och fasadritning kortsidor A00-02-002 inkom 2019-03-07 
Anmälan kontrollansvarig   inkom 2019-03-05 

Avgift 
Bygglov  67 750 kr 
Startbesked  92 770 kr 
Avgift totalt                  160 520 kr 

Dagens sammanträde 
Bygglovsarkitekt Britt-Marie Strömberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar er faktura 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 vun-
nit 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. 
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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 byggnads-
nämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Geoteknisk utredning 
- Energiberäkning 
- Yttra VA 
- Yttrande från skyddsombud 
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 10 
- Konstruktionsritning 

o Grund 
o Stomme 
o Tak 

- Sektionsritning 
o K-ritning 

- Ventilationsritning 
- Inre VA 
- Typgodkännande motordriven anordning 
  
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden, XX, kontaktpersonen XX och fastighetsägare till 
Skene 2:1 och 2:8 sue@mark.se, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kopia skickas till kontrollansvarig XX  
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Buagärde 
1:1, Buagärde 1:7, Skene 2:29, Skene 2:35, Skene 2:36, Skene 2:43, Skene 
2:44, Skene 2:45, Skene 6:70 och Skene 8:38, enligt plan- och bygglagen 9 
kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 64/2019    
 
Brandskog 1:4 – Förhandsbesked för fem enbostadshus med  
komplementbyggnader 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av fem enbostadshus och komplementbyggnader med stöd  
plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med villkor att inför kommande 
bygglovsansökan finns servitutsavtal på tillfartsvägen som går över  
fastigheten Brandskog 1:3, att bullerutredning görs, utformning och placering 
ska samrådas med byggenheten. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för fem enbostadshus 
och komplementbyggnader.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2018-05-04 
Situationsplan  inkom 2018-11-09 
Yttrande från miljöenheten inkom 2019-02-06 
Konsekvensbeskrivning inkom 2019-03-07 
 
Avgift, Förhandsbesked 25 646 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus och kom-
plementbyggnader. Brandskog 1:4 är en fastighet på ca 22, 8 hektar där den 
tänkta avstyckningen är tänkt att vara 5000 - 5500 kvadratmeter och brutto-
arean för de tänkta byggnaderna blir ca 750 kvadratmeter. Bostadshusen är 
tänkta med en våning och inredningsbar vind.  
 
Ärendet komplett 2019-03-07. 

Beredning 
Förslaget ligger inte inom område som omfattas av detaljplan eller samman-
hållen bebyggelse. Skiftet är idag obebyggt och har de senaste åren använts 
som bete till hästar. 
 
Enligt Översiktsplan 2017, lagakraft 2017-05-25, ligger området inom jord-
bruksmark samt avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. 
Skiftet ligger i norr-, söderläge med lutning mot söder som avslutas mot en 
sankmark.  
Väg 1612 som passerar fastigheten är en starkt trafikerad väg med blandad 
trafik, hastigheten är satt till 70 km/h. Från utfart och mot öst är sikten ca 
130 meter och mot väster ca 100 meter. Gemensam utfart kommer att göras 
åt väster med fastigheten Brandskog 1:3. För att minska bullernivån från tra-
fiken planerar sökande en bullervall med växtlighet. 
Busslinje 330 har sin linjerutt utefter väg 1612. Dock finns i dagsläget ingen 
busshållplats vid Brandskog utan närmaste hållplats är mot väster och 
Sjölyckan ca 500 meter eller mot öster, Lv 156 och Sandvadskrysset ca 1, 3 
km där även buss 300 har sin linjerutt. Pendelparkering och livsmedelsaffär 
finns vid Hyssna handel ca 2,2 km avstånd.  

Dnr 2018-331 216 
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Närmaste F-6 skola finns i Hyssna, 7-9 skola finns i Sätila och gymnasieskola i 
Skene. 
Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt VA då den kommunala 
överföringsledningen kommer att passera strax söder om fastigheten Brand-
skog 1:4.  
Bostadsbyggande är ett allmänt intresse enligt plan- och bygglagen 2 kapitlet 
3 § 5. Det allmänna intresset sammanfaller med det enskilda intresset att 
skapa byggrätter på fastigheten.  
 
Tio berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig. Två sakägare har svarat 
och tillstyrkt  
Yttrande från miljöenheten där de avstyrker förhandsbeskedet till s en konse-
kvensbeskrivning med nollalternativ och lokaliseringsalternativ har gjorts. 
Konsekvensbeskrivning har inkommit från sökande med bland annat följande: 
• Åkermarken är inte brukad på mer än 30 år och har dålig status. 
• Om inte byggnation tillåts kommer marken att skogsplanteras. 
• Placering norr om är ej möjlig då avstånd till kommunalt VA blir för långt 

samt byggnation kommer att inkräkta på strandskyddszon mot Sandsjön. 
• Mark närmast, norr om Hyssnavägen är även det jordbruksmark som är i 

väsentligt bättre skick än den söderliggande marken. 

Motivering av beslut 
Byggenheten konstaterar att den föreslagna åtgärden inte strider mot över-
siktsplanens riktlinjer. Platsen uppfyller kraven i plan- och bygglagen 
(2010:900) 2 kap 2-5§. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhands-besked för 
nybyggnad av fem enbostadshus och komplement-byggnader med stöd plan- 
och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med villkor att inför kommande bygg-
lovsansökan finns servitutsavtal på tillfartsvägen som går över fastigheten 
Brandskog 1:3, att bullerutredning görs, utformning och placering ska samrå-
das med byggenheten. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för fem enbostadshus 
och komplementbyggnader.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2018-05-04 
Situationsplan  inkom 2018-11-09 
Yttrande från miljöenheten inkom 2019-02-06 
Konsekvensbeskrivning inkom 2019-03-07 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  25 646 kr 
Avgift totalt  25 646 kr 
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Dagens sammanträde 
Bygglovsarkitekt Britt-Marie Strömberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar din faktura separat. 
 
Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om förhands-
besked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och byggla-
gen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du över-
klagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Bonared 
1:21, Brandskog 1:3, Brandskog 1:18, Brandskog 1:22, Brandskog 1:28, Fly-
backa 1:36, Getakulla 1:1, Getakulla 1:3, Hyssna-Torp 1:4 och Hyssna-Torp 
1:8, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 65/2019    
 
Hajom 1:14 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus uppförd i en ålderdomlig prägel  
med stöd plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med villkor att inför 
kommande bygglovsansökan finns godkänd avloppslösning. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-02-22 
Situationsplan  inkom 2019-03-08 
Skrivelse  inkom 2019-02-22 
  
Avgift, Förhandsbesked 8 082 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus uppförd i en 
ålderdomlig prägel.  
 
Fastigheten Hajom 1:14 har en areal av 2,2 hektar bestående av skog och 
jordbruksmark. 
 
Ärendet komplett 2019-03-08.  

Beredning 
Förslaget ligger inom område som omfattas Översiktsplan2017, laga kraft 
2017-05-25 och fördjupad översiktsplan Kinna-Skene-Örby, laga kraft 2012-
09-18.  
Enligt Öp17 gäller: 
 Område med särskilt höga värden för natur- och kulturmiljö 
 Skyddsområde runt vattentäkt 
 Ekologiskt särskilt känsligt område 
Enligt FÖP gäller: 

Övriga områden, ej detaljplan. 
 
I övrigt finns på fastigheten fornminne RAÄ Hajom 146:1: övrig kulturhisto-
risk lämning, typ torp, bebyggelselämning. Geoteknisk undersökning från 
1973-11-19 visar på berg och morän. Fastigheten. ligger inom Hajoms vat-
tenskyddsområde sekundär zon. 
Byggnaden kommer att uppföras med trästockar och stengrund och är tänkt 
att ges en ålderdomlig prägel med en standard motsvarande 1800-talet, ing-
en elektricitet eller vatten kommer att installeras. Vatten kommer att hinkas 
från befintlig grävd vattenbrunn på fastigheten. Torrtoa är tänkt att byggas 
där urin och fekalier separeras och omhändertas enligt: 

Urinen spädes 1:10 och sprids på åker och skogsmark. 
Fekalierna beströs med torv och kalk mellan varven och komposteras i 
minst två år i sin plastbehållare med tätslutande lock. Efter kompostering 
sprids komposten på skogsmark vid tjänlig väderlek.  

Dnr 2018-757 216 
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Delar av byggnaden kommer att användas till djurhållning och foderförvaring. 
Djurhållning och jordbruk kommer att bedrivas med ålderdomlig form.  
Fornminnet är beläget utanför den tänkta placeringen av byggnaden. 
 
Huset placering blir i sydostlig riktning från: 

Hajoms kyrka ca 390 meter 
Hajoms kooperativa ca 550 meter  

Kommunikation i form av busslinje 442 trafikerar Hajom och busshållplats 
finns vid Hajoms kyrka. 
Förskolor finns i Fotskäl, Hyssna, Skene. 
F-6 skola finns i Fotskäl. 
7-9 skola finns i Sätila och Skene. 
Gymnasieskola finns i Skene. 
 
Bostadsbyggande är ett allmänt intresse enligt plan- och bygglagen 2 kapitlet 
3 § 5. Det allmänna intresset sammanfaller med det enskilda intresset att 
skapa en byggrätt på fastigheten. 
 
Fyra berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig. Inga yttrande har in-
kommit. 
 
Miljöenheten avstyrker förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus då 
det är hög skyddsnivå på platsen avseende enskilt avlopp. Hela området lutar 
mot vattenskyddsområdet och det är blöt mark samt nära till berg på vissa 
ställen. Det förslag på avloppslösning som sökande kommit med klarar inte 
hög skyddsnivå. 

Motivering av beslut 
Byggenheten bedömer att den föreslagna åtgärden inte strider mot översikts-
planens riktlinjer. Platsen uppfyller kraven i plan- och bygglagen (2010:900) 
2 kap. 2-5 §. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhands-besked för 
nybyggnad av ett fritidshus uppförd i en ålderdomlig prägel  
med stöd plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med villkor att inför 
kommande bygglovsansökan finns godkänd avloppslösning. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-02-22 
Situationsplan  inkom 2019-03-08 
Skrivelse  inkom 2019-02-22 
  
Avgift:  
Förhandsbesked  8 082 kr 
Avgift totalt  8 082 kr 
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Dagens sammanträde 
Bygglovsarkitekt Britt-Marie Strömberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Vi skickar din faktura separat. 
 
Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om förhands-
besked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och byggla-
gen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du över-
klagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Förklaring av VA 
Bilaga 3 – Principskiss av utedass 
Bilaga 4 - Yttrande från miljöenheten 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX och fastighetsägaren XX, enligt plan- och bygg-
lagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Hajom 
1:3, Hajom 1:4, Hajom 5:1 och Stakagården 2:1, enligt plan- och bygglagen 
9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 66/2019    
 
Bygglovsbefrielse av mindre solcellsanläggningar på tak 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Vi tillämpar redan den nya bygglovsbefrielsen i vår handläggning och  
eftersom lagstiftningen idag går längre än vad som föreslås i motionen från 
Ulf Dahlberg om att förenkla bygglovsförfarandet föreslår byggnadsnämnden 
att fullmäktige skall anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
Den 11 april 2017 remitterades en motion ang. förenklat bygglovsförfarande 
för solenergianläggningar till byggnadsnämnden där fullmäktige har beslutat 
att det skall tas fram förenklade regler kring bygglov för solenergianläggning-
ar till en- och tvåbostadshus. 

