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§ 150/2019    
 
Förändring av ärendelistan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
- Extra ärende gällande begäran om omprövning av Trygg-Hansas beslut 

den 2 oktober 2019, tas upp som ärende 15 b. 
 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler ett extra ärende gällande begäran 
om omprövning av Trygg-Hansas beslut den 2 oktober 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 

________________ 
 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(39) 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 2019-11-06 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 151/2019    
 
Information 
 
1. Folkhälsosamordnare Malin Fridlund och miljöstrateg Monica Bergsten informerar 

om Agenda 2030.  
 
2015 antog FN en ny utvecklingsagenda: Agenda 2030 som består av 17 globala 
hållbarhetsmål som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna och 
skapa fredliga och trygga samhällen. 
 
Samhällsutvecklingsenheten har fått uppdrag att ta fram en nulägesanalys för hur 
kommunen ligger i förhållande till de 17 globala målen samt föreslå hur och vad 
kommunen ska arbeta med för att Agenda 2030 ska genomsyra kommunens ar-
bete.  
 
Nulägesanalysen ska vara ett beslutsunderlag i kommunens kommande arbete 
med mål, indikatorer och budget. Nulägesanalysen ska också vara ett underlag för 
dialoger i tjänstemannaorganisationen och nämnder och styrelser i Marks kom-
mun. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ställer frågor och diskuterar. 
 

2. Tf förvaltningschef Victoria Bengtsson informerar att alla tjänster är tillsatta.  
 

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är i utvärderingsfasen. Projektledare 
för implementering av det nya systemet är verksamhetsutvecklaren. Då detta är 
ett omfattande och tidskrävande arbete kommer en bygglovshandläggare ta rollen 
som nämndsekreterare.  
 
Vi har fått tilldelat pengar ur digitaliseringsportföljen för att påbörja arbetet med 
digitalisering av detaljplaner samt att digitalisera lovhandlingar. För att få tillgång 
till pengarna måste arbetet ske innan årsskiftet. 
 
Det är hårt tryck på detaljplaneverksamheten. Stort fokus läggs på Kinna  
Centrum för att komma ut med en markanvisningstävling efter nyår.  
Planen i Horred inväntar pågående markförhandlingar. Just nu  
diskuterar mark- och exploatering med olika exploatörer av  
området. Så snart överenskommelse har tecknats med någon av  
exploatörerna går arbetet igång med antagande av den delen av  
planen vidare. Det gäller även planen för bensinstationen i Sätila och  
andra etappen av planen på Ängahagen. 

 
3. Enhetschef Tony Bergsten informerar om tillsynsarbetet på Byggenheten.  

Arbetet är i full gång med att komma ikapp tidigare eftersläp. Struktur har skapats 
internt för att effektivare hantera de olika ärendetyperna.  
Plan- och byggnadsnämnden ställer frågor och diskuterar.  
Arvid Eklund (S) önskar att få göra stickprov på två ärenden till nästa nämndsam-
manträde. Han meddelar förvaltningen i förväg vilka dessa ärenden är, så att pre-
sentation av dessa hinner förberedas.  

________________ 
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§ 152/2019    
 
Detaljplan för bostäder, handel, och verksamhet, Kinna 24:107 m.fl. 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beställer uppdrag 
att upprätta planprogram för Kinna 24:107 m.fl.. Kommunstyrelsen ska vara 
budgetansvariga för programmet. 
 

Ärendet 
Den 2018-06-11 ansökte Ludvigson Invest AB om planbesked för fastigheten 
Kinna 24:107 m.fl. i Kinna. Sökandes avsikt är att tillsammans med Marks 
kommun upprätta detaljplan för bostäder, handel och mindre verksamheter 
som bidrar till visionen om en blandad stad. 
 
Syftet med ansökan är också att utveckla Boråsvägen till en stadsgata och 
tillgängligöra Viskans naturområden. Visionen är att utveckla Kinna till en at-
traktiv plats att bo och verka på. 
 
Befintliga förhållanden 
På platsen gäller planer från 1942, 1963, 1965, 1966, 1977 och 1994. Marken 
har huvudsakligen planlagts för bostäder, allmänt ändamål, gata, park, natur, 
industri och parkering. Området är till största del obebyggt med undantag av 
Kinna hallen och bebyggelse längs Boråsvägen.  
 
Planområdet avgränsas i norr av Viskan och Kinnaström, i söder av Boråsvä-
gen, i öst av Nya Kinnavägen och i väst av området Näs.I nära angränsing 
finns Ludvig Svenssons industriområde och Viskadalsbanan.  
 
Strandskyddet är upphävt för detaljplaner som gjordes efter 1952. Övriga 
områden planlades innan strandskyddets tillkomst och behöver därför prövas i 
samband med nya detaljplaner. 

Beredning 
Planbesked skickades till Kommunstyrelsen den 2018-10-18. Plan och bygg-
nadsnämnden har den 2019-03-12, 31/2019§, beslutat om positiv planbe-
sked. 
 
Bedömningen är att planen inte ha något uttalat stöd i gällande översiktspla-
nen. Projektet kommer påverka ett större område vilket vanligtvis regleras i 
översiktsplaneringen. Översiktlig planering ligger i kommunstyrelsen ansvar 
och tjänsteskrivelse om uppdrag behöver därför skickas till Kommunstyrelsen. 
 
På begäran av exploatör ändrades ansökan till att omfatta ett program bestå-
ende av fastigheterna Kinna 24:107 m.fl. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
utökat området till att även innefatta fastigheterna Kinna 24:147-149,Sulan 
1-4, Ytterås 1, Kinna 24:121, Kinna 24:125, Kinnaström 5-6, Mejeriet 2, 
Kinna 24:83 och Kinna S:32. Syftet med ett utökat område är att även till-
gängligöra Viskans naturområden som integreras med utvecklingen av Kinna 
Centrum. 
 
Den kommunala visionen är att natur och rekreationsområden längs Viskan 
tillgängligörs för Kinnas bebyggelse och befolkning. Genom gröna och blåa 

Dnr 2018-405 214 
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stråk i form av gång- och öppna dagvattensystem kopplas Viskans strand-
remsa med Kinna centrum och resterande bebyggelse. 
 
Syftet är att genom ett program underlätta den framtida detaljplanläggningen 
som förslagsvis utförs i etapper. Parallelt med uppdraget utförs byggdialoger 
med fastighetsägare och exploatörer inom programområdet med syfte att 
skapa en gemensam målbild att arbeta efter.  

