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 Plan- och byggnadsnämnden 

 2020-05-13 

  
  

  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 – 16:45 

 Ajournering: kl. 15.25 – 15.35 

  

Beslutande (S) Arvid Eklund 

 (S) Jan-Åke Löfgren 

 (L) Ulf Eriksson 

 (M) Rolf Skarin 

 (KD) Per-Åke Älvebrandt 

 (C) Leif Andersson tjänstgör för Pontus Johansson (C) 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 (S) Anna Österberg 

   

   

   

  Tjänstemän 

  Malin Bexell, förvaltningschef 

  Tony Bergsten enhetschef bygg via Teams 

  Britt-Marie Strömberg, nämndsekreterare 

  Linda Lövkvist, antikvarie § 48 via Teams 

  Emil Klasson, ekonom, § 49 via Teams 

  Anders Hägg, bygginspektör, § 50 via Teams 

  Thomas Svensson, bygginspektör, § 48 och § 51-54 via Teams 

  Hanna Manaj, bygglovhandläggare, § 52-54 via Teams 

  Lukas Jonsson, bygglovhandläggare, § 55-58 via Teams 

  Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt, § 59 via Teams 

  Hani Alsahay, planarkitekt, § 48 via Teams 

   

   

   

  

 

Utses att justera Jan-Åke Löfgren 

  

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, tisdagen den 19 maj 2020, kl 08:00 

  

Underskrifter Sekreterare  § 46, 48 - 62  

  Britt-Marie Strömberg   

     

 Ordförande    

  Rolf Skarin   

     

 Justerande    

 Jan-Åke Löfgren 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Plan- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-13 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-05-20 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-06-11 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 

 

Underskrift   

 Britt-Marie Strömberg
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§ 46/2020    
 
Förändring av ärendelistan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
- Under punkt 4 i ärendelistan tillkommer ytterligare en punkt gällande  

Horredsbygdens byalag. 
 

 

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 48/2020    
 
Information 

 

1. Representanter från Horredsbygdens byalag önskade få träffa plan- och byggnads-

nämndens ledamöter samt förvaltningschef Malin Bexell. Nämnden, förvaltnings-

chefen och nämndsekreteraren mötte representanterna vid huvudentrén.  

Representanterna informerade om önskemål gällande vidare byggnation och  

utveckling av Horred samt lämnade över underlaget ”Presentation av invånares 

behov av önskemål vid bostadsbyggande i Horredsbygden” till nämndledamöter 

samt förvaltningschef. Presentationen kommer att registreras i ärende KS 2017-

270 25 Medborgarförslag om bostadsbyggande i Horred.  

Nämnden önskar information till Plan- och byggnadsnämnden nästkommande  

sammanträde den 17 juni 2020 vilken status ärendet har. 

 

2. Förvalningschefen Malin Bexell informerar om: 

a.  Covid-19 

i.  Förvaltningen följer utveckling och folkhälsomyndighetens  

rekommenationer, uppmaningen är utskickad till medarbetarna. 

ii. Under rådande omständigheter har förvaltningen även annonserat 

om att spontana besök bör undvikas tills vidare. 

b. Det är stor oro bland lokala företag och förvaltnngen uppmans att prioritera 

ärenden gällande dem om så behövs.  

c. Arbete med handlingsplan för att bygga och utveckla en förvaltning pågår: 

i. Uppdrag – målbild – fokusområden. 

ii. Stadsarkitekt kommer att rekryteras. 

iii. För den delen av förvaltningen som har fått det nya ärendehante-

ringssystemet, Castor, innebär det mycket nytt att lära samt att 

sätta nya rutiner. 

iv. Bygglov har sin största belastning när det gäller nya bygglov vilket 

innebär stort fokus att få ut dem innan semestern. 

v. Det arbetas även med att rensa och avsluta äldre ärenden som legat 

under många år. 

d. Samhällsutveckling – detaljplan: 

i. Hotellet är färdigt för antagande. 

ii. Smälteryd, markanvisningarna klara, detaljplan kan påbörjas. 

iii. Ängahagen etapp 2, övergår troligen till kommunal beställning. 

iv. Assberg 4:17 Olsagården, har kommit lång väg mot samråd, 

skyddsbestämmelser stäms av med Länsstyrelsen. 

v. Nya ärenden: Sätila 8:8, villatomter vid östra infarten till Sätila.  

Hultet 1:2, diksussion vilken typ av byggnation som är lämplig. 

e. Exploatering: 

i. Smälteryd, markanvisningarna klara. 

ii. Kv. Folkskolan, markanvisningstävling, publicering av tävling         

14 april. 

iii. Förstudie parkeringshus i Kinna. 

iv. Nya riktlinjer samt utredning av VA-anslutning för de kommunala 

småhustomterna. 

v. Översyn av reglerings- och saneringsfastigheter. 

vi. Exploatören för Ängahagen etapp 2 har meddelat att de vill avbryta 

planarbetet. Ärende till KS om möjlighet om planbesked för samma 

område i syfte att utreda möjligheten att exploatera området för 

kommunal verksamhet och bostäder. 
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f. FÖP nordväst – analyser inför framtagande av utställningshandlingar. 

g. ÖP  

i. Tekniskt tillägg för vattenskyddsområde. 

ii. Förstudie av nybyggnation av Kinna resecentrum för hantering i KS. 

iii. Samråd för höghastighetsbana Göteborg – Borås. 

iv. Uppdatering bredbandsstrategin. 

v. Digitalisera allt kartmaterial. 

vi. Uppdatererade befolkningsprognoser. 

vii. Vision Kinna C. 