Beredning 
Sedan den 1 augusti 2018 är redan tak- och fasadintegrerade solenergian-
läggningar bygglovsbefriade enligt 9 kap. 3 c § i plan- och bygglagen. Bygg-
lovsbefrielsen är inte begränsad till en- och tvåbostadshus utan gäller för alla 
byggnader så länge inte detaljplan eller områdesbestämmelser säger något 
annat med undantag för byggnader eller bebyggelseområden som ur ett kul-
turhistoriskt eller på annat sätt anses som särskilt värdefulla. Se paragraf ne-
dan. 
Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad mon-
tera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om 
byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vi tillämpar redan den nya bygglovsbefrielsen i vår handläggning och ef-
tersom lagstiftningen idag går längre än vad som föreslås i motionen från Ulf 
Dahlberg om att förenkla bygglovsförfarandet föreslår byggnadsnämnden att 
fullmäktige skall anse motionen besvarad. 

Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektör Thomas Svensson redogör för ärendet. 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Bilaga 1 – Motion om förenklat bygglov till solenergianläggningar 
________________  

Dnr 2017-267 233  
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§ 67/2019    
 
Revidering av plan- och byggnadsnämndens delegationsordning 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner Delegationsordning Plan- och  
byggnadsnämnden 2019-04-03. 
 

Ärendet 
Uppdatering av gällande delegationsordning.   

Beredning 
Nu gällande delegationsordning antogs av Plan- och byggnadsnämnden 2018-
06-20.  
 
Föreslagen ändring gäller PBL 10 kap. 14 § där vi saknar delegation att sam-
mankalla till tekniskt samråd, 10 kap. 27 och 28 §§ som tidigare var sam-
manslagna med paragraferna 8, 19 och 20 i 11 kapitlet, vilket gjorde delegat-
ionen otydlig och rörig, 10 kap. 30 § för delegation att sammankalla till slut-
samråd, 10 kap. 33 § för delegation att utföra och föra protokoll på slutsam-
råd, 11 kap. 8, 19 och 20 §§ som tidigare var sammanblandade med 10 kap 
27 och 28 §§. 
 
Förändring syftar främst till att göra delegationen tydlig och mer lättförståelig 
för byggnadsinspektionen. De nya paragraferna som lyfts in i delegationsord-
ningen är delegationerna att kalla till tekniskt samråd och slutsamråd samt att 
protokollföra dessa samråd och arbetsplatsbesöken. Något som inspektörerna 
gör redan idag men som inte har framgått av delegationsordningen att de har 
delegation på.   

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-26. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner Delegationsordning Plan- och bygg-
nadsnämnden 2019-04-03. 

Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektör Thomas Svensson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
  

Dnr 2019-219 002 
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§ 68/2019    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, beslut 2019-03-04, dnr 403-7378-
2019. Överklagande av beslut om förbud mot fortsatt arbete. Länsstyrel-
sen beslutar att upphäva det överklagade beslutet. Länsstyrelsen förord-
nar att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). 

 
2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2019-03-18, 

dnr 403-12844-2018. Överklagande av beslut om uttag av byggsanktions-
avgift för fasadändring på fastigheten XX. Länsstyrelsen avslår överkla-
gandet.  

 
3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2019-03-19, 

dnr 403-37544-2018. Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av tre enbostadshus med garage på fastigheten XX. Läns-
styrelsen avslår överklagandet.  

 
4. Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom 2019-02-05, Mål 

nr P 3864-18. Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns be-
slut 2018-09-25 i ärende nr 403-14648-2018, gällande positivt förhands-
besked för nybyggnad av enbostadshus, ekonomibyggnad och garage på 
fastigheten XX. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, dvs. änd-
rar inte länsstyrelsens beslut.  

 
5. Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, protokoll 2019-03-20, Mål 

nr P 1946-19. Överklagande av Vänersborgs Tingsrätts, mark- och miljö-
domstolen, dom 2019-02-05 i mål nr P 3864-18, gällande positivt för-
handsbesked för nybyggnad av enbostadshus, ekonomibyggnad och ga-
rage på fastigheten XX; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och 
m9ilööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomsto-
lens avgörande står därför fast.  

 
6. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2019-03-25, 

dnr 403-10848-2019. Överklagande av beslut om förbud mot fortsatt ar-
bete med vite på fastigheten XX. Länsstyrelsen upphäver de överklagade 
besluten. 

 
7. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2019-03-26, 

dnr 403-8560-2018. Överklagande av beslut om avgift gällande ansökan 
om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan (avslag) på fastig-
heten XX. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.  
 
Förslaget antas. 
________________  
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§ 69/2019    
 
Redovisning av delegationsbeslut 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt 
beslut om delegationsordning 2018-06-20, § 86. 
 
Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden: 
Dnr   Ärendetyp   Datum 
2019-149 Adresser på fastighet  2019-02-27 
2018-590 Nybyggnad transformatorstation 2019-02-27 
2019-73 Marklov   2019-02-27 
2018-246 Nybyggnad enbostadshus ersättning  

pga brand   2019-02-28 
2018-843 Ändring bärande konstruktion 2019-02-28 
2018-461 Nybyggnad flerbostadshus 2019-02-28 
2013-701 Nybyggnad av bastu med inglasat uterum samt  

intstallation av eldstad och rökkanal 2019-03-01 
2013-287 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av  

enbostadshus med altan  2019-03-01 
2019-18 Tillbyggnad enbostadshus  2019-03-01 
2019-154 Adresser på fastighet  2019-03-04 
2019-155 Adress på fastighet  2019-03-04 
2019-156 Adress på fastighet  2019-03-04 
2013-49 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-04 
2014-695 Anmälan om installation av vedpanna 2019-03-04 
2019-150 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-04 
2019-151 Anmälan om installation av spisinsats  

