
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(54) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2019-12-11 

  
  

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid
 

Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 – 16.15 

  
Beslutande (S) Arvid Eklund 

 (S) Jan-Åke Löfgren 

 (C) Pontus Johansson, § 166–171, 173-183 

 (M) Rolf Skarin  

 (KD) Per-Åke Älverbrandt 

 (SD) Lennart Svensson 

 (L) Christina Hanning, tjänstgör för Ulf Eriksson (L) 

 (C) Leif Andersson, tjänstgör för Pontus Johansson (C) § 172 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 (S) Emmy Johansson § 166-170 13.30 - 15.15 

 (C) Leif Andersson § 166–171, 173–183 

 (M) Pär-Erik Johansson  

 (KD) Martin Arnell  

 (SD) Bo Kindström 

   

  Tjänstemän 

  Victoria Bengtsson, tf förvaltningschef 

  Tony Bergsten enhetschef bygg 

  Lars Jönsson, tf enhetschef detaljplan, § 169-170 via Skype 

  Britt-Marie Strömberg, bygglovsarkitekt 

  Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare 

  Thomas Svensson, byggnadsinspektör, § 166 

  Anders Hägg, byggnadsinspektör, § 166 

  Emil Klasson, ekonom, § 166-168 

  Afshin Ghafoori, planarkitekt, § 171 

  Svante Brandin, kommunbiolog, § 171-173 

  Katarina Janeblom, byggnadsinspektör, § 173-174 

  Lukas Jonsson, bygglovshandläggare, § 175-177 

  Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt, § 176-178 

  Hanna Manaj, bygglovshandläggare, § 176-182 

  

Utses att justera Rolf Skarin, § 166–171, 173–184 och Jan-Åke Löfgren § 172 

  

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, onsdagen den 18 december 2019, kl 8:00. 

  

Underskrifter Sekreterare  § 166-184 

  Britt-Marie Strömberg   

     

 Ordförande    

  Pontus Johansson, § 166–171, 

173-184 

 Rolf Skarin, § 172 

     

 Justerande    

  Rolf Skarin, § 166–171, 173–184  Jan-Åke Löfgren § 172 
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§ 166/2019    
 
Information 

 

1. Bygglovarkitekt Britt-Marie Strömberg demonstrerar införandet av GIS-kartan som 

kommer att introduceras i kallelsen till nämnd i januari 2020. 

 

2. Tf Förvaltningschef Victoria Bengtsson informerar att inga avvikelser är kända  

sedan senaste rapportering gällande ekonomin. 

 

Alla tjänster är tillsatta. 

 

Upphandlinga av nytt ärendehanteringssystem och implementering av systemet 

kommer att påbörjas i början av 2020. Införandet av systemet är omfattande och 

tidskrävande och vi har ännu ingen klar bild över hur lång tid eller hur mycket  

resurser implementering kommer att ta. 

 

Vi har fått tilldelat 580 tkr ur digitaliseringsportföljen för att påbörja arbetet med 

digitalisering av detaljplaner. Upphandlingen av konsult är klar och arbetet har på-

börjats. Vi har även fått tilldelat oss 1 200 tkr för digitalisera handlingar till  

Comprima. De här pengarna delar vi med miljöenheten. Även det här intensiva  

arbetet har påbörjats. För att få tillgång till pengarna måste arbetet ske innan  

årsskiftet 2019/2020. 

 
3. Tf förvaltningschef Victoria Bengtsson informerar om verksamhetsplan för 

detaljplaner. 

4. Urval av delegationsärenden enligt önskemål från föregående möte.  
a. Byggnadsinspektör Thomas Svensson redovisar Viskabacka 1:47  
b. Byggnadsinspektör Anders Hägg redovisar Håven 1:34. 
c. Beslut för fortsatt tillvägagångsätt tas i § 167. 

 

________________ 
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§ 167/2019    
 
Delegationsbeslutsgranskare  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden utser Arvid Eklund (S) och Rolf Skarin (M) till 
delegationsbelsutsgranskare inför sammanträdet den 29 januari 2020. 
 

Ärendet 

Granskningen syftar till att säkerställa att besluten är tydliga och korrekta, 
har en förståelig motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. 
För bättre kontinuitet i arbetet bör kontrollen utföras av två nämndleda- 
möter, en från majoriteten och en från opposttionen, som utses genom beslut 
i plan- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Rolf Skarin (M) redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Rolf Skarin (M) ger förslag på att information om delegationsärenden kan ges 
vid annan tidpunkt än under nämnd. Ordningsföljden blir enligt närvarolistan.  
Inför plan- och byggnadsnämndens sammanträde den 29 januari 2020 blir det 
Arvid Eklund (S) och Rolf Skarin (M) som utser och granskar två nya ärenden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Rolf Skarins (M) förslag och finner att plan- 
och byggnadsnämnden antar förslaget. 

________________ 
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§ 168/2019    
 
Nämndplan 2020-2021 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget till nämndplan och  
internkontrollplan 2019-2020. 
 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden ska årligen ta fram en nämndplan för nämndens 
verksamhet. Nämndplanen är tänkt att beskriva hur nämnden avser att uppnå 
kommunfullmäktiges uppdrag. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-25 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget till nämndplan och internkontroll-
plan 2019-2020. 

Dagens sammanträde 

Tf förvaltningschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 

Dnr 2019-4 200 
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§ 169/2019    
 
Remiss för riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Marks kommun 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden välkomnar föreslag till Riktlinje för konstnärlig 
gestaltning i Marks kommun men betonar vikten av att konstnärlig utformning 
precis som de andra delarna av den byggda miljön och byggnader ska vara en 
del i uppfyllandet av Agenda 2030 och de nationella miljömålen. 
 
Innan riktlinjerna antas bör beslutsunderlaget kompletteras med en bedöm-
ning av hur många arbetstimmar årligen som respektive nämnd kan väntas 
behöva avsätta till arbetet. 
 

Ärendet 
Sedan 1930-talet har det funnits en princip att en procent av budgeten av för 
offentliga byggprojekt ska avsättas för konstnärlig utformning. 
Kommunstyrelsen har med hörande av kultur- och fritidsnämnden tagit fram 
förslag till riktlinje för konstnärlig gestaltning. 
 
Riktlinjerna föreslås omfatta offentliga miljöer, mötesplatser eller anlägg-
ningar i kommunens regi. Det avses avsättas en årlig summa beräknad på 
den närliggande årens investeringar för att det inte ska ge för stora årliga  
variationer. Remissen anger sex stycken kriterier och fyra faktorer som ska 
beaktas. Ansvarig ska ett konstnärligt råd vara, rådet avses bestå av repre-
sentanter från kultur- och fritidsförvaltningen, teknik- och serviceförvalt-
ningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen där kultur-och fritidsförvalt-
ningen är sammankallande. 
 
Motivering av beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat Riktlinje för konstnärlig gestalt-
ning i Marks kommun på remiss till Plan- och byggnadsnämnden. Förslag till 
svar på remissen har beretts av Samhällsutvecklingsenheten. 
 
Den byggda miljöns utformning består av många lager. Från den naturliga  
topografin via gatunät upp till detaljer på byggnader och i parker. Det är 
mycket positivt att riktlinjerna siktar på att konsten ska komma med tidigt i 
utformningen och därmed integreras med arkitekturen och därmed bli en del 
av de befintliga lagren. 
 
Den byggda miljön är en nyckelsektor när vi ska möta Agenda 2030-målen 
och de nationella miljömålen. Den konstnärliga gestaltningen ska vara en  
integrerad del av den byggda miljön och ska därför bidra till att uppfylla de 
nämnda målen genom exempelvis material som är skonsamma för klimatet 
och vara fria från skadliga kemikalier. 
 
Plan- och byggnadsnämndens verksamhet är till stor del finansierad genom 
avgifter från de som söker bygglov eller får en detaljplan upprättad åt sig. För 
att kunna budgetera och följa upp verksamheten korrekt behöver nämnden 
veta hur många timmar det konstnärliga rådet kommer att behöva av nämn-
dens personal för att kunna räkna på motsvarande inkomstbortfall. 
 
 

Dnr 2019-697 200 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-22. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden välkomnar föreslag till Riktlinje för konstnärlig 
gestaltning i Marks kommun men betonar vikten av att konstnärlig utformning 
precis som de andra delarna av den byggda miljön ska vara en del i uppfyllan-
det av Agenda 2030 och de nationella miljömålen. 
 
Innan riktlinjerna antas bör beslutsunderlaget kompletteras med en bedöm-
ning av hur många arbetstimmar årligen som respektive nämnd kan väntas 
behöva avsätta till arbetet. 