Motivering av beslut 
För området gäller fördjupad översiktsplan antagen 2012. Området anger det 
sökta området till befintlig/förslagna bebyggelseområden och bostadsområ-
den, viss mark nära Viskan reserveras från exploatering.  
 
Lämplighetsbedömningen sker med hänsyn till infrastruktur, tillgänglighet, 
service, skola, förskola, hälsa, säkerhet, dagvattenhantering samt attraktiva 
närmiljöer. Utbyggnadsområden med närhet till centrum och allmänna kom-
munikationer prioriteras. Bostadsområden utvecklas i syfte att nyttja befintlig 
infrastruktur, exempelvis det kommunala vatten- och avloppsnätet. En god 
trafiklösning som underlättar utbyggnaden av vägar bidrar till prioriteringen 
av utbyggnadsområden. 
 
Ansökan bedöms delvis stridande mot gällande översiktlig planering.  
 
Området bedöms preliminärt lämpligt för den föreslagna byggnationen men 
många frågor behöver utredas under planarbetet, exempelvis geoteknik, bul-
ler och trafik. 
 
Ansökan motsvarar cirka 60-70% av det behov av bostäder på orten som bo-
stadsförsörjningsprogram anger fram till år 2030. 
 
Enligt preliminär bedömning kan planen innebära en betydande miljöpåverkan 
i lagens mening på grund av närhet till Viskan och verksamhetsområden. 
 
Ett genomförande av planen kommer att orsaka följande kostnader och intäk-
ter för kommunen. 
• Investering i gator och annan infrastruktur 
• Investering i nya förskolor och skolor 
• Investering i parkmiljöer vid viskans strandremsa 
• Intänkter från plankostnadsavtal 
• Intäkter från markförsäljning 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under 4:e kvartalet 
2019 och avslutas under 2:e halvåret 2021. Enligt nämndplanens priorite-
ringslista ska planuppdraget ha prioritet 3 i förvaltningens arbete. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-30 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beställer uppdrag 
att upprätta planprogram för Kinna 24:107 m.fl.. Kommunstyrelsen ska vara 
budgetansvariga för programmet. 
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Dagens sammanträde 
Planarkitekt Afshin Ghafoori redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

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

________________ 
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§ 153/2019    
 
Detaljplan för bostäder, Hotellet 1 - Granskning 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för  
fastigheterna Hotellet 1, och del av Kinna 24:83, Kinna. 
 

Ärendet 
Detaljplanen syftar huvudsakligen till att pröva att nyttja befintlig byggnad på 
fastigheten Hotellet 1 i Kinna för bostäder i form av seniorboende samt att 
behålla befintliga verksamheter. 
 
Fastigheten Hotellet 1 ägs av Sweden Yinia Living AB. En mindre del av plan-
området ägs av Marks kommun. Planområdet omfattar ca 3700 m2. 
 
Planförslaget reglerar markanvändning CB ”centrum och bostäder” och E1 
”avfallsanläggning”.  
 
Ärendets hantering 
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2019-02-26 till 2019-04-09. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredo-
görelse. 
 
Efter samråd har följande ändringar gjorts i planförslaget. 
• Planbeskrivningen har reviderats med hänsyn till de synpunkterna som 

har kommit in efter samrådsutställning. 
• Ny rubrik ”Översvämning” har lagts i planbeskrivningen. 
• Egenskapsgränserna och administrativa gränser har ändrats på grund av 

befintliga förutsättningar.  
• Ny användning E1 ”avfallsanläggning” har lagts i plankartan. 
• Villkoret för startbesked ”Startbesked får inte ges för lägenheter större än 

35 kvadratmeter förrän åtgärder som förebygger olägenheter från om-
givningsbuller har vidtagits” har tagits bort från detaljplanen. 

• Nytt villkor för startbesked ”Startbesked får inte ges för nybyggnad eller 
tillbyggnad förrän stabilitetsundersökning har utförts” har lagts i detalj-
planen. 

• Ny bestämmelse v1 ”Enkelsidiga lägenheter mot Nya Kinnavägen får 
maximalt vara 35 m² i storlek” har lagts i detaljplanen. 

• Ny bestämmelse v2 ”Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
ska orienteras mot en ljuddämpad sida” har lagts i detaljplanen. 

• Ny bestämmelse b1 ”Ventilationen ska utföras med ventilationsintag som 
är vänd mot norr för nybyggnad” har lagts i detaljplanen. 

Ärendets behandling 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2017-02-01. 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd 2019-02-18. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-29 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för fastig-
heterna Hotellet 1, och del av Kinna 24:83, Kinna. 

Dnr 2016-745 214 
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Dagens sammanträde 
Planarkitekt Hani Alsayah redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
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§ 154/2019    
 
Björketorp 15:3 – Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning 
för enbostadshus och komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus. Åtgärden följer inte kraven av plan- och bygglagen kapitel 9 § 
31.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-06-26 
Nybyggnadskarta  inkom 2019-06-26 
Plan- och sektionsritning  inkom 2019-06-26 
Fasadritningar   inkom 2019-06-26 
Ritningar komplementbyggnad inkom 2019-06-26 
Markplaneringskarta  inkom 2019-06-26 
Anmälan av KA    inkom 2019-06-26 
 
Avgift, Prövning bygglov  6 939 kr 
 

Ärendet 
Ansökan gäller för en nybyggnad av ett enbostadshus med en komplement-
byggnad.  

Beredning 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyg-
gelse. På platsen för bostadshuset har det tidigare funnits ett bostadshus som 
brann ner. Det tänka huset tillsammans med komplementbyggnaden kommer 
att ha en bruttoarea på 250,4 kvadratmeter.  
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till miljöenheten som avstyrker åtgärden, se bilaga 2.  
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. 

Motivering av beslut 
Placeringen av bostadshuset kommer att vara på jordbruksmark. På platsen 
finns även inventeringar av hotade och sällsynta kryptogamer. Fastigheten 
ligger inom område för riksintresse för Viskans och Surtans dalgång och vär-
defulla odlingslandskap.  
 