i befintlig öppen spis  2019-03-04 
2019-133 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-04 
2019-139 Anmälan om nybyggnad av  

komplementbyggnad, växthus 2019-03-05 
2019-62 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-05 
2013-188 Anmälan om installation av eldstad  2019-03-05 
2018-175 Ansökan om bygglov för nybyggnad  

av komplementbyggnad  2019-03-05 
2018-111 Utvändig ändring för anläggande av  

nödutgångar   2019-03-05 
2018-762 Nybyggnad komplementbyggnad 2019-03-06 
2018-675 Ändrad användning samt påbyggnad  

enbostadshus  2019-03-06 
2019-50 Nybyggnad nätstation  2019-03-06 
2018-793 Tillbyggnad enbostadshus med garage 2019-03-06 
2019-168 Adress på fastighet  2019-03-07 
2019-72 Rivning industribyggnad  2019-03-07 
2017-783 Anmälan om rivning av skollokal 2019-03-07 
2016-60 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för  

skyltanordning t.o.m. 2016-07-30 2019-03-07 
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2013-558 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-07 
2019-172 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-08 
2018-662 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-08 
2013-581 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-08 
2019-151 Anmälan om installation av spisinsats  

i befintlig öppen spis  2019-03-08 
2019-26 Förhandsbesked nybyggnad enbostadhus  

och komplementbyggnad  2019-03-08 
2019-179 Adress på fastighet  2019-03-11 
2019-114 Ovårdat skärmtak  2019-03-11 
2019-94 Nybyggnad enbostadshus  2019-03-11 
2019-185 Adress på fastighet  2019-03-12 
2019-152 Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad  

och installation av eldstad och skorsten2019-03-11 
2018-761 Ändrad användning från komplementbyggnad  

till verksamhet  2019-03-11 
2013-588 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-12 
2012-623 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-12 
2018-841 Nybyggnad enbostadshus  2019-03-12 
2019-69 Uppförande av skyltanordningar 2019-03-12 
2019-33 Nybyggnad av ett enbostadshus och  

komplementbyggnad  2019-03-12 
2013-573 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-13 
2019-182 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-13 
2016-596 Ansökan om nybyggnad av  

enbostadshus  2019-03-13 
2016-527 Rivning av slamsilos, mark och bygglov  

för nybyggnad av slamavvatttning på  
avlopssreningsanläggning  2019-03-13 

2017-466 Nybyggnad industribyggnad samt rivningslov  
befintlig distributioncentral 2019-03-13 

2018-73 Tillbyggnad enbostadhus inom  
kulturmiljö   2019-03-13 

2017-456 Nybyggnad garage  2019-03-13 
2018-77 Nybyggnad skolbyggnad  2019-03-13 
2018-466 Rivning och nybyggnad  

komplementbyggnad  2019-03-13 
2017-736 Anmälan om äldre gjutjärnskamin i  

befintlig skorsten  2019-03-15 
2019-195 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-15 
2017-586 Tillbyggnad av enbostadshus 2019-03-15 
2015-477 Nybyggnad av två  

komplementbyggnader  2019-03-15 
2018-730 Nybyggnad av enbostadshus samt  

komplementbyggnad  2019-03-15 
2016-269 Anmälan om installation av bastuaggregat  

och rökkanal   2019-03-15 
2016-774 Planavtal för upprättande av detaljplan2019-03-15 
2016-269 Anmälan om installation av bastuaggregat  

och rökkanal   2019-03-18 
2019-137 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-18 
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2019-161 Anmälan om tillbyggnad av  
enbostadshus  2019-03-18 

2019-173 Qnmälan om installation av hiss 2019-03-19 
2014-327 Ansökan om bygglov för nybyggnad  

av garage   2019-03-19 
2018-412 Nybyggnad av fritidshus och rivning av  

befintlig byggnad  2019-03-19 
2018-698 Plankostnadsavtal för upprättande av  

detaljplan   2019-03-19 
2019-184 Strandskyddsdispens för byggnation  

av nätstation  2019-03-20 
2015-492 Ändrad användning från komplementbyggnad  

till fritidshus   2019-03-21 
2018-498  Nybyggnad av ett enbostadshus 2019-03-20 
2019-162  Byggnation av ställverk  2019-03-21 
2019-12 Nybyggnad av en komplementbyggnad  

(växthus)   2019-03-21 
2012-128 Ansökan om utvändig ändring av enbostadshus  

och installation av eldstad och rökkanal2019-03-21 
2013-610 Anmälan om installation av eldstad  2019-03-21 
2012-372 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-21 
2016-479 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-21 
2015-480 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-22 
2018-358 Ansökan om bygglov för nybyggnad av  

enbostadshus och garage  2019-03-25 
2019-109 Utebliven OVK  2019-03-26 
2019-215 Adress på fastighet  2019-03-25 
2019-218 Adress på fastighet  2019-03-25 
2016-932 Ansökan om  bygglov för nybyggnad  

av industribyggnad  2019-03-25 
2016-170 Ansökan om bygglov för nybyggnad  

av affärsbyggnad  2019-03-25 
2013-697 Anmälan om installation av eldstad  

och rökkanal   2019-03-26 
2019-216 Anmälan om installation av eldstad  

och skorsten   2019-03-27 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner  
redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 74(74) 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 2019-04-03 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 70/2019    
 
Uppdrag gällande kostnadsbild för nätstationer 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur ärenden gällande  
nätstationer ska hanteras framöver.  
 