Dagens sammanträde 

Tf enhetschef detaljplan Lars Jönsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras med att konstnärlig gestaltning är ett brett begrepp som 
inehåller allt från konstverk till arkitektoniska fasader. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
Tjänsteutlåtande med tillägget att lägga till ordet byggnader. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 170/2019    
 
Parkeringsnorm Mark kommun 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till parkeringsnorm 
och överlämna den till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 

Ärendet 
Gällande parkeringsnorm antogs av Kommunfullmäktige 1993. Sedan den  
antogs har bilägandet ökat märkbart samtidigt som tidigare överblivna ytor 
som använts som parkering idag har fått annan användning. Följden har blivit 
åtskilliga samtal till kommunen om att det finns för lite parkeringar nära  
bostäder och service. Samtidigt har bilens negativa konsekvenser börjat  
uppmärksammas mer och alternativ som t ex bilpooler har vuxit samtidigt 
som nödvändigheten bilfria resor har uppmärksammats. 
 
Genom att ge möjlighet till avsteg för ”gröna parkeringsköp” och samutnytt-
jande kan byggherrar få lägre parkeringskrav och därmed lägre kostnader. 
Avsteg kan göras om byggherren kan bevisa lägre behov av parkeringar även 
av andra skäl. Alla avsteg föregås av remiss till Teknik- och serviceförvalt-
ningen. 
 
Normen är lägre satt för centralorten norr om väg 41 som har bra tillgänglig-
het till kollektivtrafik och service på gång- och cykelavstånd och de boende 
därför kan antas ha lägre bilinnehav.  
Förslaget innehåller övergångsbestämmelser som gör att påbörjade  
byggnadsprojekt kan välja att inte omfattas av normen 
 
Motivering av beslut 
Under 2017 godkände Plan- och byggnadsnämnden (PBN) ett förslag till  
parkeringsnorm som inte hade förankrats hos Teknik- och servicenämnden 
och därför inte godkändes av Kommunstyrelsen. 
 
Nuvarande förslag till parkeringsnorm har tagits fram av Teknik- och service-
förvaltningen och Samhällsutvecklingsenheten gemensamt där planerare,  
trafikingenjörer och i tidigare skede bygglovsarkitekter arbetat i gemen-
samma sessioner. Teknik- och servicenämnden (TSN) fick förslaget på remiss 
och framförde då en önskan om att höja förslaget ytterligare med 0,3 platser 
per lägenhet vilket inte bedömdes motiverat. PBN beslutade att skicka försla-
get till Kommunstyrelsen (KS) för vidare behandling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) beslutade att skicka normen på  
remiss till de kommunala råden. Remissen resulterade i fyra svar. 
KSau beslutade efter remissen att skicka tillbaka normen till PBN för omhän-
dertagande av de inkomna synpunkterna. Dokumentet har sedan reviderats 
med inriktning på sänkning och förenkling. Revideringarna presenterades för 
presidierna för KS, PBN, Miljönämnden och TSN. 

  

Dnr 2017-169 514 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-22. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till parkeringsnorm 
och överlämna den till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Dagens sammanträde 

Tf enhetschef detaljplan Lars Jönsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras med bland annat att frågan om vem ska bekosta parke-
ringsplatserna. Var kommer kommunala parkeringsplatser att finnas och när 
blir de tillgängliga. Kommer parkeringsproblemet att kunna lösas med lägre 
parkeringsnorm. Många hushåll har två eller fler bilar och mopedbilen kom-
mer förmodligen att öka i framtiden. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 171/2019    
 
Detaljplan för bostäder. Ytterås 1 – Granskningsbeslut 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för  
Ytterås 1. 
 

Ärendet 

Detaljplanen syfte är att i samband med rivning av två äldre byggnader för-
täta del av fastighet Ytterås 1 med friliggande flerbostadshus för bostadsän-
damål med inslag av kontor och detaljhandel. Avsikten är att i enlighet med 
översiktsplan för Marks kommun stärka bebyggelse. 
 
Planområdet är beläget i centrala Kinna, på en platå i nära angränsning till 
Mor Kerstins torg. Planområdet avgränsas i norr av Grovaliden och flerbo-
stadshusbebyggelsen kring Tallås, i söder av Boråsvägen, Posthuset och den 
planerade Lyckeskolan, i öster av K. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2018-06-20 
. 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd 2019-05-13 genom dele-
gationsbeslut. 
 
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2019-05-15 till 2019-06-26. 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredo-
görelse. 
Efter samråd har följande ändringar gjorts i planförslaget.  
 
- Planområdet har utökats för att möjliggöra anläggandet av teknisk an-

läggning 
- Plankartan har kompletterats med bestämmelse som reglerar lägenhets-

utformning i bullerkänsliga lägen 
- Plankartan har reviderats och kompletterats gällande bestämmelse om 

utfartsförbud 
- Plankartan har kompletterats med ett administrativt område för en even-

tuell gemensamhetsanläggning för trafikändamål 
- Plankartan har kompletterats med bestämmelser om lokalt omhänderta-

gande av dagvatten 
- Planbeskrivningen och plankarta har kompletterats gällande förhållnings-

sätt och bedömning av risker för hälsa och säkerhet. 
- Genomförandebeskrivningen har kompletterats gällande exploateringsav-

talets innehåll, fastighetskonsekvensbeskrivning och eventuell fastighets-
reglering samt ekonomiska konsekvenser av föreslagen detaljplan.  

- Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget. 

Motivering av beslut 

Med gjorda förändringar har kommunen, remissinstanser och fastighetsägare 
nått en lösning som fungerar att exploatera efter. Planen kan därmed gå ut på 
granskning för att inhämta ytterligare synpunkter. 

Dnr 2018-133 214 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-11. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för Ytterås 1. 

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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§ 172/2019    
 
Backa 1:7 - Strandskyddsdispens nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden bedömer att förutsättningarna enligt miljöbalken 
7 kap. 18 b § och 26 § miljöbalken uppfylls och medger därför dispens från 
strandskyddet för två tomter och nybyggnation av två bostadshus vid Lilla 
Hålsjön, Marks kommun. 
 
Avgift: Avgift 8224 kr 
 

Ärendet 
XX inkom den 29 oktober 2019 med ansökan om strandskyddsdispens för att 
stycka av två tomter och bygga nybyggnation av hus på fastigheten Backa 
1:7. Backa 1:7 ligger delvis inom strandskyddat område. 
 
En dispens gavs 2014 för samma åtgärd, men då genomförandetiden gått ut 
söks nu detta igen av en ny sökande. Dispensen godkändes 2014 utan över-
prövning av Länsstyrelsen, Lst dnr 526-352882-2014. 
 
Sökande 
XX 
XX 
 
Motivering av beslut 

Beskrivning av platsen - Djur och växtliv samt friluftsliv  
Fastigheten ligger inom 200 meter strandskydd kring Lilla Hålsjön, cirka 165 
meter från sjön. På fastigheten ligger idag en äldre lagerlokal. Lokalen ser 
inte ut att ha använts under en längre tid då det är uppvuxet med träd och 
annan växtlighet nära byggnaden. 
 
Särskilt skäl som åberopas i ansökan är: 
 
• Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
• Dispensen avser ett område som genom en väg, järnväg eller bebyg-

gelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området  
närmast strandslinjen. 

 
Framför lagerlokalen ligger en grusplan och bakom lokalen växer mycket ung 
skog/sly som är svårtillgänglig. 
 
Öster om fastigheten ligger det 3 hus/fastigheter som avgränsar mot sjön. 
Backa 1:4 som ligger närmast fastigheten samt Hyssna-Bua 1:6 och Hyssna-
Bua 1:12. Den norra delen av fastigheten avgränsas av en väg. 

  

Dnr 2019-700 2390 

mailto:oscarjohansson.1887@gmail.com
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Fastigheten är tänkt att styckas till tre tomter/fastighter. Den östra  
delen/tomten kommer helt att ligga inom det strandskyddade området Den 
tillkommande mellersta tomten berörs endast av strandskydd i den östra kan-
ten. Den västra delen av fastigheten berörs inte alls av strandskyddet och be-
höver därför ingen dispens från strandskyddet. 
 
Bedömning 
Det finns inga höga naturvärden på fastigheten. Området bedöms inte heller 
vara värdefullt för friluftslivet eftersom det ligger en lagerlokal på fastigheten. 
 
Området omfattas inte av några riksintressen enligt kapitel 3-4 i miljöbalken. 
Områden omfattas inte heller av andra områdesskydd enligt miljöbalken  
kapitel 7, eller naturvårdsavtal.  
 
Sökanden har uppgivit två särskilda skäl, att dispensen avser ett område som 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Området kan inte bedömas vara ianspråktaget  
eftersom lokalen inte används idag och att det är buskar med mera som har 
växt upp framför den.  
 
Det andra skälet som sökanden har uppgett är att dispensen avser ett område 
som genom en väg, järnväg eller bebyggelse, verksamhet eller annan exploa-
tering är väl avskilt från området närmast strandslinjen. I öster mot sjön är 
fastigheten väl avskild av flera hus/fastigheter. Plan- och byggnadsnämnden 
bedömer därför att ovanstående skäl uppfylls. 
 
Översiktsplan  
Den planerade byggnationen bedöms vara förenlig med gällande  
översiktsplan. 
 
Övervägande 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 
 
Enligt miljöbalken (1998:808) 7 kap. 13 § gäller strandskydd vid havet och 
vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. SFS 
(2009:532). 
 