Enligt den motivering som har kommit in så är inte den befintliga bostaden 
lämplig att bo i, se bilaga 3.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-30 

Dnr 2019-440 231 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus. Åtgärden följer inte kraven av plan- och bygglagen kapitel 9 § 
31.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-06-26 
Nybyggnadskarta  inkom 2019-06-26 
Plan- och sektionsritning  inkom 2019-06-26 
Fasadritningar   inkom 2019-06-26 
Ritningar komplementbyggnad inkom 2019-06-26 
Markplaneringskarta  inkom 2019-06-26 
Anmälan av KA    inkom 2019-06-26 
 
Avgift, Prövning bygglov  6 939 kr  

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår beslut enligt samhällsbyggnandförvaltningens 
tjänsteutlåtande med tillägget att kommunicera alternativ placering vid  
eventuell ny ansökan.  

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

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 – Yttrande från miljöenheten 
Bilaga 3 – Motivering från den sökande   

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

________________ 
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§ 155/2019    
 
Sätila 5:60 – Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus då det inte följer de krav som ställs av plan- och bygglagen  
kapitel 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-08-15 
Nybyggnadskarta inkom 2019-08-15 
Planritning  inkom 2019-09-16 
Fasadritningar  inkom 2019-08-15 
Sektionsritning  inkom 2019-08-15 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2019-09-16 
 
Avgift, Prövning bygglov 7 013 kr   
 

Ärendet 
Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med ihop byggt komplement-
byggnad.  
 
Ärendet komplett 2019-09-16 

Beredning 
Fastigheten ligger i Sätila cirka 300 meter nordväst om kyrkan. Fastigheten 
omfattas av en detaljplan som vann laga kraft den 3 mars 2009, genomföran-
detiden har gått ut.  
 
Ansökan avviker på tre punkter och innebär en stor avvikelse. Enbostadshuset 
tillsammans med komplementbyggnaden kommer att ha en bruttoarea på 247 
kvadratmeter och är ett enplanshus, detaljplanen medger 180 kvadratmeter 
som kan fördelas på två våningar. Det kommer att placeras till viss del på 
prickad mark samt att det kommer att placeras närmre än fyra meter från 
tomtgräns.  
 
Bostadshuset ät tänkt att kopplas på det kommunala vattnet och avloppet.   

Motivering av beslut 
Den sökande har påpekat att de är ett äldre par och vill därför inte bygga ett 
hus med två våningar, därför söker de för ett enplanshus med en ihop byggd 
komplementbyggnad. De har varit i kontakt med grannar som har tillstyrkt ti-
digare, grannehörandet är färdigt 1 november 2019.  
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-30 

Dnr 2019-525 231 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus då det inte följer de krav som ställs av plan- och bygglagen ka-
pitel 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-08-15 
Nybyggnadskarta inkom 2019-08-15 
Planritning  inkom 2019-09-16 
Fasadritningar  inkom 2019-08-15 
Sektionsritning  inkom 2019-08-15 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2019-09-16 
 
Avgift, Prövning bygglov 7 013 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 – Kommunicering från den sökande   

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

________________ 
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§ 156/2019    
 
Hultet 4:1 – Förhandsbesked för enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § 
med villkor att: 
Byggnadernas exakta placering och utformning sker i samråd med  
byggenheten inför ansökan om bygglov.    
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-09-12 
Situationsplan  inkom 2019-09-12 
Situationsplan 2  inkom 2019-10-03 
Översiktskarta  inkom 2019-10-03 
Ansökan trafikverket inkom 2019-09-12 
Konversation trafikverket inkom 2019-09-12   
 
Avgift:  
Förhandsbesked  13 835 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 020 kr 
Avgift totalt  18 855 kr 
 

Ärendet 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus. 
 
Ärendet komplett 2019-10-03 

Beredning 
Fastigheten är belägen i området Hultet cirka 3 kilometer nordost om Ubb-
hults centrum och cirka 1,5 kilometer från Hällingsjö. Fastigheten ligger utan-
för detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten 
har en areal på cirka 23 hektar. Fastigheten kommer att styckas av i samma 
utförande som tidigare förhandsbesked på fastigheten. Den nya tomten kom-
mer att ha en areal på 3000 kvadratmeter. På den tänkta platsen för tomten 
finns det skog och den nya fastigheten kommer att ligga i anslutning till Häl-
lingsjöbacken. Den sökande har en godkänd ansökan från trafikverket att an-
göra en ny infartsväg.  
 
Fastigheten kommer att anslutas med enskilt VA.  
 
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 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, se bilaga 2. 

Dnr 2019-593 216 
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Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har kommit in. 

Motivering av beslut 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-30 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § 
med villkor att: 
Byggnadernas exakta placering och utformning sker i samråd med byggen-
heten inför ansökan om bygglov.    
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-09-12 
Situationsplan  inkom 2019-09-12 
Situationsplan 2  inkom 2019-10-03 
Översiktskarta  inkom 2019-10-03 
Ansökan trafikverket inkom 2019-09-12 
Konversation trafikverket inkom 2019-09-12   
 
Avgift:  
Förhandsbesked  13 835 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 020 kr 
Avgift totalt  18 855 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 – Remiss från miljöenheten  
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Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden på XX och fastighetsägaren till Hultet 4:1, 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 Hultet 1:2, 
Hultet 4:7, Hultet 4:9, Hultet 4:10, Hultet 4:12, Hultet 4:13, Hultet 4:17, Hul-
tet 4:18, Sätila-backa 2:4, Sätila-backa 2:13 och Sätila-kärra 1:65, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 157/2019    
 
Hjorttorp 4:7>3 – Förhandsbesked för enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § med villkor 
att: 
Byggnadernas exakta placering och utformning sker i samråd med  
byggenheten inför ansökan om bygglov.    
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-09-30 
Situationsplan  inkom 2019-09-30 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  9 819 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 020 kr 
Avgift totalt  14 839 kr 
 

Ärendet 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus.  
 
Ärendet komplett 2019-09-30.  

Beredning 
Fastigheten är uppdelad i flera skiften, skiftet som ansökan berör skifte tre. 
Skiftet för ansökan ligger vid Bårredsjön men utanför strandskyddet. Platsen 
för avstyckningen ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen be-
byggelse. Det är hela skiftet som kommer att styckas av. Hela fastigheten 
Hjorttorp 4:7 har en areal på 22,5 hektar. Skiftet som styckas av har en areal 
på cirka 4 hektar.  
 
Fastigheten ligger inom den fördjupande översiktsplanen för Kinna, Skene och 
Örby som vann laga kraft den 18 september 2012. Enligt markanvändnings-
kartan är det skogsmark.  
 
Fastigheten kommer att ha enskilt vatten och avlopp. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, se bilaga 2. 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har kommit in. 