Dagens sammanträde 
Leif Andersson (C) frågar om det går att hantera ärenden gällande  
nätstationer på ett annat sätt, med tanke på vad kostnadsbilden innebär för 
lokala fiberföreningar.  
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
ärenden gällande nätstationer ska hanteras framöver. 

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

________________ 
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	Om rättelse inte vidtas inom 2 månader från det att beslutet träder i kraft, kommer en ny byggsanktionsavgift utgå med två gånger beloppet av den byggsanktionsavgift som dömdes ut innan.
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	§ 49/2019     Hyssna-Stjärnhult 1:1, del av - Strandskyddsdispens för anläggande av tre nya tomter med bostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av tre nya tomter med bostadshus och garage inom  strandskyddat område vid Härsjön, på del av fastighet Hyssna-Stjärnhult 1:1 med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken.
	Avgift: 8 224 kr
	Plan- och byggnadsnämnden delegerar till kommunbiolog att fatta beslut i ärendet om förutsättningarna skulle förändras framöver gällande  byggnationsplacering.
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	Ärendets behandling
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	Dagens sammanträde
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	________________

	§ 50/2019     Håkankila 1:8 - Strandskyddsdispens för anläggande av tomter
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av två tomter på fastighet Håkankila 1:8 med stöd av 7 kap.  18 b § miljöbalken.
	Villkor:
	Inga villkor är förenliga med beslutet.
	Avgift: 8 224 kr
	Plan- och byggnadsnämnden delegerar till kommunbiolog att fatta beslut i ärendet om förutsättningarna skulle förändras framöver gällande
	byggnationsplacering.
	Ärendet
	Bakgrund
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 51/2019     Ubbhult 2:2 - Strandskyddsdispens för garage samt anläggande av tomt
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens på fastighet Ubbhult 2:2 för anläggande av tomt på tomt 1 samt ett garage på tomt 2 med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken.
	Villkor:
	Inga villkor är förenliga med beslutet.
	Avgift: 8 224 kr
	Plan- och byggnadsnämnden delegerar till kommunbiolog att fatta beslut i ärendet om förutsättningarna skulle förändras framöver gällande
	byggnationsplacering.
	Ärendet
	Bakgrund
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:

	§ 52/2019     Tostakulla 1:4 – Förhandsbesked för två tomter för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § för två tomter på cirka 3000 mP2P som  vardera ska bebyggas med enbostadshus med en tänkt bruttoarea på cirka 160 mP2P, mot villkor att förutsä...
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan  inkom 2019-02-20
	Situationsplan  inkom 2018-02-20
	Godkännande vägförening inkom 2018-02-20
	Avgift, Förhandsbesked 19 632 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 53/2019     Kinnasten 1:1>8 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till ordförande att besluta om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus när ärendet har handlagts färdigt, med villkor att:
	• tillkommande byggnaders exakta placering och utformning sker i samråd med byggenheten inför ansökan om bygglov.
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 54/2019     Hestra 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad ett enbostadshus och en komplementbyggnad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad 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.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan  inkom 2019-01-07
	Situationsplan  inkom 2019-01-31
	Avgift:
	Förhandsbesked  10 823 kr
	UVA-granskning miljöenheten 5 020 kr
	Avgift totalt  15 843 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 55/2019     Sätila-Hägnen 3:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av tre  enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § med villkor att:
	• tillkommande byggnaders utformning och exakt placering sker i samråd med byggenheten inför ansökan om bygglov.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan  inkom 2019-02-08
	Situationsplan  inkom 2019-02-27
	Avgift, Förhandsbesked 21 365 kr
	Ärendet
	Beredning
	Hägnens samfällighet, styrelsen, har yttrat sig där dom tillstyrker med kommentar: om fastigheterna ska ingå i samfälligheten behövs ett beslut från medlemsmötet tas. Styrelsen kan inte fatta detta beslut.
	Sökande har bemött synpunkterna som har inkommit och skriver följande:
	• Gällande kommentarer kring värdeminskning av husens värde i hägnen så är det att effekten blir det motsatta enligt mäklaren, husens värde ökar då det kommer säljas nybyggda hus i området.
	• Gällande önskan om att få det säkrare trafikmässigt så har det framkommit att det finns en överenskommelse mellan samfällighetens styrelse och Skanska att Skanska ska fixa backen. Detta i samband med det arbete som de utför i området för tillfället.
	• P-fickorna som finns vid vägen där tomterna kommer anläggas kommer ej att försvinna, möjligtvis flyttas de en aning.
	• Trafikpåverkan kommer bli ytterst liten då det endast handlar om 3st nya tomter
	• Markägaren har meddelat att han på intet sätt är intresserad av
	att skänka/bekosta samfällighetens grönområden eftersom allemansrätten ger de boende i Hägnen gott om strövområden.
	Husen som är tänkta att byggas på de nya tomterna kommer att passa in med hur det ser ut i hägnen i dagsläget.
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	Beslutet delges sökanden XX och fastighetsägare till Sätila-Hägnen 3:1, Sätila-Hägnen 3:40, Sätila-Hägnen 3:43 och Sätila-Hägnen 3:2, 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 Härkila 2:5, Härkila 3:3, Sätila-Hulta 1:15, Sätila-Hulta 1:23, Sätila-Hägnen 3:2, Sätila-Hägnen 3:39, Sätila-Hägnen 3:40, Sätila-Hägnen 3:43, Sätila-Hägnen 3:44, Sätila-Hägnen 3:52,...
	________________

	§ 56/2019     Tomten 3:37 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 §.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan   inkom 2018-10-08
	Nybyggnadskarta  inkom 2018-10-08
	Avgift, Förhandsbesked  4 880 kronor
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 57/2019     Folkskolan 15 – Bygglov för nybyggnad av skola
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av skola med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §.
	Skolan kommer att byggas i tre plan med en total bruttoarea på 10 100 mP2P, en total byggnadsarea på 4 111 mP2P och en total byggnadshöjd på cirka 12 meter med en takvinkel på 6 grader. Fasaderna kläs med tegel i grådämpad kulör, betongelement i gul k...
	 