3. Kinnaström 4 – antikvarie Linda Lövkvist informerar om status på  
fastigheten och ger förslag vad som ska meddelas fastighetsägaren, Marks 
kommun, vad som behöver åtgärdas på fastigheten med fokus på: 

a. Utrensning av fågeltreck blandat med nedfallet sågspån. 
b. Täppa för trasiga fönster och entréporten. 
c. Röja växtligheten runt byggnaden. 
d. Kontroll av taket. 
e. När byggnaden är utrensad behöver en preliminär bedömnig av 

den invändiga konstruktionen göras för att få en uppfattning om 
hur utsikterna för bevarande ser ut. 
 

4. Kinna 24:142 - antikvarie Linda Lövkvist informerar om status på  
fastigheten och ger förslag vad som ska meddelas fastighetsägaren,  
Vattenfall AB, vad som behöver åtgärdas på fastigheten med särkild fokus 
på: 

a. Dörr- och fönsterpartier. 
b. Sprickor i stenväggen. 
c. Ommålning. 
d. Det rostiga taket. 
e. Röja bort sly runt byggnaden. 

 
5. Hotellet 1 – planarkitekt Hani Alsaya informerar om att detalplanen för  

Hotellet är klar för antagande och bygginspektör Thomas Svensson          
informerar att den skadegörelse som förkommit på hotellet är av polisiär 
art. 

________________ 
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§ 49/2020    
 
Aprilrapport 2020 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till aprilrapport 2020 och 
överlämnar denna till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
skall samtliga nämnder lämna en aprilrapport med redovisning och analys för 
ekonomi, personal och verksamhet.  

Motivering av beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt en  
aprilrapport till plan- och byggnadsnämnden.  
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så är anvisningarna att 
begränsa innehållet i aprilrapporten för år 2020. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-22. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till aprilrapport 2020 och 
överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Malin Bexell och redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

________________ 

  

Dnr 2020-3 042 
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§ 50/2020    
 
XX XX – Beslut om åtgärdsföreläggande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs 
fastighetsägarna till fastigheten XX XX att senast 30 juni 2020 vidta  
åtgärden att klippa ner den siktskymmande häcken vid garageuppfarten vid 
XX XX i Kinna. Enligt anvisningar för hur häcken ska vara klippt finns i fol-
dern, se bilaga ”Klipp häcken”. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan  Datum 2020-03-05  
Tillsynsbilder  Datum 2020-03-05 
 

Ärendet 

Siktskymmande häck. 

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. Om byggherre, 
ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller  
huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom  
bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har  
meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 PBL 
förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden. 
 
Enligt 8 kap. 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att  
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen 
och för trafiken inte uppkommer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att man bryter mot en skyldighet enligt 
plan- och bygglagen. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-28. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs 
fastighetsägarna till fastigheten XX XX att senast 30 juni 2020 vidta  
åtgärden att klippa ner den siktskymmande häcken vid garageuppfarten vid 
XX XX i Kinna enligt anvisningar för hur häcken ska vara klippt finns i foldern, 
se bilaga ”Klipp häcken”. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan  Datum 2020-03-05  
Tillsynsbilder  Datum 2020-03-05  

  

Dnr 2020-149 228 
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Dagens sammanträde 

Bygginspektör Anders Hägg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 

Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL 
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur 
det ska ske. 
 
Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite.  
 
Enligt 11 kap. 38 § PBL får byggnadsnämnden bestämma att åtgärden som 
föreläggandet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte 
har vunnit laga kraft. 
 
Anvisningar för hur häcken ska vara klippt finns i foldern ”Klipp häcken” 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
Bilaga 2 - Folder, ”Klipp häcken” 

Expedieras till: 

Delges fastighetsägarna 

________________ 
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§ 51/2020    
 
XX XX –Sanktionsavgift 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet i syfte att 
handlingar och summor stämmer och bereda ärendet för beslut om  
sanktionsavgift inför nästkommande nämndsammanträde. 
 

Ärendet 

En parkerings- och uppställningsplats med logistisk verksamhet har anlagts 
och ett plank har uppförts på fastigheten XX XX i Marks kommun utan att 
startbesked för detta medgivits av plan- och byggnadsnämnden  

Förvaltningens motivering av beslut 

En tillsynsmyndighet skall enligt 11 kap 5 § PBL pröva förutsättningarna och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt bestämmelserna i denna lag. Plan- och  
byggnadsnämnden har konstaterat att en överträdelse mot 10 kap. 3 § PBL 
skett på fastigheten XX XX. 
 
En åtgärd som kräver bygglov eller anmälan får enligt 10 kap. 3 § punkt 1 i 
plan- och bygglagen inte påbörjas innan plan- och byggnadsnämnden givit ett 
startbesked. Något startbesked för den redan utförda/påbörjade åtgärden har 
inte utfärdats av nämnden. 
 
Om någon bryter mot bestämmelserna i 8 – 10 kap. PBL skall  
tillsynsmyndigheten enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en särskild avgift  
(byggsanktionsavgift). 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-15. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen  
11 kap. 51 § PBL påföra fastighetsägarna till fastigheten XX XX,  
XX XX och XX XX en byggsanktionsavgift för uppförande av plank samt en 
byggsanktionsavgift för anläggande av parkeringsplats utan startbesked för 
dessa åtgärder utfärdats till ägarna av fastigheten XX XX. 
 
Avgiften skall delas solidariskt mellan fastighetsägarna XX XX och XX XX som 
skall betala XX vardera för uppförandet av planket samt XX vardera för anläg-
gandet av parkeringsplatsen. 
 