Enligt miljöbalken 7 kap. 15 § får bland annat inte nya byggnader uppföras 
inom ett strandskyddsområde. 
 
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. 
 
Enligt strandskyddslagstiftningen kan endast de sex särskilda skäl som anges 
i miljöbalken 7 kap. 18 c § åberopas. 
 
Ett särskilt skäl som anges i ovanstående paragraf är; Dispensen avser ett 
område som genom en väg, järnväg eller bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandslinjen. 
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Sökanden åberopar detta skäl och Plan- och byggnadsnämnden bedömer att 
ovanstående skäl uppfylls. 
Plan- och byggnadsnämnden bedömer att nybyggnation av hus inte kommer 
att medföra att livsvillkoren för djur- och växtarter väsentligt försämras eller 
att allmänhetens tillgång till strandområdet minskar. Själva avstyckningen av 
fastigheten är inte dispenspliktig. 
 
Inskränkning av den enskildes rätt bedöms acceptabel i enlighet med  
miljöbalken 7 kap 25 §.  
 
Byggnationen bedöms också vara förenlig med kommunens översiktsplan 
samt en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vatten- 
resurserna enligt 3-4 kap. miljöbalken. 
 
Kommunikation 
Sökanden har informerats om förslaget till beslut. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden bedömer att förutsättningarna enligt miljöbalken 
7 kap. 18 b § och 26 § miljöbalken uppfylls och medger därför dispens från 
strandskyddet för två tomter och nybyggnation av två bostadshus vid Lilla 
Hålsjön, Marks kommun. 
 
Avgift: Avgift 8224 kr 

Dagens sammanträde 

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
 
Jäv 
Pontus Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. För Pontus Johansson tjänstgör Leif Andersson (C). 
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Upplysningar 

Bilagor:  
Bilaga 1 – Hur man överklagar   
Bilaga 2 – Beslutskarta daterad 2019-11-26        
Bilaga 3 – Översiktskarta och foton 

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 
• Fastighetsägaren XX 

________________ 

 

  

mailto:anven.books.fastighetsbolag@telia.com
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§ 173/2019    
 
Bottnen 1:8 - Strandskyddsdispens komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden bedömer att förutsättningarna enligt miljöbalken 
7 kap. 18 b § och 26 § miljöbalken uppfylls och medger därför dispens från 
strandskyddet för garage på anvisad plats vid Frisjön, Marks kommun. 
 
Avgift: Avgift 8224 kr 
 

Ärendet 
Ansökan gäller dispens för en carport på aktuell fastighet. Carporten är tänkt 
att bli 10,2 * 3,8 m.  
 
En beslutad tomtplatsavgränsning finns från dispens för utbyggnad av  
bostadshuset som gjordes i januari 2019. Den planerade carporten hamnar till 
hälften utanför den beslutade tomtplatsavgränsningen.  
 
Sökande 
XX 
XX 
XX 
 
Motivering av beslut 

Beskrivning av platsen – Djur och växtliv samt friluftsliv 
Frisjön omfattas av 200 m strandskydd och har ett rikt fågel- och fiske- 
bestånd. Ett flertal öar i sjön är skyddade som fågelskyddsområden. Sjön är 
en populär sjö för bland annat fritidsfiske, bad, skridskor och paddling. 
 
Den berörda trädgårdstomten är bebyggd sedan långt bak i tiden.  
På 1960-talet gjordes en utbyggnad till den ursprungliga stugan. På flygfoton 
från 1975 syns huset och två komplementbyggnader. På äldre flygfoton från  
sjuttiotalet syns också att det är någon slags anläggning nere vid vattenbry-
net. Man kan även på de äldre flygfotona ana en brygga på den plats där det 
idag ligger en flytbrygga. Vid stranden finns uppbyggda cementfundament 
och en mindre byggnad. Enligt uppgift från sökanden har anläggningarna vid  
stranden funnits där sedan början av 1970-talet. 
 
Platsen för carporten ligger direkt intill en uppgrusad parkeringsyta. Parke-
ringsytan behövs också som vändplats för sophämtningsbil och slamtöm-
ningslastbil. Därför söks dispens för att lägga den delvis utanför beslutad 
tomtplatsavgränsning.  
 
Området omfattas inte av några andra områdesskydd enligt miljöbalken  
kapitel 7 eller av naturvårdsavtal. 

  

Dnr 2019-657 2390 
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Översiktsplan 
Området tas inte upp i Marks kommuns översiktsplan med några speciella 
riktlinjer. Fastigheten ligger som en isolerad ö i Borås kommun, men tillhör 
Marks kommun. Då ingen förändring av användningen sker, utan då det en-
bart handlar om en mindre komplementbyggnad bedöms inte detta gå emot 
gällande Översiktsplan. 
 
Tomtplatsavgränsning 
Tomtplatsen är relativt liten och omges av skogsmark. I avgränsningen ingår 
förutom fritidshuset, två mindre byggnader och en parkeringsplats.  
 
Fri passage 
God möjlighet till fri passage finns då det är lite drygt 80 m mellan huset och 
stranden västerut. Från trädgårdstomten är det ca 65 m uppvuxen skog som 
avgränsar trädgårdstomten från strandlinjen.  
 
Övervägande 
Strandskyddet syftar långsiktigt till att: 
1. Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden 
och 
2. Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  
Lag (2009:532). 
 
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från 
förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Enligt strandskyddslagstiftningen 
kan 
endast de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § åberopas. 
 
Sökanden åberopar skäl;  
1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
2. Dispensen avser ett område som är väl avskilt från strandlinjen genom 

byggnation 
 
För djur- och växtlivets del gör Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen 
att den planerade carporten inte påverkar detta negativt. Detta eftersom  
carporten är tänkt att uppföras delvis inom ianspråktagen yta (skäl 1). Den 
mark som behövs för att bygga carporten har inga högre naturvärden och be-
döms inte påverka strandskyddets syfte.  
 
När det gäller det andra syftet med strandskyddet, det vill säga den allemans-
rättsliga tillgången till området, bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
den inte heller påverkas negativt av carporten. Detta eftersom carporten 
kommer att hamna endast 15 från det befintliga huset och inom dess  
hemfridszon. Dock bedöms inte tomtplatsavgränsningen behöva utökas, utan  
carporten får en anvisad plats för att inte utöka den avhållande effekten av 
den samma. En carport bedöms inte utöka den avhållande effekten på samma 
sätt som en gäststuga eller likande skulle göra. Det blir istället en utökning av  
parkeringsytan med tak. I och med att bostadshuset och trädgårdstomten  
avskiljer området närmast strandlinjen bedöms även det andra angivna skälet 
vara tillämpbart. Det finns goda möjligheter till fri passage mellan huset och 
sjön. Huset syns inte heller från sjösidan då en uppväxt skog skymmer huset.  
Inskränkning av den enskildes rätt bedöms acceptabel i enlighet med miljö-
balken 7 kap. 25 §. 
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Byggnationen bedöms också vara förenlig med kommunens översiktsplan 
samt en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vatten- 
resurserna enligt 3-4 kap. miljöbalken. 
 
Kommunikation 
Sökanden har informerats om förslaget till beslut. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden bedömer att förutsättningarna enligt miljöbalken 
7 kap. 18 b § och 26 § miljöbalken uppfylls och medger därför dispens från 
strandskyddet för garage på anvisad plats vid Frisjön, Marks kommun. 
 
Avgift: Avgift 8224 kr. 

Dagens sammanträde 

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

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  
påbörjats inom två är eller avslutats inom fem är från den dag då dispensbe-
slutet vann laga kraft. (Enligt miljöbalken 7 kap 18 h §). 
 
Tomtplatsavgränsning 
Enligt tidigare beslut, se beslutskarta 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan 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. 
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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  
uppmanas att själva informera grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 – Hur man överklagar   
Bilaga 2 – Beslutskarta daterad 2019-11-26        
Bilaga 3 – Översiktskarta och fotoanvisning 

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 

________________ 

 

  

mailto:kundcenter@lm.se
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§ 174/2019    
 
XX – Sanktionsavgift 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägarna till XX  
XX och Anna-XX en byggsanktionsavgift om fyratusen  
sexhundrafemtio kronor (4650 kr) fördelat på tvåtusentrehundratjugafem 
kronor (2325 kr) vardera. Avgiften ska betalas till Marks kommuns Plan- och 
byggnadsnämnd inom två månader efter ni har fått ta del av detta beslut. 
 

Ärendet 

Byggnadsnämnden fick den 2015-01-23 in ett besiktningsprotokoll från  
Sotar‘n i Mark AB för besiktning av en installerad braskamin. Någon anmälan 
om installation av eldstad har ej gjorts till nämnden. 
   
2015-04-16 skickades information ut till fastighetsägaren om att en installat-
ion av eldstad ska anmälas till nämnden. Byggherren uppmanades att göra en 
anmälan, blanketter och information bifogades i utskicket.  
  
Den 2017-12-13 skickades information ut till fastighetsägaren om att en  
installation av eldstad ska anmälas till nämnden. Byggherren uppmanades att 
göra en anmälan, blanketter och information bifogades i utskicket.  
 