	Kontrollansvarig enl. PBL: Sören Frendberg, SC0663-11
	Innan byggstart krävs 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 2019-03-05
	Nybyggnadskarta inkom 2019-03-05
	Planritning plan 10 del 10 inkom 2019-03-05
	Planritning plan 10 del 20 inkom 2019-03-05
	Planritning plan 10 del 30 inkom 2019-03-05
	Planritning plan 11 del 10 inkom 2019-03-05
	Planritning plan 11 del 20 inkom 2019-03-05
	Planritning plan 11 del 30 inkom 2019-03-05
	Planritning plan 12 del 10 inkom 2019-03-05
	Planritning plan 12 del 20 inkom 2019-03-05
	Fasadritning x3  inkom 2019-03-05
	Fasadritning färg x3 inkom 2019-03-05
	Sektionsritning A-C inkom 2019-03-05
	Sektionsritning D  inkom 2019-03-05
	Sektionsritning E-G inkom 2019-03-05
	Utrustningsplan x4 inkom 2019-03-05
	Tillgänglighets utlåtande inkom 2019-03-05
	Dagsljusberäkning inkom 2019-03-19
	Anmälan om kontrollansvarig inkom 2019-03-05
	Avgift:
	Bygglov  150 881 kr
	UStartbesked  269 825 kr
	Avgift totalt  420 706 kr
	Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning separat.
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 58/2019     Hultet 4:1 – Förhandsbesked för två enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 §.
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för ett enbostadshus på vardera tomt.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan  inkom 2019-01-31
	Situationsplan  inkom 2019-01-31
	Avgift, Förhandsbesked 19 609 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 59/2019     Skene 6:172 – Bygglov och startbesked för tillbyggnad av ett uterum
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ett uterum med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 d. Tillbyggnaden kommer att vara på 17,6 kvadratmeter vilket ger en ny bruttarea på 132,6 kvadratmeter. Taket kommer att ha en lut...
	 
	För åtgärden krävs inte något tekniskt samråd eller någon kontrollansvarig, plan- och bygglagen 10 kapitlet 10 och 14 §.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan   inkom 2019-01-04
	Situationsplan 1   inkom 2019-01-04
	Situationsplan 2   inkom 2019-01-04
	Plan- och fasadritningar  inkom 2019-02-18
	Detaljritning Bjälklag, golv  inkom 2019-01-04
	Befintlig och blivande fasadutseende  inkom 2019-01-04
	Konstruktionsritningar  inkom 2019-01-04
	Kontrollplan   upprättad 2019-02-20
	Avgift
	Bygglov  8 434 kr
	UStartbesked  4 518 kr
	Avgift totalt  12 952 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 60/2019     Skene 2:1 (del av) – Bygglov för nybyggnad av ett affärshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Fastigheten är idag en del av Skene 2:1 och förrättningen slutförs när  bygglovet är färdigställt. Platsen för affärshuset är idag obebyggt.  Fastighetsarean kommer att vara ca 4 615 kvadratmeter. Affärshuset kommer att ha en byggnadsarea på 1545 kva...
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en  affärsbyggnad med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.
	Kontrollansvarig enl. PBL:
	Micael Andersson, Stiba Besiktning & Byggledning AB, Druveforsvägen 8,  504 33 Borås.
	Innan byggstart krävs 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 2019-01-15
	Nybyggnadskarta inkom 2019-03-05
	Situationsplan  inkom 2019-03-05
	Planritning  inkom 2019-03-05
	Sektion- och fasadritning norr
	och söder   inkom 2019-03-05
	Fasadritning väst och öst inkom 2019-03-05
	Anmälan av kontrollansvarig inkom 2019-03-05
	Avgift:
	Bygglov  43 654 kr
	UStartbesked  50 602 kr
	Avgift totalt  94 256 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift: Bygglov  43 654 kr UStartbesked  50 602 krU Avgift totalt  94 256 kr
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:

	§ 61/2019     Ubbhult 1:50>6 – Ansökan om förhandsbesked enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan och byggnadsnämnden beslutar att avslå förhandsbeskedet för  nybyggnation av enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 §.
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan  inkom 2018-08-22
	Situationsplan  inkom 2018-08-22
	Yttrande från Miljöenheten inkom 2018-11-01
	Avgift, Förhandsbesked 11 011 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 62/2019     Sätila-Hede 2:12 – Ansökan om nybyggnad av ett enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett  enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30b §.
	Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus på en sedan tidigare avstyckad fastighet på 618 kvadratmeter. Bostadshuset kommer att ha en bruttoarea av 334 kvadratmeter, byggnadsarea av 174 kvadratmeter och en boarea av ca 140 kvadratmeter fördelat på ...
	Kontrollansvarig enl. PBL:
	Kristoffer Lagerholm, Mariebergsvägen 33, 511 57 Kinna
	Innan byggstart krävs 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 2018-12-20
	Nybyggnadskarta inkom 2019-01-31
	Fasadritning  inkom 2019-01-31
	Planritning  inkom 2019-01-31
	Sektionsritning  inkom 2019-01-31
	Fasadritning med marklinjer inkom 2019-01-31
	Anmälan kontrollansvarig inkom 2018-12-20
	Avgift: Bygglov  21 902 kr
	UStartbesked  19 130 kr
	Avgift totalt  41 032 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång Ordförande föreslår enligt Pontus Johanssons (C) förslag och finner att plan- och byggnadsnämnden antar förslaget.
	Upplysningar
	Expedieras till:
	Beslutet delges de sökande XX, medsökande XX och fastighetsägarna till Sätila-Hede 2:12, XX enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.
	Kopia skickas till kontrollansvarig XX
	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 Sätila 4:3, Sätila 4:56, Sätila 4:57, Sätila 4:59, Sätila 4:63 och Sätila-Hede 2:4, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §.
	________________