Enligt 11 kap. 20 § får Plan- och byggnadsnämnden förelägga ägaren av en 
fastighet att inom en viss tid vidta rättelse beträffande åtgärder som strider 
mot PBL. Plan- och byggnadsnämnden bedömer det skäligt att rättelse skall 
vara utförd inom tre (3) månader från det att detta beslut vunnit laga kraft. 
Rättelsen anses vara utförd när den logistiska verksamheten och parkering på 
den anlagda parkeringsplatsen upphört. 
 

Dnr 2018-581 228 
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Om rättelse inte vidtagits inom denna tid kan ett nytt beslut om sanktions- 
avgift komma att fattas som då kommer att utgå med två gånger det belopp 
som utdömts i detta beslut. 
 
Avgiften skall betalas till Marks kommun inom två månader efter att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Underrättelse till dåvarande fastighetsägare sändes  2018-09-04 
Svar på underrättelsen från XX  inkom   2018-09-06 
Fastighetsägarens svar på underättelsen  inkom   2018-09-06 
Förtydligande om lovplikt   sändes  2018-09-19 
Bilaga 5 – 9 Foton på pågående arbeten  inkom   2018-09-04 
Bilaga 10 Område som tagits i anspråk  inkom   2019-08-30 
Bilaga 11-16 Foton på pågående verksamhet inkom   2020-01-08 
Bilaga 17 Beräkning sanktionsavgift plank 
Bilaga 18 Beräkning sanktionsavgift parkering 
Bilaga 19 Gällande detaljplan 
Bilaga 20 Gällande planbestämmelser 
Bilaga 21-22 Foton pågående verksamhet   inkom 2020-02-16 
 

Dagens sammanträde 

Bygginspektör Thomas Svensson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Rolf Skarin (M) föreslår att ärendet återremitteras med instämmande av öv-
riga ledamöter i syfte att handlingar och summor kontrolleras så att de stäm-
mer och bereda ärendet för beslut om sanktionsavgift inför nästkommande 
nämndsammanträde.  

Beslutsgång 

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

Upplysningar 

 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till fastighetsägarna. 

________________ 
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§ 52/2020    
 
Haby 5:73 – Ansökan om förhandsbesked ett enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet i syfte att 
kommunicera med sökande om möjligheten till detaljplaneändring. 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus. Fastigheten ligger inom 
detaljplanerat område som vann laga kraft 23 maj 2002.  

Förvaltningens motivering av beslut 

Enligt detaljplanens bestämmelser ska det uppföras friliggande parhus med en 
våning med en sammanlagd byggrätt på 2500 m2 bruttoarea. Efter att  
detaljplanen vunnit laga kraft har ursprungsfastigheten Haby 5:15 styckats av 
till nio småhustomter. En planändring för att möjliggöra byggnation för  
enbostadshus har varit under projektering men har avslutats. 
 
Fastigheten har en area på 1165 m2 och kan anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp. Ledningsservitut kommer att upprättas eftersom ledningarna 
kommer att placeras i fastighetsgräns.  
 
Fastigheten kommer att anslutas till vägsamfälligheten, Haby S:3.  
Vändplanen behöver justeras så att den följer Arbetsmiljöverkets och Marks 
kommuns riktlinjer gällande arbetsmiljön för bland annat sopbilar.  
 
Ett enbostadshus är lämpligt att bygga på fastigheten då omkringliggande 
områden har bebyggelse av enbostadshus. Bedömningen är att ett  
enbostadshus följer områdets karaktär avseende volym på byggnationen,  
fastighetens storlek och avstånd mellan husen.  
 
Ansökan om enbostadshus avviker från detaljplanen och bedöms som stor  
avvikelse.   
 
Yttranden 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med Plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Efter kommunicering om avslag har sökande lämnat in ett bemötande.  
Se bilaga 2. 
 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-24. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår förhandsbesked för ett enbostadshus med 
stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 §.  

  

Dnr 2020-177 216 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-17 
Situationsplan  inkom 2020-03-17 
 
Avgift  
Prövning förhandsbesked 5 207 kronor  

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Hanna Manaj redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuterades. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Rolf Skarin (M) föreslår att ärendet återremitteras i syfte att kommunicera 
med sökande om möjligheten till detaljplaneändring. 

Beslutsgång 

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

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 skickas till den sökande. 

________________ 
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§ 53/2020    
 
Haby 5:74 – Ansökan om förhandsbesked ett enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet ärendet i syfte 
att kommunicera med sökande om möjligheten till detaljplaneändring. 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus. Fastigheten ligger inom 
detaljplanerat område som vann laga kraft 23 maj 2002.  

Förvaltningens motivering av beslut 

Enligt detaljplanens bestämmelser ska det uppföras friliggande parhus med en 
våning med en sammanlagd byggrätt på 2500 m2 bruttoarea. Efter att  
detaljplanen vunnit laga kraft har ursprungsfastigheten Haby 5:15 styckats av 
till nio småhustomter. En planändring för att möjliggöra byggnation för  
enbostadshus har varit under projektering men har avslutats. 
 
Ett enbostadshus är lämpligt att bygga på fastigheten eftersom fastigheten 
har en area på 1000 m2. Omkringliggande områden har bebyggelse i form av 
enbostadshus. Bedömningen är att ett enbostadshus följer områdets karaktär 
avseende volym på byggnationen, fastighetens storlek och avstånd mellan 
husen. 
 
Ansökan om enbostadshus avviker från detaljplanen och bedöms som stor  
avvikelse.   
 