2019-05-20 skickades information ut till fastighetsägaren om frivillig rättelse. 
Fastighetsägaren kan välja frivillig rättelse och demontera installationen eller 
att göra en anmälan i efterhand och därmed kommer även ärende om  
sanktionsavgift lyftas till byggnadsnämnden. 
 
2019-10-28 inkom en anmälan till nämnden angående installation av eldstad 
och rökkanal, ärende PBN 2019–712 226. 
 
2019-11-25 fick fastighetsägarna ett startbesked för installation av eldstad 
och rökkanal, ärende PBN 2019–712 226. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är anmälningspliktig 
och att startbesked för åtgärden sannolikt kan ges i efterhand. 

Motivering av beslut 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.  
 
Det krävs en anmälan för att installera en eldstad enligt 6 kap. 5.4 § PBF. 
Det krävs ett startbesked för att påbörja en åtgärd som kräver en anmälan 
enligt 10 kap. 23 § PBL. 

  

Dnr 2018-33 228 
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Fastighetsägaren har låtit installera en eldstad utan startbesked.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en överträdelse mot plan- och 
bygglagen har skett.  
 
Överträdelsen innebär att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap. 51 § 
PBL.  
 
Byggsanktionsavgift 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 
mot en bestämmelse i 8–10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 
plan- och byggförordningen (PBF).  
Enligt PBL 11:60 är de som är avgiftsskyldiga solidariskt ansvariga för  
betalningen varför avgiften delas mellan fastighetsägarna.  
För beräkning av byggsanktionsavgiften, se bilaga byggsanktionsavgift.  
Vid prövningen 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. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägarna till XX  
XX och Anna-XX en byggsanktionsavgift om fyratusen sexhundrafemtio kro-
nor (4650 kr) fördelat på tvåtusentrehundratjugafem kronor (2325 kr) var-
dera. Avgiften ska betalas till Marks kommuns Plan- och byggnadsnämnd 
inom två månader efter ni har fått ta del av detta beslut. 

Dagens sammanträde 

Byggnadsinspektör Katarina Janeblom redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
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Upplysningar 

Om rättelse sker, dvs. det olovligt utförda tas bort, innan frågan om  
sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett samman-
träde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 
11 kap. 54 § PBL. 
 
Handlingar som tillhör beslutet finns arkiverade på Plan- och byggnadsnämnd 
 
Faktura skickas separat.  
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 - Byggsanktionsavgift  
Bilaga 3 - Besiktningsprotokoll, Sotar‘n i Mark AB  

Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägarna av XX 

________________ 
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§ 175/2019    
 
Stengärdet 14 – Ändrad användning 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning i del av 
byggnad med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §. 
 
Avgift 
Bygglov   5 861 kr 
Startbesked   4 217 kr 
Avgift totalt  10 078 kr 
 
Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning. 
 

Ärendet 

Ansökan gäller ändrad användning av befintlig byggnad. Byggnaden är idag 
en industrihall och kommer att användas som paddeltennishall.  
 
Ärendet komplett 2019-10-07.  

Motivering av beslut 

Fastigheten är belägen i Kinna. Fastigheten har använts för industriändamål. 
Byggnaden har en bruttoarea på 1220 kvadratmeter. Byggnaden är placerad 
som närmast 15 meter från Viskadalsbanans mitt.  
 
För fastigheten gäller detaljplan som vann laga kraft den 19 december 1991. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till Södra Älvsborgs Räddningsn Förbund (SÄRF), se 
bilaga 2 
Ärendet har remitterats till Trafikverket (TRV), se bilaga 3 
 
Övervägande 
Enligt Riskanalysen från Borås stad så får inte någon ny bebyggelse uppföras 
inom 30 meter från ett järnvägsspår. 30 meter är den sträcka som man  
kommit fram till är urspårningssträckan. Enligt utlåtandet från TRV skulle en 
sträcka på 15 meter till en befintlig byggnad godkännas.  
 
Paddeltennishallen kommer att öka antalet människor som befinner sig inne i 
byggnaden och öka antalet människor som kommer att röra sig till och ifrån 
byggnaden. Vi har gjort en bedömning att åtgärden kommer att innebära en 
ökad risk för spårspring. Vår bedömning är att den sökande bör uppföra 
stängsel på sin fastighet mot järnvägen för att minska sannolikheten för  
spårspring.  
 

  

Dnr 2019 – 599 234 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-09-13 
Situationsplan   inkom 2019-09-13 
Planritningar x2   inkom 2019-09-13 
Planritningar x2   inkom 2019-10-07 
Fasadritning befintligt   inkom 2019-09-13 
Fasadritning blivande   inkom 2019-10-07 
Sektionsritningar x 2  inkom 2019-09-13 
Anmälan om kontrollansvarig   inkom 2019-09-13 
 
Avgift Bygglov   5 861 kr 
  Startbesked   4 217 kr 
  Avgift totalt  10 078 kr 
 
Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning i del av 
byggnad med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §. 
 

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare 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. 
 
Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov  
vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
 
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och  
byggnadsnämndens godkännande. 
Kontrollansvarig enl. PBL: Mikael Rigert, SC0168-1. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett start-
besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
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Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
med bygginspektör för ärendet pbn@mark.se   
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare på för pbn@mark.se  
 
Inför det tekniska samrådet föreläggs byggherren att, senast en vecka innan 
det tekniska samrådet att lämna in handlingar.  
       
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 SÄRF 
Bilaga 3 – Yttrande från Trafikverket  

Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden XX och fastighetsägare till Stengärdet 14, 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 Kinna 
24:1, Kinna 24:2, Kinna 24:49, Kinna 25:17, Stengärdet 13 och Stengärdet 
16, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 176/2019    
 
Björketorp 15:3 – Nybyggnad enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett  
enbostadshus med motivering till beslut taget i Mark- och miljödomstolen 
2019-11-28 Mål nr P 3485-19 samt med stöd av plan- och bygglagen 
9 kapitlet 31 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-11-18 
Nybyggnadskarta   inkom 2019-11-18 
Fasadritningar   inkom 2019-11-18 
Plan- och sektionsritning bostad inkom 2019-11-18 
Marksektion   inkom 2019-11-18 
Ritningar komplementbyggnad  inkom 2019-11-18 
Anmälan om kontrollansvarig   inkom 2019-11-18 
 
Avgift: 
Bygglov  25 281 kr 
Startbesked  16 867 kr 
Avgift totalt:   42 148 kr 

 

Ärendet 

Ansökan gäller för en nybyggnad av ett enbostadshus med en komplement-
byggnad.  
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen  
bebyggelse. På platsen för bostadshuset har det tidigare funnits ett bostads-
hus som brann ner. 
 
Ärendet är komplett sedan den 26 november 2019.  

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  
värdefulla odlingslandskap.  
 
Enligt den motivering som har kommit in så är inte den befintliga bostaden 
lämplig att bo i.  
 
Ärendet har remitterats till miljöenheten som avstyrker, se bilaga 4. 
 
Ärendet har remitterats till teknik- och serviceförvaltningen som tillstyrker, se 
bilaga 5.  
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har inkommit. 
 

Dnr 2019 – 748 231 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-04. 

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 2019-11-18 
Nybyggnadskarta   inkom 2019-11-18 
Fasadritningar   inkom 2019-11-18 
Plan- och sektionsritning bostad inkom 2019-11-18 
Marksektion   inkom 2019-11-18 
Ritningar komplementbyggnad  inkom 2019-11-18 
Anmälan om kontrollansvarig   inkom 2019-11-18 
 
Avgift Prövning bygglov 7 013 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Lukas Jonsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pontus Johansson (C) föreslår med instämmande av Rolf Skarin (M) att bevilja 
bygglov med motivering till beslut taget i Mark- och miljödomstolen 2019-11-
28 Mål nr P 3485-19 samt med stöd av plan- och bygglagen 
9 kapitlet 31 §. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johanssons (C) med instämmande av 
Rolf Skarins (M) förslag och finner att plan- och byggnadsnämnden antar  
förslaget. 

Upplysningar 

Faktura skickas separat. 
 
Enligt PBL 9 kap. 42 § a verkställs bygglovet 4 veckor efter beslutet kungjorts 
(publiceringsdatum + 28 dagar). Åtgärden får därför inte påbörjas innan  
4 veckor passerat, dock krävs det ett utfärdat startbesked. 
 
Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov  
vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och  
byggnadsnämndens godkännande. 
 
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
genom pbn@mark.se eller 0320-217190. 
 
Byggnadsinspektör för ärendet är Anders Hägg. 
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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 
- Yttre VA 
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Konstruktionsritning: grund, vägg och tak 
- Sektionsritning: K-ritning 
- Inre VA 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad  
- Prestandadeklaration rökkanal 
- 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. 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.  
 
Bilagor: 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 – Bemötande från den sökande 
Bilaga 3 – Bilaga från den sökande  
Bilaga 4 – Yttrande från miljöenheten 
Bilaga 5 – Yttrande från teknik- och serviceförvaltningen  

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX och fastighetsägaren till Björketorp 15:3 enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §. 
 