Motivering av beslut 
Avstånd till: 
• Förskola F-3 ca 4-5 km 
• Grundskola ca 5 km 
• Gymnasieskola 5 km 
• Busskommunikation 1 km 
• Mataffär 4 km 
 

Dnr 2019-632 216 
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Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-30 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § med villkor 
att: 
Byggnadernas exakta placering och utformning sker i samråd med byggen-
heten inför ansökan om bygglov.    
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-09-30 
Situationsplan  inkom 2019-09-30 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  9 819 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 020 kr 
Avgift totalt  14 839 kr 

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

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt XX förslag och finner att plan- och bygg-
nadsnämnden antar förslaget. 

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  

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden på XX och XX , enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 
41 §.   
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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 Hjorttorp 
2:13 och Hjorttorp 4:18, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 158/2019    
 
Håkankila 2:21, Håkankila 2:66, Håkankila 2:67 och Håkankila 2:68 – 
Förhandsbesked för sex enbostadshus och vändplats 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av sex 
enbostadshus och en vändplats 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 2019-08-09 
Situationsplan 1  inkom 2019-08-30 
Situationsplan 2  inkom 2019-09-02 
 
Avgift: Förhandsbesked 29 648 kr 
 

Ärendet 
Ansökan gäller förhandsbesked för två enbostadshus.  
 
Ärendet komplett 2019-09-02.  

Beredning 
Fastigheterna är belägna i området Håkankila cirka 1,5 kilometer från Ubbhult 
och cirka 5 kilometer till Sätila. 
 
Fastigheterna Håkankila 2:67 och Håkankila 2:68 är del av ett tidigare beviljat 
förhandsbesked för fem tomter. Efter förrättningen blev det fyra tomter. Den 
sökande vill nu dela redan nämnda fastigheter i två för enbostadshus samt 
med del för vändplats. Fastigheterna ligger utanför detaljplanerat område och 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Den nya tomten på Håkankila 2:68 kommer att få en areal på 1140 kvadrat-
meter och tomten på Håkankila 2:67 kommer att få en areal på 1118 
kvadratmeter. Fastigheterna består av berg delvis färdig schaktade.  
 
Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunalt vatten och avlopp. 
 
Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har kommit in. 

Motivering av beslut 
Avstånd till:  
• Förskola ca 1,5 km 
• Grundskola 5 km 
• Gymnasieskola ca 19 km 
• Busskommunikation 1,5 km  
• Mataffär 5 km 
 

Dnr 2019-521 231 
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Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-30 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § med villkor 
att: 
Byggnadernas exakta placering och utformning sker i samråd med byggen-
heten inför ansökan om bygglov.    
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-08-09 
Situationsplan 1  inkom 2019-08-30 
Situationsplan 2  inkom 2019-09-02 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  14 573 kr 
Avgift totalt  14 573 kr 

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare Lukas Jonsson redogör för ärendet. 
 
Följande ändringar har gjorts sedan kallelsen: 
 
Fastigheterna Håkankila 2:61, Håkankila 2:66, Håkankila 2:67 och Håkankila 
2:68 är del av ett tidigare beviljat förhandsbesked för fem tomter. Efter för-
rättningen blev det fyra tomter. Den sökande vill nu dela redan nämnda fas-
tigheter Håkankila 2:67 och Håkankila 2:68 i två för enbostadshus samt med 
del för vändplats. Fastigheterna ligger utanför detaljplanerat område och 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Ansökan gäller förhandsbesked för sex stycken enbostadshus. Fyra tomter 
finns redan och två kommer att styckas av enligt kartan. Även vändplatsen 
ska finnas med.  
 
Bedömningen är att bevilja positivt förhandsbesked då det är samma lokali-
sering där sökande vill förnya tidigare beviljade förhandsbesked. De två nya 
avstyckningarna kommer att skapa en bra bra dynamik i det kuperade land-
skapet. Fastigheterna kommer att anslutnas till kommunalt vatten och avlopp. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande samt de ändringar som uppkommit efter kallesen.  
 
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 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 Håkankila 
2:9 och Håkankila 2:14 , enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 159/2019    
 
Härkila 3:25 – Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ett enbostadshus med stöd 
av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Mikael Johannison, KIWA 7646 
      
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 2019-08-21 
Situationsplan  inkom 2019-08-21 
Sektionsritning   inkom 2019-09-23 
Planritning  inkom 2019-10-01 
Fasadritning x 2  inkom 2019-08-21 
Fasadritning x 2  inkom 2019-10-01 
Anmälan kontrollansvarig  inkom 2019-08-21 
 
Avgift  
Bygglov  18 353 kr 
Startbesked  14 056 kr 
Avgift totalt  32 409 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus.  
Ett avstyrkande från grannfastighet Härkila 3:15 har inkommit. 
 
Ärendet komplett 1 oktober 2019. 

Beredning 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och enligt översiktsplanen 
som vann laga kraft 25 maj 2017 redovisas fastigheten inom område med 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i området så kallat Jäxviken, 
tillhörande Hällingsjö vid nordvästra kommungränsen.  
 
Ansökan gäller bygglov för ett enbostadshus med en bruttoarea på 150 m2. 
Fastigheten har en area på dryga 2000 m2 och är något större än grannfas-
tigheterna. Utformning sker med fasader av liggande träpanel i svart kulör 
med gråa aluminiumfönster och svarta tegelpannor som tak. Nockhöjden 
kommer vara 4,6 meter och en taklutning på 18 grader. Huset kommer att in-
rymma fyra rum och kök. Fastigheten ligger längst in på tillfartsvägen som 
omges av intilliggande fritidshus och enbostadshus.  
 
Avloppstillstånd finns för en gemensam anläggning för fastighet Härkila 3:25 
och Härkila 3:26. Servitut på tillfartsväg är utfärdat. Installation av braskamin 
ingår i ansökan.  
 
Beslut om beviljat förhandsbesked togs 5 september 2018 på ursprungsfas-
tighet Härkila 3:4.  

Dnr 2019-531 231 
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Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannen på fastighet Härkila 3:15 har lämnat in en 
avstyrkan och skriver att: 
”För att kunna lämpa området krävs en vändplats. Vändplats krävs även för 
slamavskiljande och andra servicefordon” 
 
I övrigt inga synpunkter från berörda. 

Motivering av beslut 
Bedömningen är att det nya huset kommer att passa bra in i omgivningen. 
Området är bebyggt med fritidshus och enbostadshus av olika karaktär och 
utformning. Husets utformning är inte dominant och anpassar sig efter natu-
ren. Placering är väl genomtänkt, marken är plan på den aktuella platsen. 
Inga större ingrepp i vegetationen förutom kapning av enstaka träd. Reste-
rande del av fastigheten bibehålls i dess nuvarande skick.     
 