Yttranden 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med Plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Inga synpunkter har inkommit. 

 
Efter kommunicering om avslag har sökande lämnat in ett bemötande.  
Se bilaga 2. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-24. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår förhandsbesked för ett enbostadshus med 
stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 §.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-17 
Situationsplan  inkom 2020-03-17 
 
Avgift  
Prövning förhandsbesked 5 207 kronor  
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Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Hanna Manaj redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Rolf Skarin (M) föreslår att ärendet återremitteras i syfte att kommunicera 
med sökande om möjligheten till detaljplaneändring. 

Beslutsgång 

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

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar.   

Bilagor: 

Bilaga 1 - Hur man överklagar  

 
Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande. 

________________ 
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§ 54/2020    
 
Sätila 3:6 - Beslut om positivt förhandsbesked av ett enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt förhandsbesked för ett  
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 §.  
 
Positivt förhandsbesked beviljas då byggnationen är tänkt på en mindre del av 
en åker där marken inte är brukad samt att det i december 2019  
beviljades förhandsbesked för två parhus på Sätila 3:30 och 3:31. Mellan  
fastigheterna Sätila 3:6 och Sätila 3:30 och 3:31 är det enbart en väg som 
skiljer. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-02-17 
Situationsplan  inkom 2020-03-06 
 
Avgift  
Prövning förhandsbesked   7 740 kronor  
VA-granskning miljöenheten   5 160 kronor 
Grannehörande    6 192 kronor 
Kungörelse       278 kronor 
Avgift totalt  19 370 kronor 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus.  
Fastigheten ligger 1 kilometer sydöst om centrala Sätila. 

Motivering av beslut 

Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom område med riksintresse för naturvård (MB 3:6), riksintresse för  
friluvsliv (MB 3:6), område med jordbruksmark (MB 3:4), avrinningsområde 
där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) och utbredningsområde för blandad  
bebyggelse. 
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen som vann laga kraft 21 oktober 2003 
redovisas fastigheten inom område föreslagna bostäder.  
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fullgod service, skola F-9, kollektivtrafikförbindelser finns i centrala Sätila, 
inom en kilometer.  
 
Fastigheten kommer att styckas av och få en area på 3000 m2.  
Förhandsbeskedet avser ett enbostadshus med en bruttoarea på 200 m2.  
Fastigheten är taxerad som småhusenhet.  
 
På närliggande fastigheter, Sätila 8:7 och Sätila-Hede 1:40 bedrivs jordbruks-
verksamhet. På Sätila 8:7 bedrivs småskalig verksamhet med 2 - 10  
djurenheter. Verksamheten på Sätila-Hede 1:40 räknas till anläggning med 
stor påverkan eftersom det finns fler än 50 djurenheter, detta enligt riktlinjer 
för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder. Enligt dessa riktlinjer är 
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respektavståndet 200 meter från bostäder till stall och gödselanläggningar 
och 100 meter till rasthagar där djur varaktigt vistas. Föreslagen byggnation 
är placerad 350 meter från anläggningen. 
 
Vi behöver visa hänsyn till lantbruk som fortfarande bedriver verksamhet. 
Sverige importerar alltmer mat och Sveriges självförsörjning går ner. År 1990 
hade Sverige en självförsörjning på 75 % och idag, år 2020 har vi en 
självförsörjning på 50 %. Byggnation nära en lantbruksfastighet kan leda till 
att verksamheten inte kan expandera och utvecklas. Även om fastigheten  
ligger utanför respektavståndet kan det medföra allergier, ljud och  
luktstörningar för boende vilket kan resultera i en konflikt mellan boende och 
lantbruket. Vid konstaterade problem och klagomål tillämpas miljöbalken som 
reglerar hur verksamheten får bedrivas. Om en boende lämnar en anmälan till 
miljöenheten på grund av olägenheter gällande allergi, buller, lukt och flugor 
kan miljöenheten tvingas ställa krav på lantbruket att vidta åtgärder, så som 
att minska verksamheten. 
 
Fastigheten bedöms vara jordbruksmark. Stor restriktivitet bör iakttas mot ny 
bebyggelse och nya anläggningar på jordbruksmark, med undantag för  
sådana som har med områdenas funktion för jordbruket att göra.  
Ny bebyggelse på jordbruksmark kräver motivering både till varför det är ett 
väsentligt samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är  
tillfredställande, redovisning av arealen och bedömning av påverkan. 
 
Fastigheten är ut väg, kommunikations och servicesynpunkt lämplig för  
byggnation. Fastigheten kan enkelt anslutas mot väg, samhällsservice och 
kommunikationer. God avfallshantering kan tillgodoses. 
 
Den ansökta platsen uppfyller inte kraven i 2 kapitlet 2 och 4 § plan- och 
bygglagen (2010:900 PBL)  
 
Den ansökta platsen uppfyller inte kraven i 3 kapitlet 1, 3-4 § miljöbalken. 
(MB 1998:808) 
 
Ärendet har remitterats till miljöenheten. Miljöenheten tillstyrker med  
avseende på enskilt vatten och avlopp. Fastigheten ligger inom 500 meter 
från Lygnern vilket medför hög skyddsnivå. Miljöenheten har även  
kommenterat närheten till lantbruksfastigheterna Sätila 8:7 och  
Sätila-Hede 1:40 och att fastigheten bedöms vara jordbruksmark.  
Se bilaga 2. 