Kopia skickas till kontrollansvarig XX och kontaktperson 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 Björketorp 
14:18 och Björketorp 16:10, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 

 

  

mailto:claes@bjorketorpsvvs.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 30(54) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2019-12-11 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 177/2019    
 
Vilg 2:6 – Förhandsbesked 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 2019-10-23 
Situationsplan  inkom 2019-10-23 
Förslag till hus  inkom 2019-10-23 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  10 823 kr 
VA-granskning miljöenheten  5 020 kr 
Avgift totalt  15 843 kr 
 

Ärendet 

Ansökan gäller ett förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. 
  
Ärendet komplett 2019-10-23. 
  
Beredning 
Fastigheten är belägen ca 2 kilometer väst om Fotskäl. Fastigheten ligger ut-
anför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten  
kommer att få en areal på 2000 kvadratmeter och det föreslagna huset på 
platsen kommer att ha en bruttoarea på 137,7 kvadratmeter.  
 
På fastigheten finns en husgrund och ett antal stenmurar som kan kräva ge-
nerellt tillstånd från Skogsstyrelsen. Enligt miljöenheten finns antydan till allé, 
sökande bör ta kontakt med miljöenheten innan markförberedelse. 
 
Fastigheten kommer att ha enskilt vatten och avlopp.  
 
Det finns en befintlig väg till platsen för bostadshuset.  
 
Efter samtal med den sökande har det framgått att det en längre tid tillbaka 
fanns ett hus på platsen.  

Motivering av beslut 

I Fotskäl finns det skola upp mellan förskola upp till årskurs 6. I Sätila finns 
det högstadiet och i Skene finns det gymnasium. Närmaste busshållplats finns 
250 meter från fastigheten.  
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 

  

Dnr 2019 - 694 216 
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Yttranden  
Miljöenheten har yttrat att vatten och avlopp kommer att kunna lösas, dock är 
det hög skyddsnivå på platsen gällande enskilt avlopp vilken kan fördyra en 
avloppsanläggning. I övrigt 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. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-04. 

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 2019-10-23 
Situationsplan  inkom 2019-10-23 
Förslag till hus  inkom 2019-10-23 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  10 823 kr 
VA-granskning miljöenheten  5 020 kr 
Avgift totalt  15 843 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare 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 §. 
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare på för pbn@mark.se adress. 
 
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 
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Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden XX och fastighetsägare till Vilg 2:6, 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 Edared 
2:3, Edared 2:9 och Vilg 2:3, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 178/2019    
 
Hyssna 1:7 – Förhandsbesked två enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § med villkor att  
utformning av byggnader sker i samråd med byggenheten i samband med  
ansökan om bygglov. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-10-09 
situationsplan  inkom 2019-10-18 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  17 600 kr 
Avgift totalt  17 600 kr 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.  
 
Ärendet komplett 2019-10-18.  
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och sammanhållen  
bebyggelse. De tänkta tomtplatserna ligger ca 500 m nordväst om Hyssna. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Hyssna-Mark fastställd den  
17 december 1996, ligger föreslagna tomter inom område med  
skogsbruksmark.  
Vid lämplighetsbedömningar och lovgivning skall särskild hänsyn tas till  
områdets värde för skogsbruket.  
 
Ansökan omfattar två tomter med en yta på 1000 kvm/tomt. Tomterna ligger 
söder om vägen. Marken är platt med liten lutning mot vägen åt norr. 
 
För tomterna finns servitut på tillfartsväg utfärdad.  
 
Kommunalt vatten och avlopp kommer att anslutas på fastigheten. 
 
Avstånd till: 
- Förskola ca 800 m 
- Grundskola ca 800 m  
- Gymnasieskola ca 11 000m finns i Skene. 
- Busskommunikation ca 650 m. 
- Mataffär ca 800 m  
- Hyssna centrum ca 800 m. 

Motivering av beslut 

Tomterna uppfyller kraven i 2 kapitlet 1–2 och 4–5 § plan- och bygglagen 
(2010:900 PBL). Positivt förhandsbesked kan beviljas enligt 9 kapitlet 17 § 
PBL. Utformning av tillkommande bebyggelse bör ske i samråd med  
byggenheten i samband med bygglovsansökan. 
 

Dnr 2019-662 216 
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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 2019-11-22. 

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: 
Utformning av byggnader sker i samråd med byggenheten i samband med  
ansökan om bygglov. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-10-09 
situationsplan  inkom 2019-10-18 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  17 600 kr 
Avgift totalt  17 600 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitekt Marina Khatchadorian 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  
bygglagen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du  
överklagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
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Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX, 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 Hyssna 
4:8 och Hyssna 1:14, Hyssna 1:15, Hyssna 1:16 och Hyssna 1:17, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 179/2019    
 
Horndal 2:19 – Nybyggnad enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar nybyggnad av ett enbostadshus  
med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 31 § samt att avvikelsen är  
förenlig med detaljplanens syfte samt att det enligt Översiktsplanen (ÖP17)  
2017-05-25 inte rekomenderas byggnationer med källarplan. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-10-13 
Nybyggnadskarta  inkom 2019-10-13 
Fasadritning   inkom 2019-10-13 
Plan- och sektionsritning  inkom 2019-10-13 
Marksektioner    inkom 2019-10-13 
Anmälan kontrollansvarig   inkom 2019-10-13 
 
Avgift: 
Bygglov  17 751 kr 
Startbesked  14 056 kr 
Avgift totalt:   31 807 kr 
 

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus. Den ansökta åtgärden avviker 
från detaljplanen då det enligt detaljplanen skall anordnas ett enbostadshus 
med suterrängvåning. Den sökta åtgärden är ett enbostadshus i ett plan.  
Åtgärden bedöms som en stor avvikelse. 
 
Ärendet komplett 31 oktober 2019. 
 
Fastigheten ligger om detaljplanerat område som vann laga kraft den  
26 september 1989. Enligt detaljplanen skall det anordnas en bostad i ett plan 
med suterrängvåning.  
 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan. Fastigheten har en 
area på 1074 m2. Byggnaden har en bruttoarea på 154,2 m2 och en boarea 
på 137,7 m2. Byggnadshöjden är 3,134 meter. Taket har en lutning på 23 
grader.  
Exteriört består byggnaden av liggande träpanel i grå kulör, NCS-nummer 
2502-Y. Taket består av betongpannor i svart kulör. Byggnaden inrymmer 
fem rum och kök. Anmälan om eldstad ingår i ansökan.  
Fastigheten har en lutning. Består av gräs och sly.   
 
Fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
 
Området Kammarberg där fastigheten ligger är beläget ett par kilometer från 
Kinna centrum. Från planområdet finns förskola på ett avstånd av 800 meter. 
Skolor, butiker och övrig service inom 1 - 2 kilometer.  
 

Dnr 2019-670 231 
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Motivering av beslut 

Byggnationen avviker från gällande detaljplan då den ansökta åtgärden är ett 
enbostadshus i ett plan men enligt detaljplanen skall suterrängvåning  
anordnas. Detta bedöms som en stor avvikelse.   
 
Fastigheten har en höjdskillnad på omkring tre meter mellan lägsta och 
högsta punkt. Vid beviljat lov blir markarbeten aktuellt, då men en justering 
av marken med omkring två meter.  
 
Inom planområdet finns en annan fastighet märkt med suterrängvåning. 
Detta bostadshus är anordnat med suterrängvåning och byggdes år 1992.  
 
Yttranden 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har kommit in. 
 
Sökande har lämnat in ett bemötande efter kommunicering om avslag.  
Se bilaga 2. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 30 §. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-10-13 
Nybyggnadskarta  inkom 2019-10-13 
Fasadritning   inkom 2019-10-13 
Plan- och sektionsritning  inkom 2019-10-13 
Marksektioner    inkom 2019-10-13 
Anmälan kontrollansvarig   inkom 2019-10-13 
 
Avgift Prövning bygglov 6 732 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Hanna Manaj redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lennart Svensson (SD) föreslår med instämmande av Pontus Johansson (C) 
att bygglov ska beviljas med motivering att avvikelsen är förenlig med detalj-
planens syfte samt att det enligt Översiktsplanen 2017-05-25 inte rekomen-
deras byggnationer med källarplan. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Lennart Svenssons (SD) med instämmande 
av Pontus Johanssons (C) förslag och finner att plan- och byggnadsnämnden 
antar förslaget. 
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Upplysningar 

Faktura skickas separat. 
 
Enligt PBL 9 kap. 42 § a verkställs bygglovet 4 veckor efter beslutet kungjorts 
(publiceringsdatum + 28 dagar). Åtgärden får därför inte påbörjas innan  
4 veckor passerat, dock krävs det ett utfärdat startbesked. 
 
Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov  
vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och  
byggnadsnämndens godkännande. 
 
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
genom pbn@mark.se eller 0320-217190. 
 
Byggnadsinspektör för ärendet är Katarina Janeblom. 
 