Handläggningen har beaktat avstyrkandet från grannfastighet Härkila 3:15. 
Samma grannfastighet överklagade det beviljade förhandsbeskedet på 
samma fastighet. Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen avslog över-
klagandet, Mark-och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd. Det är 
angeläget för båda fastigheterna att vägen är framkomlig för servicefordon, 
slamavskiljande och räddningstjänst i synnerhet. Det finns ingen vändplats 
men i dagsläget används del av fastighet Härkila 3:25 i syftet. Tillfartsvägen 
är omkring 3,5 meter bred och omkring 100 meter lång.  Backning bör undvi-
kas på grund av olycksrisken. Enligt domar från arbetsmiljöverket är inte 
backning ett körsätt och ska i princip endast användas vid range-
ring/parkering. Önskemålet från Marks kommun Avfall och återvinning är att 
det bör finnas en vändplan på återvändsgator. Antigen en vändplats med en 
radie på 9 meter eller en vändyta med ett backslag på 9 meter. Frekvensen 
av servicefordon på tillfartsvägen är dock liten då soptunnorna ställs längre 
ner utefter den större vägen. Endast slamavskiljande fordon behöver trans-
portera sig och det sker en gång per år.  
Ett bemötande från sökande har inkommit och informerar om att sökande har 
pratat med grannen som avstyrker. Sökande har inte för avsikt att bebygga 
den så kallade ”vändplatsen”. Ytan kommer att användas till parkering samt 
att arbetsfordon ska kunna vända och arbeta på.  
 
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. 
 
Ärendet har bedömts i enlighet med plan- och bygglagen 1 kapitlet 1 § som 
syftar till med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhälls-
utveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer.  
 
Det planerade huset bedöms inte innebära någon olägenhet för någon granne. 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kapitlet 2,5 och 6 § samt 8 kapitlet 1 § 
plan- och bygglagen (2010:900 PBL) Bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 31 
§ plan- och bygglagen (2010:900 PBL). 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-23 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ett enbostadshus med stöd 
av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Mikael Johannison, KIWA 7646 
      
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 2019-08-21 
Situationsplan  inkom 2019-08-21 
Sektionsritning   inkom 2019-09-23 
Planritning  inkom 2019-10-01 
Fasadritning x 2  inkom 2019-08-21 
Fasadritning x 2  inkom 2019-10-01 
Anmälan kontrollansvarig  inkom 2019-08-21 
 
Avgift  
Bygglov  18 353 kr 
Startbesked  14 056 kr 
Avgift totalt  32 409 kr 

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare Hanna Manaj 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. 
 
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
genom pbn@mark.se eller 0320-217190. 
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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 
- Markplaneringsritning  
- Prestandadeklaration eldstad  
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Konstruktionsdokumentation enl EKS 11 
- Konstruktionsritning: grund, vägg, tak 
- Sektionsritning K-ritning 
- Ventilationsritning 
- Inre VA 
- Färdigställandeskydd       
       
Er byggnadsinspektör är Anders Hägg, Anders.hagg@mark.se  
 
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 och fastighetsägare XX enligt plan- och byggla-
gen 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 Härkila 
3:4, Härkila 3:8, Härkila 3:11, Härkila 3:15, Härkila 3:21, Härkila 3:22 och 
Härkila 3:26, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 160/2019    
 
Glumse 1:8 – Bygglov för nybyggnad transformatorstation 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en  
transformatorstation med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 31 §.  
  
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 2019-08-05 
Översiktskarta   inkom 2019-08-05 
Situationsplan    inkom 2019-08-05 
Plan-, fasad- och sektionsritning inkom 2019-08-05 
Kontrollplan   inkom 2019-08-05 
 
Avgift 
Bygglov    9 116 kr 
Startbesked    3 012 kr 
Avgift totalt  12 128 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en transformatorstation, projekt ID: 
TT16 L162 Isolering, L167 etapp1, NIS235464. Transformatorstationen kom-
mer att ha en bruttoarea av ca 9 kvadratmeter, fasad i grön plåt (NCS S6005-
G50Y) och taket i svart plåt. 
 
Ärendet komplett 2019-10-10.  

Beredning 
Transformatorstationen kommer att placeras 4,5 meter från vägkant in på 
ängsmark och kommer att ta stöd av träd och sly. Avstånd till de två närm-
aste bostadshusen blir: Glumse 1:21 ca 20 meter och Glumse 1:23 ca 30 me-
ter. Den nya transformatorstationen kommer att ersätta den äldre som är 
placerad närmre de båda bostadshusen. 
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom område med generella regler. 
 
Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. 11 berörda fastighetsägare har blivit hörda, 10 har 
svarat. Fyra fastighetsägare har avstyrkt med synpunkter på placeringen, stö-
rande ljud och strålning. 
 
Vattenfall Eldistribution AB har fått möjlighet att besvara yttrandena gente-
mot de berörda fastighetsägarna. Svar från sökande har skickats till byggen-
heten enligt nedan: 
 

Dnr 2019-495 233 
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Nya jordkablar läggs i andra sträckningar och nya nätstationer byggs. För att 
uppfylla spänningsgodheten är det denna plats som gäller. Denna plats ligger 
centralt för lågspänningskunder i området. 
Har klart med markägaren om denna placering. Befintlig nätstation kommer 
att raseras. Nätstationer finns på landsbygd och tätorter, finns placerade nära 
hus. Dessa har lås och är säkra för barn och obehöriga.  
Sänder med magnetfält och hälsorisker. Skickar med några mätningar som 
gjorts på flera ställen.  
Magnetfältet försvinner nästan helt efter ett par meter.  

Motivering av beslut 
Byggenheten konstaterar att det allmänna intresset att förse landsbygden 
med säker elkraft väger tyngre än det enskilda intresset samt att den före-
slagna åtgärden inte strider mot översiktsplanens riktlinjer. Platsen uppfyller 
kraven i plan- och bygglagen (2010:900) 2 kapitlet 2-5 §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-15 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en transfor-
matorstation med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 31 §.  
  