Yttrande 

Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med Plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. En sakägare har tillstyrkt med kommentar.  
Se bilaga 3. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-22. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår förhandsbesked för ett enbostadshus med 
stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 §.  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18(37) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2020-05-13 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-02-17 
Situationsplan  inkom 2020-03-06 
 
Avgift  
Prövning förhandsbesked 5 207 kronor  

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Hanna Manaj redogör för ärendet. 
 
Nämnden ajounerar sig för diskussion 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Jan-Åke Löfgren (S) föreslår att positivt förhandsbesked ska beviljas då bygg-
nationen är tänk på en mindre del av en åker där marken inte är brukad samt 
att det i december 2019 beviljades förhandsbesked för två parhus på Sätila 
3:30 och 3:31. Mellan fastigheterna Sätila 3:6 och Sätila 3:30 och 3:31 är det 
enbart en väg som skiljer. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Jan-Åke Löfgrens förslag och finner att plan- 
och byggnadsnämnden antar förslaget. 

Upplysningar 

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 – Yttrande miljöenheten 
Bilaga 3 – Yttrande från grannfastighet 

Expedieras till: 

Beslutet delges den sökande och fastighetsägare 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 Sätila 
2:34, Sätila: 3:9, Sätila 3:22, Sätila 3:11, Sätila 3:22, Sätila 4:2, Sätila 4:71, 
Sätila 4:72 och Sätila 9:10, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 55/2020    
 
Vännåkra 2:10 – Förhandsbesked beviljat för ett enbostadshus och 
komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen  
9 kapitlet 17§ med villkor att: 
• Bostadshusets exakta placering och utformning sker i samråd med  
byggenheten inför ansökan om bygglov.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-20 
Situationsplan  inkom 2020-03-20 
Husförslag  inkom 2020-03-20 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  13 930 kr 
Kungörelse       278 kr 
VA-granskning miljöenheten   5 160 kr 
Avgift totalt  19 368 kr 
 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för enbostadshus med komplementbyggnad. 
Bostadshuset och komplementbyggnaden har en föreslagen sammanlagt  
bruttoarea på 200 m2. Fastighetens area kommer att vara ca 7 400 m2.  
 
Bostadshuset kommer att kopplas till ett enskilt vatten och avlopp. 

Motivering av beslut 

Bostadshuset och komplementbyggnaden kommer delvis att placeras på mark 
som tidigare använts som betesmark. Bedömningen är att den areal som tas i 
anspråk inte bör utgöra ett problem för byggnation av enbostadshus och  
komplementbyggnad.  
 
Vindkraftverket är placerat ca 1 300 meter söderut från fastigheten.  
Bedömningen är att eventuellt buller, oljud eller skuggning bör utgöra ett  
problem för byggnation av bostadshus och komplementbyggnad. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till miljöenheten, miljöenheten avstyrker åtgärden på 
den föreslagna platsen och påpekar att det är jordbruksmark och upplyser om 
att odlingsrösen och murar är biotoppskyddade. Se bilaga 2.  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enligt med plan- och  
bygglagen 9 kapitlet 25§. 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-23. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen  
9 kapitlet 17§ med villkor att: 
• Bostadshusets exakta placering och utformning sker i samråd med  
byggenheten inför ansökan om bygglov.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-20 
Situationsplan  inkom 2020-03-20 
Husförslag  inkom 2020-03-20 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  13 930 kr 
Kungörelse       278 kr 
VA-granskning miljöenheten   5 160 kr 
Avgift totalt  19 368 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovhanläggare 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  
förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du  
överklagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Yttrande från miljöenheten 
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Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden och fastighetsägare till Vännåkra 2:10, 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 Hanatorp 
2:2, Vännåkra 2:1, Vännåkra 3:4 och Örby 22:2, enligt plan- och bygglagen  
9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 56/2020    
 
Haby 5:71 – Ansökan om förhandsbesked av ett enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet ärendet i syfte 
att kommunicera med sökande om möjligheten till detaljplaneändring. 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för enbostadshus. Fastigheten ligger inom  
detaljplaneratområde som vann laga kraft den 23 maj 2002.  
Enligt planbestämmelserna får parhus uppföras.  
 
Fastigheten har en area på 993 m2. 
 
Bostadshuset kommer att anslutas till kommunala ledningar. 

Förvaltningens motivering av beslut 

Enligt detaljplanens bestämmelser ska det uppföras friliggande parhus med en 
våning med en sammanlagd byggrätt på 2500 m2 bruttoarea. Efter att  
detaljplanen vunnit laga kraft har ursprungsfastigheten Haby 5:15 styckats av 
till nio småhustomter. En planändring för att möjliggöra byggnation för  
enbostadshus har varit under projektering men har avslutats.  
 
Fastigheten har en area på 993 m2, däremot kommer fastighetens area bli  
något mindre då den behöver regleras för att ge plats till vändplanen. Den  
sökande är underrättad om detta. 
 
Fastigheten kommer att anslutas till vägsamfälligheten, Haby S:3.  
Vändplanen behöver justeras så att den följer Arbetsmiljöverkets och Marks 
kommuns riktlinjer gällande arbetsmiljön för bland annat sopbilar. 
 
Ett enbostadshus är lämpligt att bygga på fastigheten då omkringliggande 
områden har bebyggelse av enbostadshus. Bedömningen är att ett  
enbostadshus följer områdets karaktär avseende volym på byggnationen,  
fastighetens storlek och avstånd mellan husen.  
 
Ansökan om enbostadshus avviker från detaljplanen och bedöms som stor  
avvikelse.   
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt 
 
Yttranden 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med Plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannehörandet pågår just nu och är färdigt den 
30 april 2020.  
 