Inför det tekniska samrådet föreläggs byggherren att, senast en vecka innan 
det tekniska samrådet, lämna in följande handlingar till plan- och byggnads-
nämnden: 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Konstruktionsritning: grund, vägg och tak 
- Sektionsritning: K-ritning 
- Inre VA 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad  
- Prestandadeklaration rökkanal 
- 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 sökande  
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Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX 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 Horndal 
2:6, Horndal 2:8, Horndal 2:9, Horndal 2:19, Horndal 2:26, Horndal 2:27 och 
Horndal 2:30, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 180/2019    
 
Assberg 1:45 – Tillbyggnad enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett 
enbostadshus stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-08-21 
Situationsplan  inkom 2019-10-16 
Sektionsritning  inkom 2019-10-16 
Fasadritning  inkom 2019-10-16 
Fasadritning x 2  inkom 2019-11-06 
Fasadritning 3D  inkom 2019-10-16 
Planritning bostadshus inkom 2019-10-16 
Planritning tillbyggnad  inkom 2019-10-16 
Foto   inkom 2019-09-20 
Anmälan om kontrollansvarig  inkom 2019-08-21 
 
Avgift Prövning bygglov 5 728 kr 
 

Ärendet 

Ansökan avser tillbyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten är belägen i 
Skene, området Assberg. Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga 
kraft 15 maj 1974.  
Tillbyggnaden överskrider byggrätten som för övrigt redan är överskriden. 
Tillbyggnaden bedöms som stor avvikelse och kan inte beviljas.  
 
Ärendet var komplett 6 november 2019. 
 
Den ansökta åtgärden är en tillbyggnad på 49,5 m2. Exteriört består tillbygg-
naden av stående träpanel i grå kulör likt bostadshuset, taket av svarta tegel-
pannor och fönsterna vita av trä. Bostadshuset har en bruttoarea 110 m2 plus 
garage.  

Motivering av beslut 

Den ansökta åtgärden avviker från gällande detaljplan då byggrätten på 4000 
m2 överskrids. Byggrätten är redan överskriden med omkring 1000 m2.  
 
Fastigheten ligger inom område med detaljplan som vann laga kraft 15 maj 
1974. Detaljplanen gjordes för att möjliggöra bostadsbebyggelse för  
flerbostadshus/hyresrätter. I detaljplanen delades fastigheten upp i fyra delar 
med olika utnyttjandegrad.  
I december samma år som detaljplanen vann laga kraft styckades fastigheten 
i den del som den aktuella fastigheten ligger.  
Då bildades 29 nya fastigheter som sedan såldes. Detaljplanens syfte är  
flerbostadshus med en byggrätt på 4000 m2.  
 
Yttranden 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig enligt plan- och bygglagen 9 
kapitlet 25 §, inga synpunkter har inkommit. 

Dnr 2019-534 231 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett 
enbostadshus stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2019-08-21 
Situationsplan  inkom 2019-10-16 
Sektionsritning  inkom 2019-10-16 
Fasadritning  inkom 2019-10-16 
Fasadritning x 2  inkom 2019-11-06 
Fasadritning 3D  inkom 2019-10-16 
Planritning bostadshus inkom 2019-10-16 
Planritning tillbyggnad  inkom 2019-10-16 
Foto   inkom 2019-09-20 
Anmälan om kontrollansvarig  inkom 2019-08-21 
 
Avgift Prövning bygglov 5 728 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Hanna Manaj 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  
bilagan Hur man överklagar.  
 
Bilagor: 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  

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

________________ 
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§ 181/2019    
 
Sätila 3:30 och 3:31 – Förhandsbesked för fyra enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för fyra enbostadshus 
med tillhörande komplementbyggnader med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900 PBL).  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-09-18 
Situationsplan   inkom 2019-10-21 
Situationsplan 3:30  inkom 2019-10-21 
Situationsplan 3:31  inkom 2019-10-21 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  22 118 kr 
VA-granskning miljöenheten   5 020 kr 
Avgift totalt  27 138 kr 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för fyra enbostadshus med tillhörande  
komplementbyggnad uppdelade på två fastigheter, Sätila 3:30 och  
Sätila 3:31.  
 
Ärendet komplett 21 oktober 2019.  
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen som vann laga kraft den 21 oktober 
2003 redovisas de båda fastigheterna inom jordbruk klass A och B.  
Fastigheten är klassad som åkermark år 2008. Fastigheterna är taxerade som 
tomtmark, småhusenhet.  
  
Fastigheterna ligger inom område för riksintresse av sjöar, vattendrag, 
lövskog och odlingslandskap. 
 
Fastigheterna är belägna omkring 1 kilometer sydost om centrala Sätila där 
förskola, skola, kollektivtrafik och annan service finns att tillgå. Fastigheterna 
ligger precis utanför detaljplanerat område, som vann laga kraft 2012.  
Bebyggelsen runt omkring består av enbostadshus samt lantbruksfastigheter. 
 
Fastigheterna har en area på omkring 2500 m2. Förhandsbeskedet gäller fyra 
enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad med en bruttoarea på 180 
m2. Två hus med respektive komplementbyggnad på var tomt. 

Motivering av beslut 

Fastigheterna ligger inom område för jordbruksmark. Marken har inte brukats 
på flertalet år.  
Den avsedda marklokaliseringen är ur väg, kommunikations och service- 
synpunkt lämplig för nybyggnation av ett enbostadshus. Huset kan med  
lätthet anslutas mot väg, samhällsservice och kommunikationer. Vald  
lokalisering uppfyller kravet ur miljöhänsyn och avfallshantering kan  
tillgodoses.  

Dnr 2019-609 216 
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Förutsättningarna för markens lämplighet vid byggnation av fyra enbostads-
hus är: 
• Att byggnadens höjd och volym i sin utformning ansluter till befintliga  
siktlinjer och karaktär i omgivande bebyggelse. 
• Att marken omkring bostadshuset samt bostadsfunktioner anordnas enkelt 
åtkomliga, säkra och tillgängliga för funktionshindrade. 
• Undersökning av markens geotekniska egenskaper. 
 
Detta ärende har bedömts i enlighet med plan- och bygglagen 1 kapitlet 1 § 
som syftar till med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en sam-
hällsutveckling 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 artikel 27 om barnets rätt till 
den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,  
moraliska och sociala utveckling.  
 
Platsen uppfyller kraven i 2 kapitlet 1-2 och 4-5 § plan-och bygglagen 
(2010.900 PBL) Förhandsbesked kan beviljas enligt 9 kapitlet 17 § Plan- och 
bygglagen. 
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker förhandsbesked gäl-
lande enskilt vatten och avlopp förutsatt att detta anordnas gemensamt med 
ett reningsverk. Miljöenheten yttrar sig även över fastigheterna som jord-
bruksmark. Eftersom fastigheterna är taxerade som tomtmark så är inte frå-
gan om jordbruksmark relevant. Se bilaga 2. 
 
Handläggningen har beaktat yttrandet från fastighetsägarna Sätila-Hede 1:40. 
Fastigheterna ligger utanför skyddsavståndet för lantbruksfastigheten,  
miljöfarlig verksamhet. Fastigheterna ligger utanför Mark kommuns riktlinjer 
med rekommenderade respektavstånd. Då antalet djur är fler än 50 enheter 
är det rekommenderade avståndet från stall och gödselanläggningar till  
bostäder 200 meter respektive 100 meter från rasthagar där djur varaktigt 
vistas. Från Sätila-Hede 1:40 till fastigheterna Sätila 3:30 och Sätila 3:31 är 
det dryga 300 meter. Vindriktningen kommer från sydväst vilket minskar 
störningsrisken.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för fyra enbostadshus 
med tillhörande komplementbyggnader med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900 PBL).  
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-09-18 
Situationsplan   inkom 2019-10-21 
Situationsplan 3:30  inkom 2019-10-21 
Situationsplan 3:31  inkom 2019-10-21 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  22 118 kr 
VA-granskning miljöenheten   5 020 kr 
Avgift totalt  27 138 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Hanna Manaj 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  
bygglagen 9 kapitlet 18 §. 
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare på för pbn@mark.se adress. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du  
överklagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Yttrande från miljöenheten 
Bilaga 3 – Yttrande från fastighetsägare Sätila-Hede 1:40 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX och fastighetsägarna till Sätila 3:30, Sätila 3:31 
och Sätila-Hede 1:40 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 Sätila 
2:34, Sätila 3:6 Sätila 3:7, Sätila 3:30, Sätila 3:31 och Sätila 4:2 enligt plan- 
och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 182/2019    
 
Folkskolan 15 – Nybyggnad idrottshall 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en idrottshall 
med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Sören Frendberg, SP-certifiering 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 2019-11-01 
Nybyggnadskarta  inkom 2019-11-01 
Fasadritning översikt  inkom 2019-12-02 
Fasadritning    inkom 2019-12-02 
Fasadritning    inkom 2019-12-02 
Fasadgestaltning   inkom 2019-11-18 
Sektionsritning   inkom 2019-11-01 
Takplan del 20   inkom 2019-12-02 
Takplan del 10   inkom 2019-12-02 
Planritning plan 1 del 10  inkom 2019-11-01 
Planritning plan 1 del 20  inkom 2019-11-01 
Planritning plan 1 översikt  inkom 2019-11-01 
Planritning plan 2 översikt  inkom 2019-12-05 
Planritning plan 2 del 10  inkom 2019-12-05 
Planritning plan 2 del 20  inkom 2019-11-01 
Höjd- och ytskiktsplan   inkom 2019-11-01 
Höjd- och ytskiktsplan   inkom 2019-11-01 
Utrustningsplan    inkom 2019-11-01 
Utrustningsplan   inkom 2019-11-01 
Beteckningar    inkom 2019-11-01 
Ritningsförteckning   inkom 2019-12-05 
Ändrings-PM   inkom 2019-12-02 
Ändrings-PM   inkom 2019-12-05 
Utlåtande tillgänglighet  inkom 2019-12-05 
Anmälan kontrollansvarig   inkom 2019-11-07 
 
Avgift Bygglov   67 750 kr 
  Startbesked   92 769 kr 
  Avgift totalt  160 519 kr 
 
Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning. 
 