	§ 63/2019     Skene 2:1 och 2:8 (del av) – Bygglov för nybyggnad av affärshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av  affärsbyggnad. Fastigheterna Skene 2:1 och 2:8 kommer att regleras och få en fastighetsarea av ca 8 200 kvadratmeter. Affärsfastigheten kommer att ha en byggnadsarea av 3101 kvadratmeter oc...
	Antal kundparkeringar är beräknade till 96 stycken varav två  handikapparkeringar placerade en på var sida om huvudentrén.
	Staket ska uppföras ur trafiksäkerhetssynpunkt från kundinfarten och nordost utefter vägen då det är en marknivåskillnad på drygt 1,6 meter från väg ner till parkeringen med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.
	Kontrollansvarig enl. PBL:
	Micael Andersson, Stiba Besiktning & Byggledning AB, Druveforsvägen 8,  504 33 Borås.
	Innan byggstart krävs 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 2019-01-16
	Nybyggnadskarta    inkom 2019-03-07
	Situationsplan    inkom 2019-03-07
	Ritningsförteckning   inkom 2019-03-07
	Plan-, fasad- och sektionsritning
	översikt A00-01-100   inkom 2019-03-07
	Planritning del 1 A00-01-110   inkom 2019-03-07
	Planritning del 2 A00-01-120   inkom 2019-03-07
	Fasader långsidor A00-02-001   inkom 2019-03-07
	Sektions- och fasadritning kortsidor A00-02-002 inkom 2019-03-07
	Anmälan kontrollansvarig   inkom 2019-03-05
	Avgift:
	Bygglov  67 750 kr
	UStartbesked  92 770 kr
	Avgift totalt                  160 520 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift Bygglov  67 750 kr UStartbesked  92 770 krU Avgift totalt                  160 520 kr
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 64/2019     Brandskog 1:4 – Förhandsbesked för fem enbostadshus med  komplementbyggnader
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus och komplementbyggnader med stöd  plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med villkor att inför kommande bygglovsansökan finns servitutsavtal ...
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för fem enbostadshus och komplementbyggnader.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan  inkom 2018-05-04
	Situationsplan  inkom 2018-11-09
	Yttrande från miljöenheten inkom 2019-02-06
	Konsekvensbeskrivning inkom 2019-03-07
	Avgift, Förhandsbesked 25 646 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 65/2019     Hajom 1:14 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus uppförd i en ålderdomlig prägel
	med stöd plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med villkor att inför kommande bygglovsansökan finns godkänd avloppslösning.
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan  inkom 2019-02-22
	Situationsplan  inkom 2019-03-08
	Skrivelse  inkom 2019-02-22
	 
	Avgift, Förhandsbesked 8 082 kr
	Ärendet
	Beredning
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 66/2019     Bygglovsbefrielse av mindre solcellsanläggningar på tak
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Vi tillämpar redan den nya bygglovsbefrielsen i vår handläggning och  eftersom lagstiftningen idag går längre än vad som föreslås i motionen från Ulf Dahlberg om att förenkla bygglovsförfarandet föreslår byggnadsnämnden att fullmäktige skall anse mot...
	Ärendet
	Beredning
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar

	§ 67/2019     Revidering av plan- och byggnadsnämndens delegationsordning
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden godkänner Delegationsordning Plan- och  byggnadsnämnden 2019-04-03.
	Ärendet
	Beredning
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	________________

	§ 68/2019     Meddelanden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, beslut 2019-03-04, dnr 403-7378-2019. Överklagande av beslut om förbud mot fortsatt arbete. Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet. Länsstyrelsen förordnar att det överklagade beslutet till...
	2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2019-03-18, dnr 403-12844-2018. Överklagande av beslut om uttag av byggsanktionsavgift för fasadändring på fastigheten XX. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
	3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2019-03-19, dnr 403-37544-2018. Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med garage på fastigheten XX. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
	4. Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom 2019-02-05, Mål nr P 3864-18. Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2018-09-25 i ärende nr 403-14648-2018, gällande positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, e...
	5. Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, protokoll 2019-03-20, Mål nr P 1946-19. Överklagande av Vänersborgs Tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-02-05 i mål nr P 3864-18, gällande positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,...
	6. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2019-03-25, dnr 403-10848-2019. Överklagande av beslut om förbud mot fortsatt arbete med vite på fastigheten XX. Länsstyrelsen upphäver de överklagade besluten.
	7. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, beslut 2019-03-26, dnr 403-8560-2018. Överklagande av beslut om avgift gällande ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan (avslag) på fastigheten XX. Länsstyrelsen avslår överkl...
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Förslaget antas. ________________