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 2019-08-05 
Översiktskarta   inkom 2019-08-05 
Situationsplan    inkom 2019-08-05 
Plan-, fasad- och sektionsritning inkom 2019-08-05 
Kontrollplan   inkom 2019-08-05 
 
Avgift 
Bygglov    9 116 kr 
Startbesked    3 012 kr 
Avgift totalt  12 128 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 till, Vattenfall Eldistribution AB, Företagsenheten 2560, 
962 80 Jokkmokk.  
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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, 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. 
Plan- och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla.  
 
Byggnaden får inte tas i bruk innan plan- och byggnadsnämnden har beviljat 
slut¬besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 4 §.  
 
Inför beslut om slutbesked ska följande handlingar inlämnas till plan- och 
byggnadsnämnden: 
• 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  
Bilaga 2 – Kontrollplan   

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX kontaktpersonen XX och fastighetsägarna till 
Glumse 1:8, samt till fastighetsägare som avstyrkt bygglovet, Glumse 1:21 
och Glumse 1:22, 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, Glumse 
1:3, Glumse 1:9, Glumse 1:10 Glumse 1:23, Glumse 1:28 och Torsbo 1:3 en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 161/2019    
 
Oktoberrapport 2019 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningen  
rapportering. 
 

Ärendet 
I oktoberrapporten redovisas eventuella förändringar jämfört med delårsrap-
porten, hur plan- och byggnadsnämnden förväntas uppfylla kommunfullmäk-
tiges grunduppdrag. En uppföljning av den årsprognos som lämnades i delårs-
rapporten görs och kommenteras.   
 
Verksamhet 
Verksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan augustirappor-
ten inte genomgått några markanta förändringar.   
 
Ekonomi 

Plan- och byggnadsnämndens utfall per 2019-10-31 visar ett utfall på 5,8 
mnkr vilket är 92,0 procent av nämndens budgetram på 6,3 mnkr. Nämnden 
prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr.  
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-04 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningen rap-
portering. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetsutvecklare Sara Åkesson och ekonom Emil Klasson redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
  

Dnr 2019-3 042 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 32(39) 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 2019-11-06 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 162/2019    
 
Sammanträdesplan 2020 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden sammanträder enligt följande:  
29 januari, 4 mars, 8 april, 13 maj, 17 juni, 12 augusti,  
16 september, 14 oktober, 11 november, 16 december 
 
Kallelserna skickas till Plan- och byggnadsnämnden enligt följande om inget 
annat meddelas:  
22 januari, 26 februari, 1 april, 6 maj, 10 juni, 5 augusti, 9 september,  
7 oktober, 4 november, 9 december 
 
Sammanträdet börjar kl. 13:30 i Kinnaströms företagscenter om inget annat 
meddelas. 
 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2020. 

Beredning 
Presidiet föreslår att plan- och byggnadsnämnden sammanträder företrädel-
sevis på onsdagar.   

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-16 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden sammanträder enligt följande:  
29 januari, 4 mars, 8 april, 13 maj, 17 juni, 12 augusti,  
16 september, 14 oktober, 11 november, 16 december 
 
Kallelserna skickas till Plan- och byggnadsnämnden enligt följande om inget 
annat meddelas:  
22 januari, 26 februari, 1 april, 6 maj, 10 juni, 5 augusti, 9 september, 7 ok-
tober, 4 november, 9 december 
 
Sammanträdet börjar kl. 13:30 i Kinnaströms företagscenter om inget annat 
meddelas. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetsutvecklare Sara Åkesson redogör för ärendet. 
Ärendet diskuteras. 

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

  

Dnr 2019-677 006 
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§ 163/2019    
 
Begäran om omprövning av Trygg-Hansas beslut den 2 oktober 2019, 
er referens 7190593678  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Marks kommun begär härmed omprövning av Trygg-Hansas beslut i rubricerat 
ärende. 
 

Ärendet 
Högsta domstolens avgörande NJA 2017 s. 237 reglerar frågan om när skada 
ska anses ha inträffat. Rättsfallet klargör att inträffandepunkten är den tid-
punkt då de förmögenhetspåverkande omständigheterna har uppkommit och 
inte först när skadan är synbar eller möjlig att värdera. Högsta domstolens 
avgörande innebär att man vid bedömningen inte ska ta hänsyn till fastig-
hetsägarens möjlighet att upptäcka skadan eller värdera skadan, vilket även 
innebär att frågan avseende om och när fastighetsägarens ekonomiska in-
tresse uppstår saknar betydelse.  
  
Följande fastslås av Högsta domstolen i domen under punkt 31:  
”De utgifter för rivning som fastighetsägaren har begärt ersättning för ligger i 
och för sig i tiden efter försäkringstiden. De framstår emellertid som en ound-
viklig följd av och därmed som ett led i det skadeförlopp som började under 
försäkringstiden. Också i den delen får därför den påstådda skadan anses 
hänförlig till försäkringstiden.” 
  
Marks kommun anser att det saknas stöd för den uppfattning som Trygg-
Hansa gör gällande och att Trygg-Hansas uppfattning inte stämmer överens 
med Högsta domstolens avgörande i NJA 2017 s. 237.  
  
Vidare innebär den uppfattning som Trygg-Hansa gör gällande i en förläng-
ning att en fastighetsägare har möjlighet att kräva ersättning för en skada så 
länge fastighetsägaren upptäcker skadan och framställer sitt krav inom av-
sedd preskriptionstid från den tidpunkt då fastighetsägaren förvärvat fastig-
heten och således har ett intresse i den. Att se till fastighetsägarens intresse 
får som konsekvens att nya krav (för samma skadehändelse) kan framställas 
mot, i detta fall, kommunen i all evighet så länge kravet framställs av en ny 
fastighetsägare som påstår sig ha lidit skada och har ett intresse i saken, vil-
ket utgör en oskälig konsekvens för kommunen som motpart. 
  
Med anledning av ovanstående är Marks kommuns inställning att kravet ska 
hanteras av Trygg-Hansa och kommunen begär därför omprövning av ären-
det. 

Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektör Thomas Svensson och Pontus Johansson (C) redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Dnr 2019-369 108 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår att Marks kommun begär omprövning av 
Trygg-Hansas beslut. 

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

________________ 
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§ 164/2019    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, rättsenheten, beslut 2019-10-28, dnr 
403-12068-2019. Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked gäl-
lande fastigheten XX i Marks kommun. Länsstyrelsen upphäver det över-
klagade beslutet och lämnar ärendet åter till Plan- och byggnadsnämnden 
i Marks kommun för fortsatt handläggning. 