  

Dnr 2019-718 234 
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Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av en idrottshall.  
 
Ärendet komplett 2019-12-05. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område som vann laga kraft den  
8 oktober 1954. På den aktuella platsen är området märkt som kvartersmark 
för allmänt ändamål. Fastigheten ligger i Kinna centrum, på området Sahara. 
På platsen står idag en högstadieskola, Lyckeskolan, som har startbesked för 
rivning.  
 
Fastigheten redovisas inom område med normalradon, eventuellt högradon. 
Fastigheten redovisas inom område med miljöfarlig verksamhet från textilin-
dustrin Ludvig Svensson. Skyddsavståndet från industrin är 400 meter och 
byggnaden ligger på ett avstånd av dryga 300 meter. 
  
Byggnaden kommer att ha en bruttoarea på 3892,5 m2 och en byggnadsarea 
på 3262,8 m2. Byggnadshöjden kommer att vara 9 meter. Taklutningen kom-
mer att vara 7,8 grader och 3,5 grader.  
Större delen av fasaden kommer att bestå av sandwichpaneler i gråbeige  
kulör. Delar av fasaden kommer även kläs med sträckmetall i guldanodiserad 
kulör som fästs framför sandwichpanelen. Betongsockeln kommer att vara grå 
med ingjutna diagonala spår. Runt huvudentrén kommer det att fästas plåt-
kassetter i guldanodiserad kulör. Huvudentrén med dörr och fönsterparti, 
samt övriga fönster kommer att vara i gul kulör. Taket kommer att bestå av 
svart papp.  
 
Byggnaden kommer att inrymma två fullstora idrottshallar. Spelplanerna 
kommer att vara 20 x 40 meter. Hall A kommer att ha en area på 1290,7 m2 
och hall B 1074,6 m2. I hall A kommer det att finnas en läktare med 510+7 
sittplatser.   
Första plan kommer att inrymma omklädningsrum, toaletter, material- och 
städförråd. Plan två kommer att inrymma omklädningsrum, toaletter,  
cafeteria och kök. 
 
Tre tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser för rörelsehindrade är redovi-
sade utanför huvudentrén. 

Motivering av beslut 

Idrottshallarna erbjuder ökad service i form av möjligheter till fysisk aktivitet. 
Idrottshallen avses fungera som gymnastiksal för Lyckeskolan. Andra  
arrangemang så som skolavslutningar är tänkta att arrangeras i hallarna.  
 
Behovet av parkeringsplatser avses att lösas tillsammans med Kinna centrum-
projektet. I Kinna centrum finns flera parkeringsplatser som kan användas till 
dess att Kinna-centrumprojektet är färdigt. Det finns 367 parkeringsplatser 
inom 150 meter från Mor Kerstins torg, bland annat parkeringshus Lilla Lycke-
gatan och parkeringshus Kinna centrum.  
 
Utformningen av bebyggelsemiljön ska ordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden, natur- och kulturvärden och  
intresset av en god helhetsverkan. Kommunen har ansvar för att olika  
trafikantgruppers behov beaktas och att hela trafiknätet får en ändamålsenlig 
utformning  
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Ärendet har bedömts i enighet med plan-och bygglagen 2 kapitlet. Den  
sammantagna bedömningen är att marken från allmän synpunkt är lämplig 
för byggnation av en idrottsanläggning.  
 
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  
kommande generationer.  
 
Handläggningen har beaktat barnkonventionens artikel 27 om barnets rätt till 
den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,  
moraliska och sociala utveckling.  
 
Enligt plan-och bygglagen (2010:900) 8 kapitlet 1 § är byggnaden tillgänglig 
och användbar för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga.  
 
Yttranden  
Intyg gällande tillgänglighet från Kvadrin AB som är fristående sakkunnig  
kontrollant av tillgänglighet. Handlingarna uppfyller utformningskrav  
anseende tillgänglighet.  
 
Ärendet har remitterats till Marks kommuns tillgänglighetssamordnare.  
Tillgänglighetssamordnadren har inga synpunkter. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-06. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en idrottshall 
med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: 
XX 
Innan byggstart krävs utstakning. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett start-
besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2019-11-01 
Nybyggnadskarta  inkom 2019-11-01 
Fasadritning översikt  inkom 2019-12-02 
Fasadritning    inkom 2019-12-02 
Fasadritning    inkom 2019-12-02 
Fasadgestaltning   inkom 2019-11-18 
Sektionsritning   inkom 2019-11-01 
Takplan del 20   inkom 2019-12-02 
Takplan del 10   inkom 2019-12-02 
Planritning plan 1 del 10  inkom 2019-11-01 
Planritning plan 1 del 20  inkom 2019-11-01 
Planritning plan 1 översikt  inkom 2019-11-01 
Planritning plan 2 översikt  inkom 2019-12-05 
Planritning plan 2 del 10  inkom 2019-12-05 
Planritning plan 2 del 20  inkom 2019-11-01 
Höjd- och ytskiktsplan   inkom 2019-11-01 
Höjd- och ytskiktsplan   inkom 2019-11-01 
Utrustningsplan    inkom 2019-11-01 
Utrustningsplan   inkom 2019-11-01 
Beteckningar    inkom 2019-11-01 
Ritningsförteckning   inkom 2019-12-05 
Ändrings-PM   inkom 2019-12-02 
Ändrings-PM   inkom 2019-12-05 
Utlåtande tillgänglighet  inkom 2019-12-05 
Anmälan kontrollansvarig   inkom 2019-11-07 
 
Avgift Bygglov   67 750 kr 
  Startbesked   92 769 kr 
  Avgift totalt  160 519 kr 
 
Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning. 

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare 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. 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 49(54) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2019-12-11 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov  
vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och  
byggnadsnämndens godkännande. 
 
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
genom pbn@mark.se eller 0320-217190. 
 
Byggnadsinspektör för ärendet är Theresa Magnusson. 
 
Inför det tekniska samrådet föreläggs byggherren att, senast en vecka innan 
det tekniska samrådet, lämna in följande handlingar till plan- och byggnads-
nämnden: 
 
- Brandskyddsbeskrivning       
- Geoteknisk utredning 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Sektionsritning: K-ritning 
- Ventilationsritning 
- Yttrande från skyddsombud 
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- 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 – Utlåtande sakkunnig tillgänglighet 

Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden tsn@mark.se och fastighetsägare till Folkskolan 15 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kopia skickas till kontrollansvarig soren.frendberg@tengbok.se  
 
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 §. 

________________ 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 50(54) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2019-12-11 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 183/2019    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

1. Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom 2019-11-28, Mål 
nr P 3485-19. Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns be-
slut den 19 augusti 2019 i ärende nr 403-1070-2019, gällande bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lockö 1:2. Med ändring av 
Länsstyrelsens beslut fastställer mark- och miljödomstolen Plan- och 
byggnadsnämndens beslut den 12 december 2018 (§ 155/2018, dnr 
2018-63 231) att ge bygglov på fastigheten Lockö 1:2. 

 
2. Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom 2019-11-28, Mål 

nr P 4121-19. Laga kraft dom 2019-11-05. Avgörandet beträffabde 
Löfving Bygg AB har vunnit laga kraft 2019-11-26. Avgörandet beträf-
fande Plan- och byggnadsnämnden i Marks kommun (KNI146302) har 
vunnit laga kraft 2019-11-26. 