Efter kommunicering om avslag har sökande lämnat in ett bemötande.  
Se bilaga 2. 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-17 
Situationsplan  inkom 2020-03-17 
 
Avgift Förhandsbesked 5 207 kr  

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Lukas Jonsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Rolf Skarin (M) föreslår att ärendet återremitteras i syfte att kommunicera 
med sökande om möjligheten till detaljplaneändring. 

Beslutsgång 

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

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 skickas till den sökande. 

________________ 
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§ 57/2020    
 
Haby 5:75 – Ansökan om förhandsbesked av ett enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet ärendet i syfte 
att kommunicera med sökande om möjligheten till detaljplaneändring. 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för enbostadshus. Fastigheten ligger inom  
detaljplaneratområde som vann laga kraft den 23 maj 2002.  
Enligt planbestämmelserna får parhus uppföras.  
 
Fastigheten har en area på 1035 m2. 
 
Bostadshuset kommer att anslutas till kommunala ledningar. 

Förvaltningens motivering av beslut 

Enligt detaljplanens bestämmelser ska det uppföras friliggande parhus med en 
våning med en sammanlagd byggrätt på 2500 m2 bruttoarea. Efter att  
detaljplanen vunnit laga kraft har ursprungsfastigheten Haby 5:15 styckats av 
till nio småhustomter. En planändring för att möjliggöra byggnation för  
enbostadshus har varit under projektering men har avslutats.  
 
Fastigheten kommer att anslutas till vägsamfälligheten, Haby S:3.  
Vändplanen behöver justeras så att den följer Arbetsmiljöverkets och Marks 
kommuns riktlinjer gällande arbetsmiljön för bland annat sopbilar.  
 
Ett enbostadshus är lämpligt att bygga på fastigheten då omkringliggande 
områden har bebyggelse av enbostadshus. Bedömningen är att ett  
enbostadshus följer områdets karaktär avseende volym på byggnationen,  
fastighetens storlek och avstånd mellan husen.  
 
Ansökan om enbostadshus avviker från detaljplanen och bedöms som stor  
avvikelse.   
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt 
 
Yttranden 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med Plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannehörandet pågår just nu och är färdigt den 
30 april 2020.  
 
Efter kommunicering om avslag har sökande lämnat in ett bemötande.  
Se bilaga 2. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-27. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-17 
Situationsplan  inkom 2020-03-17 
 
 
 
Avgift Förhandsbesked 5 207 kr  

Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Lukas Jonsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Rolf Skarin (M) föreslår att ärendet återremitteras i syfte att kommunicera 
med sökande om möjligheten till detaljplaneändring. 

Beslutsgång 

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

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 skickas till den sökande. 

________________ 
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§ 58/2020    
 
Lockö 1:17 – Förhandsbesked beviljat för ett 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: 
• Bostadshusets exakta placering och utformning sker i samråd med  
byggenheten inför ansökan om bygglov.  
• Inför beslut om bygglov ska en bullerutredning göras. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-27 
Situationsplan  inkom 2020-03-27 
 
Avgift:  
Förhandsbesked     7 740 kr 
Grannehörande     6 192 kr 
Kungörelse        278 kr 
Avgift totalt                    14 210 kr 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för enbostadshus. Den sökande har föreslagit 
att bostadshuset ska vara i ett plan med ca 110 m2 i bruttoarea. Tomten 
kommer att ha en area på ca 1400 m2. 
 
Bostadshuset kommer att kopplas på det kommunala ledningarna.  

Motivering av beslut 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse men utanför detaljplanerat 
område. 
 
Bostadshuset kommer att placeras på en häll i ett skogsparti och den  
föreslagna storleken och volymen på bostadshuset bedöms kunna smälta in i 
landskapet.  
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 
 
Yttranden 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enligt med plan- och  
bygglagen 9 kapitlet 25§. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-27. 

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: 
• Bostadshusets exakta placering och utformning sker i samråd med  
byggenheten inför ansökan om bygglov.  

Dnr 2020.199 216 
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• Inför beslut om bygglov ska en bullerutredning göras. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-27 
Situationsplan  inkom 2020-03-27 
 
Avgift:  
Förhandsbesked     7 740 kr 
Grannehörande     6 192 kr 
Kungörelse        278 kr 
Avgift totalt                    14 210 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  
förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 18 §. 
 
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur du  
överklagar framgår av bilagan ”Hur man överklagar”. 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar 

Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden och fastighetsägare till Lockö 1:17, 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  
Bonared 1:16, Bonared 1:28, Bonared 1:61, Lockö 1:2, Lockö 1:12,  
Lockö 1:18 och Bonared 1:30, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet  
41 b §. 

________________ 
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§ 59/2020    
 
Hajoms- Mölnebacka 1:3 – Bygglov med lokaliseringsprövning  
beviljat för nybyggnad av fritidshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för lokaliseringsprövning av  
ny-byggnad av ett fritidshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. 
Bygglovet avser nybyggnad av ett fritidshus med bruttoarea på ca 81 kvm.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Mikael Johannison, Kiwa Swedcert 7646. 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
      
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-09 
Plan- och sektionsritning inkom 2020-03-09 
Fasadritningar  inkom 2020-03-09 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2020-03-23 
Situationsplan  inkom 2020-04-29 
 
Avgift 
Bygglov   9 907 kr 
Grannehörande  6 192 kr 
Kungörelse     278 kr 
Startbesked                  11 558 kr 
Avgift totalt                  27 935 kr 
 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av  
fritidshus. Fastigheten har styckats av i ett tidigare skede. 
 
Ärendet blev komplett 2020-04-29.  