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

________________ 
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§ 165/2019    
 
Redovisning av delegationsbeslut 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt 
beslut om delegationsordning 2019-04-03 § 67. 
 
Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden: 
Dnr   Ärendetyp   Datum 
2018-394 Nybyggnation av stall  2019-06-14 
2018-613  Rivning samt nybyggnad  

stationsbyggnad  2019-09-17 
2016-411  Ej godkänt portintyg  2019-09-27 
2019-31 Utvändig ändring samt ändrad  

användning   2019-09-30 
2019-17 Rivning del av byggnad och  

fasadförändring  2019-09-30 
2018-467 Nybyggnad enbostadshus  2019-10-02 
2019-552 Installation av eldstad  2 019-10-02 
2019-624 Installation av stoltrapphiss inomhus 2019-10-02 
2014-667 Installation av eldstad i befintlig  

skorsten   2019-10-02 
2019-449 Nybyggnad industribyggnad 2019-10-02 
2018-867  Ej godkänd OVK  2019-10-03 
2019-541 Nybyggnad av en transformatorstation 2019-10-03 
2015-475  Ej godkänd OVK  2019-10-03 
2015-746  Ej godkänd OVK   2019-10-03 
2018-471 Marlov för parkeringsplatser 2019-10-03 
2019-541  Rivning befintligt enbostadshus och  
q  nybyggnad av enbostadshus  2019-10-03 
2019-367  Nybyggnad av villavagn  2019-10-03 
2019-443 Nybyggnad av komplementbyggnad  2019-10-03 
2019-578 Inglasning del av en befintli altan 2019-10-03 
2019-543 Nybyggnad transformatorstation  2019-10-03 
2019-442 Nybyggnad av ett pumphus 2019-10-03 
2019-464 Nybyggnad av komplementbyggnad  2019-10-04 
2019-406  Rivning av veranda, utvändig ändring  

och tillbyggnad av enbostadshus 2019-10-04 
2019-594  Inglasning av balkong  2019-10-04 
2019-542  Nybyggnad transformatorstation  2019-10-04 
2019-540  Nybyggnad av transformatorstation 2019-10-04 
2019-562 Nybyggnad komplementbyggnad 2019-10-04 
2019-98 Nybyggnad av enbostadshus och  

komplementbyggnad  2019-10-04 
2017-665 Ändring av ventilationssystem 2019-10-07 
2019-413 Byte av tak på garagebyggnad 2019-10-07 
2019-368  Tillbyggnad av enbostadshus  2019-10-07 
2016-514 Ovårdad tomt  2019-10-07 
2019-532 Tillbyggnad och fasadändring av  

enbostadshus  2019-10-07 
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2019-587  Utvändig ändring  2019-10-07 
2019-597  Ändrad användning   2019-10-07 
2019-419 Tillbyggnad av industribyggnad 2019-10-07 
2014-251 Ovårdad tomt  2019-10-07 
2015-550 Ovårdad tomt  2019-10-07 
2019-110 Ej godkänd OVK   2019-10-08 
2019-231  Ej godkänd OVK   2019-10-08 
2019-642 Olovligt boende  2019-10-08 
2019-207 Fasadändring  2019-10-08 
2019-318 Ej godkänd OVK   2019-10-08 
2019-108 Ej godkänd  OVK  2019-10-08 
2012-591 Ovårdad tomt  2019-10-08 
2019-585 Tillbyggnad enbostadshus  2019-10-08 
2019-669 Ändrad användning   2019-10-08 
2019-610 installation av eldstad  2019-10-08 
2018-129 Inredning av två lägenheter 2019-10-08 
2017-376  Tillbyggnad av lagerbyggnad 2019-10-09 
2019-479  Tillbyggnad av enbostadshus  2019-10-09 
2019-108 Utebliven obligatorisk  

ventilationskontroll   2019-10-09 
2014-80 Olovligt boende och installation av  

eldstad i garagebyggnad  2019-10-09 
2019-286  Ovårdad tomt  2019-10-09 
2019-638  Uppförande av skyltanordning  2019-10-09 
2019-618 Ovårdad tomt  2019-10-09 
2016-644 Ovårdad tomt  2019-10-09 
2015-746 Bristfällig ventilation  2019-10-10 
2019-102  Ej godkänd OVK   2019-10-10 
2019-104 Ej godkänd OVK   2019-10-10 
2019-106 Ej godkänd OVK   2019-10-10 
2019-301  Nybyggnad enbostadshus samt  

komplementbyggnad   2019-10-10 
2015-376 Ändrad användning   2019-10-10 
2014-286  Utvändig ändring av enbostadshus 2019-10-10 
2019-658  Nybyggnad av parkering och  

väderskydd   2019-10-10 
2019-656  Nybyggnad av parkering och  

väderskydd för cykel  2019-10-10 
2019-611 Ovårdad tomt  2019-10-10 
2017-578  Dålig skötsel   2019-10-10 
2019-373  Rivning av enbostadshus och  

komplementbyggnad  2019-10-11 
2017-129 Nybyggnad av skola  2019-10-11 
2018-847 Utvändig ändring och delvis ändrad  

användning    2019-10-11 
2019-543  Nybyggnad av transformatorstation 2019-10-11 
2019-556 Nybyggnad av transformatorstation 2019-10-11 
2017-386 tillbyggnad enbostadshus och garage 2019-10-11 
2019-209 Ovårdad tomt  2019-10-11 
2012-241  Dagvatten på åker  2019-10-11 
2019-605  Installation av eldstad och rökkanal  2019-10-11 
2019-626  Installation av eldstad och skorsten 2019-10-11 
2019-668 Installation av eldstad och rökkanal  2019-10-11 
2018-72 Ovårdad tomt  2019-10-11 
2019-209 Ovårdad tomt  2019-10-11 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