	§ 69/2019     Redovisning av delegationsbeslut
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
	Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt beslut om delegationsordning 2018-06-20, § 86.
	Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden:
	Dnr   Ärendetyp   Datum
	2019-149 Adresser på fastighet  2019-02-27
	2018-590 Nybyggnad transformatorstation 2019-02-27
	2019-73 Marklov   2019-02-27
	2018-246 Nybyggnad enbostadshus ersättning  pga brand   2019-02-28
	2018-843 Ändring bärande konstruktion 2019-02-28
	2018-461 Nybyggnad flerbostadshus 2019-02-28
	2013-701 Nybyggnad av bastu med inglasat uterum samt  intstallation av eldstad och rökkanal 2019-03-01
	2013-287 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av  enbostadshus med altan  2019-03-01
	2019-18 Tillbyggnad enbostadshus  2019-03-01
	2019-154 Adresser på fastighet  2019-03-04
	2019-155 Adress på fastighet  2019-03-04
	2019-156 Adress på fastighet  2019-03-04
	2013-49 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-04
	2014-695 Anmälan om installation av vedpanna 2019-03-04
	2019-150 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-04
	2019-151 Anmälan om installation av spisinsats  i befintlig öppen spis  2019-03-04
	2019-133 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-04
	2019-139 Anmälan om nybyggnad av  komplementbyggnad, växthus 2019-03-05
	2019-62 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-05
	2013-188 Anmälan om installation av eldstad  2019-03-05
	2018-175 Ansökan om bygglov för nybyggnad  av komplementbyggnad  2019-03-05
	2018-111 Utvändig ändring för anläggande av  nödutgångar   2019-03-05
	2018-762 Nybyggnad komplementbyggnad 2019-03-06
	2018-675 Ändrad användning samt påbyggnad  enbostadshus  2019-03-06
	2019-50 Nybyggnad nätstation  2019-03-06
	2018-793 Tillbyggnad enbostadshus med garage 2019-03-06
	2019-168 Adress på fastighet  2019-03-07
	2019-72 Rivning industribyggnad  2019-03-07
	2017-783 Anmälan om rivning av skollokal 2019-03-07
	2016-60 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för  skyltanordning t.o.m. 2016-07-30 2019-03-07
	2013-558 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-07
	2019-172 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-08
	2018-662 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-08
	2013-581 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-08
	2019-151 Anmälan om installation av spisinsats  i befintlig öppen spis  2019-03-08
	2019-26 Förhandsbesked nybyggnad enbostadhus  och komplementbyggnad  2019-03-08
	2019-179 Adress på fastighet  2019-03-11
	2019-114 Ovårdat skärmtak  2019-03-11
	2019-94 Nybyggnad enbostadshus  2019-03-11
	2019-185 Adress på fastighet  2019-03-12
	2019-152 Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad  och installation av eldstad och skorsten2019-03-11
	2018-761 Ändrad användning från komplementbyggnad  till verksamhet  2019-03-11
	2013-588 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-12
	2012-623 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-12
	2018-841 Nybyggnad enbostadshus  2019-03-12
	2019-69 Uppförande av skyltanordningar 2019-03-12
	2019-33 Nybyggnad av ett enbostadshus och  komplementbyggnad  2019-03-12
	2013-573 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-13
	2019-182 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-13
	2016-596 Ansökan om nybyggnad av  enbostadshus  2019-03-13
	2016-527 Rivning av slamsilos, mark och bygglov  för nybyggnad av slamavvatttning på  avlopssreningsanläggning  2019-03-13
	2017-466 Nybyggnad industribyggnad samt rivningslov  befintlig distributioncentral 2019-03-13
	2018-73 Tillbyggnad enbostadhus inom  kulturmiljö   2019-03-13
	2017-456 Nybyggnad garage  2019-03-13
	2018-77 Nybyggnad skolbyggnad  2019-03-13
	2018-466 Rivning och nybyggnad  komplementbyggnad  2019-03-13
	2017-736 Anmälan om äldre gjutjärnskamin i  befintlig skorsten  2019-03-15
	2019-195 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-15
	2017-586 Tillbyggnad av enbostadshus 2019-03-15
	2015-477 Nybyggnad av två  komplementbyggnader  2019-03-15
	2018-730 Nybyggnad av enbostadshus samt  komplementbyggnad  2019-03-15
	2016-269 Anmälan om installation av bastuaggregat  och rökkanal   2019-03-15
	2016-774 Planavtal för upprättande av detaljplan2019-03-15
	2016-269 Anmälan om installation av bastuaggregat  och rökkanal   2019-03-18
	2019-137 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-18
	2019-161 Anmälan om tillbyggnad av  enbostadshus  2019-03-18
	2019-173 Qnmälan om installation av hiss 2019-03-19
	2014-327 Ansökan om bygglov för nybyggnad  av garage   2019-03-19
	2018-412 Nybyggnad av fritidshus och rivning av  befintlig byggnad  2019-03-19
	2018-698 Plankostnadsavtal för upprättande av  detaljplan   2019-03-19
	2019-184 Strandskyddsdispens för byggnation  av nätstation  2019-03-20
	2015-492 Ändrad användning från komplementbyggnad  till fritidshus   2019-03-21
	2018-498  Nybyggnad av ett enbostadshus 2019-03-20
	2019-162  Byggnation av ställverk  2019-03-21
	2019-12 Nybyggnad av en komplementbyggnad  (växthus)   2019-03-21
	2012-128 Ansökan om utvändig ändring av enbostadshus  och installation av eldstad och rökkanal2019-03-21
	2013-610 Anmälan om installation av eldstad  2019-03-21
	2012-372 Anmälan om installation av eldstad 2019-03-21
	2016-479 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-21
	2015-480 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-22
	2018-358 Ansökan om bygglov för nybyggnad av  enbostadshus och garage  2019-03-25
	2019-109 Utebliven OVK  2019-03-26
	2019-215 Adress på fastighet  2019-03-25
	2019-218 Adress på fastighet  2019-03-25
	2016-932 Ansökan om  bygglov för nybyggnad  av industribyggnad  2019-03-25
	2016-170 Ansökan om bygglov för nybyggnad  av affärsbyggnad  2019-03-25
	2013-697 Anmälan om installation av eldstad  och rökkanal   2019-03-26
	2019-216 Anmälan om installation av eldstad  och skorsten   2019-03-27
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner  redovisningen av delegationsbeslut.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 70/2019     Uppdrag gällande kostnadsbild för nätstationer
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur ärenden gällande  nätstationer ska hanteras framöver.
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	________________