Motivering av beslut 

Fastigheten ligger utanför detaljplanområde och samlad bebyggelse.  
Fastigheten är en lantbruksfastighet som är belägen ca 500 m öster om  
LV 156 i Hajom.  
 
Fritidshuset kommer att ha en bruttoarea på ca 81 kvm, byggnadsarea på  
ca 72,2 kvm. Huset kommer att vara i ett plan med tre rum och kök.  
Byggnadshöjden blir ca 2.7 m. Fasaden kommer att bestå av stående träpanel 
i vit kulör, fönstren av trä i silver och taket kommer att bestå av gråa  
betongspannor.  
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas, (MB3:6). 
 
Enskilt vatten och avlopp kommer att anläggas på fastigheten, tillstånd för VA 
finns idag.   

Dnr 2020-153 235 
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Den avstyckade fastigheten kommer att anslutas till GA.1, enligt lantmäteriet. 
 
Det tänkta fritidshuset passar in i området. Området växer och nya hus  
kommer att bebyggas. Fastigheten uppfyller kraven i 2 kapitlet 1–2 och 4–5 
§. Bygglov kan beviljas.  
 
Avstånd till närmaste mataffär, förskola, grundskola är ca 5 kilometer.  
Närmaste busskommunikations finns inom ca 500 meter. Gymnasieskola och 
centrum finns i Skene.  
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.   
 
Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, en granne tillstyrker. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för lokaliseringsprövning av  
nybyggnad av ett fritidshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. 
Bygglovet avser nybyggnad av ett fritidshus med bruttoarea på ca 81 kvm.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Mikael Johannison, Kiwa Swedcert 7646. 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-09 
Plan- och sektionsritning inkom 2020-03-09 
Fasadritningar  inkom 2020-03-09 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2020-03-23 
Situationsplan  inkom 2020-04-29 
 
Avgift 
Bygglov   9 907 kr 
Grannehörande  6 192 kr 
Kungörelse     278 kr 
Startbesked                  11 558 kr 
Avgift totalt                  27 935 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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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. 
 
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
med bygginspektör för ärendet pbn@mark.se.  
 
Inför det tekniska samrådet föreläggs byggherren att, senast en vecka innan 
det tekniska samrådet, lämna in följande handlingar till plan- och  
byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan        
- Konstruktionsritning: grund, väggar och tak eller en 
- Konstruktionssektionsritning 
- Ventilationsritning 
- Yttre VA  
- Färdigställandeskydd 
- Överenskommelse lägeskontroll 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
 
Byggnadsinspektören i ärendet är Theresa Magnusson.  
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan Hur man överklagar.  
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 – Tillstyrkande från granne  
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Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kopia skickas till kontrollansvarig. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.  
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för Hajoms-
Mölnebacka 1:4, Hajoms-Mölnebacka 1:5, Hajoms-Mölnebacka 4:8, Hajoms-
Mölnebacka 1:6, Hajoms-Mölnebacka 1:7 Mossaberg 1:3 och Hjorttorp 4:18 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 60/2020    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

1. Kommunfullmäktige § 38/2020. Deltagande på distans vid politiska  
sammanträden. 

 
2. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Rättsenhten, beslut 2020-04-14  

dnr 403-36152-19. Länsstyrelsen avslår överklagande gällande plan- och 
byggnadsnämndens beslut 2019-08-14 avlsag nybyggnad av garage på 
fastigheten Skene 99:1. 
 

3. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Rättsenhten, beslut 2020-04-14  
dnr 403-36171-19. Länsstyrelsen avvisar överklagandet gällande plan- 
och byggnadsnämndens beslut 2019-08-14 § 111/2019, positivt  
förhandsbesked för tre enbostadshus och garage på fastigheten  
Hyssna-Stjärnhult 1:1. 
 

4. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Vattenvård, beslut 2020-04-21  
dnr 535-38919-2019. Beslut om vattenverksamhet för nedläggning av  
kabel i Västra Öresjön på fastigheterna Kattunga 7:14 och Ljungvik 1:4. 

 
5. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Rättsenhten, beslut 2020-04-28  

dnr 403-39435-2019. Beslut att upphäva det överklagade  
delegationsbeslutet gällande avskrivning på fastigheten Tärnan 2  
dnr 2014-286 231 och lämnar ärendet åter till nämnden för fortsatt  
handläggning. 

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

________________ 
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§ 61/2020    
 
Redovisning av delegationsbeslut 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt 
beslut om delegationsordning 2020-01-29 § 4/2020. 
 
Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden: 
Dnr   Ärendetyp   Datum 
2019-152 Nybyggnad av komplementbyggnad  2020-02-20 
2020-92  Utvändig ändring   2020-02-20 
2018-132 Tillsyn gamla skolan   2020-02-21 
2017-205 Nybyggnad enbostadshus  2020-02-25 
2019-97  Nybyggnad av enbostadshus  2020-02-26 
2019-811 Installation av vedeldad bastu  2020-02-27 
2019-704 Nybyggnad enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-02-28 
2019-703 Nybyggnad fritidshus   2020-02-28 
2015-322 Utvändig ändring av industribyggnad  2020-03-03 
2018-701 Installation av eldstad och rökkanal  2020-03-03 
2018-444 Tillbyggnad av idrottshall  2020-03-03 
2018-801 Installation av eldstad   2020-03-03 
2019-720 Installation av stoltrapphiss  2020-03-03 
2019-284  Användningsförbud   2020-03-04 
2019-620 Installation av eldstad och rökkanal   2020-03-05 
2020-32 Installation av eldstad   2020-03-06 
2018-377 Installation av eldstad   2020-03-10 
2020-150 Installation av eldstad och rökkanal   2020-03-11 
2018-682 Tillbyggnad enbostadshus  2020-03-11 
2019-76 Rivning fritidshus nybyggnad  