2018-419  Nybyggnad av enbostadshus med  
altan   2019-10-14 

2019-653  Strandskyddsdispens för  
transformatorstation  2019-10-14 

2019-458 Rivningslov   2019-10-14 
2019-385 Anmlan attefalls åtgärd  2019-10-14 
2018-419  Nybyggnad av enbostadshus   2019-10-14 
2018-394 Nybyggnad av stall  2019-10-14 
2018-890  Nybyggnad av drivmedelsanläggning  2019-10-15 
2016-283 Olovlig byggnation  2019-10-15 
2018-306 Olovlig byggnation   2019-10-15 
2019-281  Olovligt anspråskatagen gemensam  

markyta   2019-10-15 
2014-282 Olovligt uppfört staket  2019-10-15 
2016-905 Ej godkänd OVK   2019-10-15 
2019-623  Nybyggnad enbostadshus  2019-10-15 
2019-592 Installattion av 2 stycken eldstäder  2019-10-15 
2017-195 Rivning av drivmedelsstation 2019-10-15 
2018-783 Tillbyggnad fritidshus   2019-10-16 
2019-106 Utebliven OVK  2019-10-16 
2019-199  Rivning del i bostadshu och tillbyggnad2019-10-16 
2013-628 Ovårdad byggnad  2019-10-17 
2019-629  Tillbyggnad av takfabriksbygge 2019-10-17 
2019-518  Tillbyggnad av ett enbostadshus  2019-10-17 
2019-674 Installation av eldstad  2019-10-17 
2017-229 Tillbyggnad av enbostadshus 2019-10-17 
2019-234 Installation av eldstad och skorsten  2019-10-17 
2019-590 Nybyggnad av transformatorstation 2019-10-18 
2019-658 Installation av eldstad   2019-10-18 
2019-684 Installation av eldstad   2019-10-18 
2019-453 Rivning av enbostadshus  2019-10-18 
2019-639  Nybyggnad av transformatorstation 2019-10-21 
2019-374  Skolpaviljong  2019-10-21 
2018-379 Nybyggnad av transformatorstation  2019-10-21 
2019-681 Installation av pelletskamin 2019-10-21 
2019-572  Installation av spiskassett  2019-10-21 
2018-406  Nybyggnad av transformatorstation  2019-10-21 
2018-875 Tillbyggnad av enbostadshus  2019-10-21 
2019-479 Tillbyggnad av enbostadshus  2019-10-21 
2018-788 Tillbyggnad av fritidshus   2019-10-21 
2015-475 Ej godkänt OVK  2019-10-22 
2018-380 Nybyggnad av transformatorstation  2019-10-22 
2019-515 Nybyggnad av ett enbostadshus  2019-10-22 
2017-206  Invallning av gasoltank  2019-10-23 
2019-664 Fasadändring av bostadshus  2019-10-23 
2019-671 Nybyggnad av enbostadshus 2019-10-23 
2019-148 Invändiga ändringar   2019-10-23 
2019-637 Tillbyggnad av två altaner 2019-10-23 
2018-294 Nybyggnad av enbostadshus 2019-10-24 
2019-669 Utvändig ändring  2019-10-24 
2019-634 Tillbyggnad av enbostadshus  2019-10-24 
2016-118  Ändrad användning  2019-10-25 
2019-392 Tillbyggnad av fritidshus   2019-10-25 
2019-465  Förhandsbesked enbostadhus 2019-10-25 
2019-414 Nybyggnad av komplementbyggnad 2019-10-28 
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2017-422 Tidsbegränsat bygglov för skola 2019-10-28 
2019-691 Nybyggnad av komplementbyggnad 2019-10-28 
2018-234 Rivning av äldre gårdshus  2019-10-28 
2019-582 Installation av spiskasett   2019-10-28 
2019-389  Nybyggnad av transformatorstation  2019-10-29 
2018-292  Nybyggnad av enbostadshus  2019-10-29 
2019-22 Tillbyggnad och ändrad användning av  

komplementbyggnad  2019-10-29 
2017-767  Olovlig byggnation   2019-10-29 
2019-640 Nybyggnad av transformatorstation  2019-10-29 
2019-705 Ändring av bärande konstruktion samt  

installation av eldstad och skorsten 2019-10-29 
2019-402 Installation av eldstad och rökkanal  2019-10-29 
2018-5 Installation av spiskasett   2019-10-29 
2018-548 Ovårdad tomt  2019-10-30 
2019-702 Adress på fastighet  2019-10-28 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-
en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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	2019-587  Utvändig ändring  2019-10-07
	2019-597  Ändrad användning   2019-10-07
	2019-419 Tillbyggnad av industribyggnad 2019-10-07
	2014-251 Ovårdad tomt  2019-10-07
	2015-550 Ovårdad tomt  2019-10-07
	2019-110 Ej godkänd OVK   2019-10-08
	2019-231  Ej godkänd OVK   2019-10-08
	2019-642 Olovligt boende  2019-10-08
	2019-207 Fasadändring  2019-10-08
	2019-318 Ej godkänd OVK   2019-10-08
	2019-108 Ej godkänd  OVK  2019-10-08
	2012-591 Ovårdad tomt  2019-10-08
	2019-585 Tillbyggnad enbostadshus  2019-10-08
	2019-669 Ändrad användning   2019-10-08
	2019-610 installation av eldstad  2019-10-08
	2018-129 Inredning av två lägenheter 2019-10-08
	2017-376  Tillbyggnad av lagerbyggnad 2019-10-09
	2019-479  Tillbyggnad av enbostadshus  2019-10-09
	2019-108 Utebliven obligatorisk  ventilationskontroll   2019-10-09
	2014-80 Olovligt boende och installation av  eldstad i garagebyggnad  2019-10-09
	2019-286  Ovårdad tomt  2019-10-09
	2019-638  Uppförande av skyltanordning  2019-10-09
	2019-618 Ovårdad tomt  2019-10-09
	2016-644 Ovårdad tomt  2019-10-09
	2015-746 Bristfällig ventilation  2019-10-10
	2019-102  Ej godkänd OVK   2019-10-10
	2019-104 Ej godkänd OVK   2019-10-10
	2019-106 Ej godkänd OVK   2019-10-10
	2019-301  Nybyggnad enbostadshus samt  komplementbyggnad   2019-10-10
	2015-376 Ändrad användning   2019-10-10
	2014-286  Utvändig ändring av enbostadshus 2019-10-10
	2019-658  Nybyggnad av parkering och
	väderskydd   2019-10-10
	2019-656  Nybyggnad av parkering och  väderskydd för cykel  2019-10-10
	2019-611 Ovårdad tomt  2019-10-10
	2017-578  Dålig skötsel   2019-10-10
	2019-373  Rivning av enbostadshus och  komplementbyggnad  2019-10-11
	2017-129 Nybyggnad av skola  2019-10-11
	2018-847 Utvändig ändring och delvis ändrad  användning    2019-10-11
	2019-543  Nybyggnad av transformatorstation 2019-10-11
	2019-556 Nybyggnad av transformatorstation 2019-10-11
	2017-386 tillbyggnad enbostadshus och garage 2019-10-11
	2019-209 Ovårdad tomt  2019-10-11
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