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

________________ 
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§ 184/2019    
 
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 
2018-120 Nybyggnad av enbostadshus 2019-08-30 
2017-657 Installation av eldstad och rökkanal  2019-10-30 
2018-548 Ovårdad tomt  2019-10-30 
2019-411  Ovårdad tomt  2019-10-31 
2018-512 Ovårdad tomt  2019-10-31 
2018-886  Ovårdad tomt  2019-10-31 
2019-648 Nybyggnad transformatorstation 2019-10-31 
2019-649 Nybyggnad transformatorstation 2019-10-31 
2019-564 Olovlig byggnation   2019-10-31 
2013-673 Ovårdad tomt  2019-10-31 
2019-615  Ändring i bärande konstruktion  2019-10-31 
2017-354  Nybyggnad av komplementbyggnad  2019-10-31 
2018-37  Lokaliseringsprövning av  

enbostadshus   2019-11-01 
2019-717 Adress på fastighet  2019-11-01 
2019-652 Nybyggnad transformatorstation 2019-11-01 
2018-357  Ovårdad tomt  2019-11-01 
2019-715 Ej godkänd OVK  2019-11-01 
2019-567 Tillbyggnad av enbostadshus  2019-11-01 
2019-35  Nybyggnad av affärshus   2019-11-01 
2019-674 Installation av eldstad  2019-11-01 
2019-713 Installation av spiskassett 2019-11-01 
2019-721 Adress på fastighet  2019-11-04 
2019-723 Adress på fastighet  2019-11-04 
2019-606  Nybyggnad av enbostadshus och  

en komplementbyggnad  2019-11-04 
2019-370 ej godkänd hiss  2019-11-04 
2019-289 Tidsbegränsat Bygglov för nybyggnad 

av två lagringstält  2019-11-04 
2019-688 Attefalls byggnation  2019-11-04 
2019-672 Nybyggnad av ett uterum  2019-11-04 
2019-643 Nybyggnad av transformatorstation  

och rivning av befintlig   2019-11-04 
2019-644  Nybyggnad av transformatorstation  

och rivning av befintlig  2019-11-04 
2019-641 Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-04 
2019-482  Nybyggnad av komplementbyggnad 2019-11-04 
2015-534 Ovårdad tomt  2019-11-04 
2015-534 Ovårdad tomt  2019-11-04 
2017-180 Nybyggnad av  komplementbyggnad 2019-11-04 
2019-699 Höjning av befintlig marknivå 2019-11-05 
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2019-533 Nybyggnad av komplementbyggnad 2019-11-05 
2019-548 Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-05 
2013-220 Ovårdad tomt  2019-11-05 
2019-724 Installation av spisinsats   2019-11-05 
2019-661 Strandskyddsdispens för pumpstation  

och nedtagning av träd  2019-11-06 
2013-244 Olovlig byggnation   2019-11-06 
2019-714 Olovlig installation av eldstad  2019-11-06 
2019-720  Installation av stoltrapphiss 2019-11-06 
2019-727 Installation av vedpanna och skorsten 2019-11-06 
2019-727 Installation av vedpanna och skorsten 2019-11-06 
2018-482 Nybyggnad av enbostadshus  2019-11-06 
2019-208 Nybyggnad av komplementbyggnad 2019-11-06 
2017-273  Förhandsbesked för flerbostadshus  2019-11-07 
2019-612  Förhandsbesked fem enbostadshus 2019-11-07 
2017-748  Installation av eldstad   2019-11-08 
2019-731 Installation av eldstad   2019-11-08 
2019-163  Nybyggnad av skola   2019-11-08 
2019-665 Nybyggnad av enbostadshus och  

rivning    2019-11-08 
2019-645 Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-08 
2019-675  Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-08 
2019-647  Nybbygnad av transformatorstation 2019-11-08 
2019-646  Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-08 
2019-734 Adress på fastighet  2019-11-11 
2019-710  Nybyggnad komplementbyggnad 2019-11-11 
2019-411 Ovårdad tomt  2019-11-11 
2019-475 Installation av bastuugn och skorsten 2019-11-11 
2019-576 Nybyggnad av enbostadshus  2019-11-12 
2019-493  Nybyggnad av en stenmur 2019-11-12 
2019-427 Installation av spisinsats   2019-11-12 
2018-834 Nybyggnad komplementbyggnad 2019-11-13 
2018-444 Till-, om- och nybyggnad av  

idrottshall   2019-11-13 
2019-460 Nybyggnad av enbostadshus  2019-11-13 
2019-668 Installation av eldstad och rökkanal 2019-11-13 
2019-684 Installation av eldstad  2019-11-13 
2019-743 Adress på fastighet  2019-11-14 
2019-744 Adress på fastighet  2019-11-14 
2016-523  Nybyggnad enbostadshus och garage  2019-11-14 
2019-608 Installation av eldstad  2019-11-14 
2019-742 Installation av eldstad och rökkanal 2019-11-14 
2017-422 Utvändig ändring av  

komplementbyggnad  2019-11-14 
2019-735 Marklov   2019-11-15 
2019-417 Utvändig ändring   2019-11-15 
2017-810 Tillbyggnad av industribyggnad,  

installation av hiss samt fasadskylt 2019-11-15 
2019-492  Installation av eldstad och rökkanal 2019-11-15 
2019-726 Installation av spiskassett 2019-11-15 
2019-660 Nybyggnad av skyltanordning och  

belysning    2019-11-15 
2019-678 Tidsbegränsat lov för sju arbetsbodar 2019-11-15 
2019-735 Marklov   2019-11-15 
2019-303  Nybyggnad av komplementbyggnad 2019-11-15 
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2018-773 Nybyggnad av nätstation  2019-11-18 
2019-591  Nybyggnad enbostadshus och garage  2019-11-18 
2019-683 Nybyggnation av enbostadshus 2019-11-18 
2019-428 Nybyggnad av ett fritidshus  2019-11-18 
2017-119 Installation av köksspis  2019-11-18 
2019-692  Rivning befintlig scenbyggnad 2019-11-19 
2019-671 Nybyggnad av enbostadshus 2019-11-19 
2019-695 Nybyggnad transformatorstation  2019-11-19 
2019-706 Förhandsbesked  2019-11-19 
2019-238 Olovlig inredd bostad  2019-11-19 
2019-623 Nybyggnad av enbostadshus  2019-11-19 
2019-263 Rivningslov befintligt fritidshus,  

nybyggnad fritidshus  2019-11-19 
2019-747 Installation av eldstad  2019-11-19 
2019-596 Installation av spiskasett  2019-11-20 
2019-663  Nybyggnad av pumpstation  2019-11-20 
2019-753 Ovårdad tomt  2019-11-20 
2019-681 Installation pelletskamin  2019-11-20 
2018-710  Installation av eldstad   2019-11-20 
2019-530 Installation av eldstad och skorsten 2019-11-20 
2019-724 Installation av spisinsats  2019-11-21 
2019-708  Nybyggnad av industribyggnad 2019-11-21 
2019-755 Ej godkänd hiss  2019-11-21 
2019-579 Tillbyggnad av carport  2019-11-21 
2019-650 Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-21 
2019-651 Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-21 
2019-679  Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-21 
2019-594  carport och tillbyggnad av uterum 2019-11-21 
2018-378 Nybyggnad av transformatorstation  2019-11-21 
2016-912 Lokaliseringsprövning för nybyggnad  

av enbostadshus och carport 2019-11-21 
2016-629 Tillbyggnad av industritak  2019-11-21 
2019-713 Installation av spiskassett 2019-11-22 
2019-569 Plank vid uteplats  2019-11-22 
2019-696  Inglasning av fem altaner  2019-11-22 
2019-760 Adress på fastighet  2019-11-22 
2019-539 Tillbyggnad enbostadshus  2019-11-22 
2017-293  Tillbyggnad av enbostadshus  2019-11-22 
2019-86 Tillbyggnad av uterum  2019-11-22 
2019-680 Markhöjning   2019-11-22 
2019-19 Tillbyggnad av industribyggnad  2019-11-25 
2019-732  Olovlig tillbyggmad av skärmtak 2019-11-25 
2019-116  Ej godkänd OVK  2019-11-25 
2019-712 Installation av eldstad och rökkanal  2019-11-25 
2016-767  Rivning av nedbrunnen  

komplementbyggnad  2019-11-26 
2019-121  Fasadändring samt påbyggnad ett  

våningsplan   2019-11-26 
2018-509 Nybyggnad av fritidshus  2019-11-26 
2018-88 Installation av eldstad och rökkanal  2019-11-26 
2019-691 Nybyggnad av komplementbyggnad 2019-11-27 
2017-367 Installation av rullstolstrapphiss 2019-11-27 
2019-763 Installation av stoltrapphiss 2019-11-27 
2019-83 Installation av eldstad  2019-11-27 
2019-757 Installation av eldstad och rökkanal  2019-11-27 
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2017-139 Nybyggnad enbostadshus  2019-11-27 
2018-720  Nybyggnad av enbostadshus  2019-11-28 
2019-767 Installation av eldstad   2019-11-28 
2019-364 Nybyggnad spraypark  2019-11-28 
2016-374 Tillbyggnad enbostadshus  2019-12-02 
2015-245 Bärande konstruktion   2019-12-02 
2019-766 Ovårdad tomt   2019-12-02 
2019-606 Nybyggnad av enbostadshus samt  

komplementbyggnad  2019-12-02 
2017-328 Nybyggnad av ett enbostadshus  2019-12-02 
2019-435 Nybyggnad av enbostadshus samt  

komplementbyggnad  2019-12-03 
2019-704 Nybyggnation av enbostadshus  2019-12-03 
2019-264  Ändrad användning samt utvändig  

ändring    2019-12-04 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-
en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 