fritidshus    2020-03-11 
2019-671 Nybyggnad enbostadshus  2020-03-11 
2016-6 Ändrad användning    2020-03-12 
2018-672 Installation av eldstad   2020-03-13 
2020-133 Installation av eldstad   2020-03-13 
2019-577 Tillbyggnad av eldstad   2020-03-16 
2020-161  Fasadändring   2020-03-30 
2019-336 Klagomål igenmurad källare  2020-03-31 
2011-590 Nybyggnad betongväggar  2020-04-01 
2017-723 Nybyggnad enbostadshus    2020-04-01 
2020-144  Nybyggnad av enbostadshus  2020-04-01 
2011-590 Snybyggnad av U-formade  

betongväggar   2020-04-01 
2020-73 Nybyggnad enbostadshus  2020-04-01 
2019-429 Installation vattenmantlad kamin 2020-04-02 
2018-685 Tillbyggnad av affärshus   2020-04-03 
2019-419 Tillbyggnad av industribyggnad  2020-04-03 
2020-172 Strandskyddsdispens för  

ersättningsbyggnad  2020-04-03 
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2012-549 Nybyggnad av fritidshus  2020-04-03 
2015-384 Nybyggnad återvinningsstation  2020-04-03 
2019-87 Nybyggnad enbostadshus  2020-04-06 
2020.208 Adress på fastighet  2020-04-06 
2020.209 Adress på fastighet  2020-04-06 
2020-185 Nybyggnad av komplementbyggnad  2020-04-06 
2020-125 Nybyggnad av komplementbyggnad  2020-04-06 
2011-636  Tillfälligt bygglov för uppsättning av  

skyltanordning   2020-04-06 
2011-591  Nybyggnad av U-formade  

betongväggar  2020-04-06 
2019-484 Utvändig ändring av flerbostadshus  2020-04-06 
2013-713 Ändring av befintlig skylt   2020-04-06 
2012-386 Nybyggnad av fritidshus   2020-04-06 
2020-182 Nybyggnad fritidshus   2020-04-07 
2019-189 Rivning av enbostadshus   2020-04-07 
2020-79 Rivning av två byggnader  2020-04-08 
2020-163 Tillbyggnad av enbostadshus   2020-04-08 
2020-183 Nybyggnad av enbostadshus  2020-04-08 
2019-368 Tillbyggnad enbostadshus  2020-04-08 
2019-466 Tillbyggnad enbostadshus  2020-04-08 
2016-6 Ändrad användning    2020-04-08 
2019-165 Attefalls nybyggnad  2020-04-08 
2019-515  Nybyggnad enbostadshus    2020-04-08 
2019-667 Ändrad användning    2020-04-08 
2015-327 Fasadändring bostadshus  2020-04-08 
2019-264 Ändrad användning    2020-04-09 
2020-131 Tillbyggnad fritidshus  2020-04-09 
2020-94 Ändrad användning    2020-04-09 
2019-364 Nybyggnad av spraypark  2020-04-09 
2018-748 Tillbyggnad och fasadändring  2020-04-09 
2019-606  Nybyggnad av enbostadshus   2020-04-09 
2019-511 Nybyggnad av  

komplementbostadshus   2020-04-09 
2019-785 Nybyggnad av enbostadshus  2020-04-14 
2020-97 Rivning av befintlig byggnad,  

nybyggnad av garage  2020-04-15 
2020-186  Tillbyggnad enbostadshus  2020-04-15 
2020-165  Nybyggnad av transformatorstation  2020-04-15 
2020-151 Nybyggnad av  

komplementbostadshus  2020-04-15 
2020-18  Nybyggnad transformatorstation  2020-04-15 
2019-373  Rivning av bostadshus och  

ekonomibyggnad  2020-04-15 
2020-155 Tillbyggnad av enbostadshus   2020-04-16 
2020-164 Nybyggnad enbostadshus    2020-04-16 
2018-762 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-04-16 
2017-595 Tillbyggnad fritidshus  2020-04-16 
2019-591  Nybyggnad av enbostadshus   2020-04-16 
2020-171 Nybyggnad av transformatorstation  2020-04-17 
2020.208 Adress på fastighet  2020-04-06 
2020.209 Adress på fastighet  2020-04-06 
2020.230 Adress på fastighet  2020-04-17 
2020.231 Adress på fastighet  2020-04-17 
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2020.232 Adress på fastighet  2020-04-17 
2020.233 Adress på fastighet  2020-04-17 
2020.234 Adress på fastighet  2020-04-17 
2020.236 Adress på fastighet  2020-04-17 
2019-756 Nybyggnad enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-04-17 
2020.239 Adress på fastighet  2020-04-20 
2020.250 Adress på fastighet  2020-04-20 
2020.251 Adress på fastighet  2020-04-20 
2020.252 Adress på fastighet  2020-04-20 
2020.207 Adress på fastighet  2020-04-20 
2020-160 Nybyggnad av pumpstation 2020-04-20 
2020-189 Uppförande av plank  2020-04-21 
2018-790  Tillbyggnad av enbostadshus   2020-04-21 
2019-10  Nybyggnad av enbostadshus   2020-04-22 
2019-803 Installation av eldstad   2020-04-24 
2019-449 Nybyggnad av industribyggnad  2020-04-24 
2019-79 Ändring av marknivåer   2020-04-24 
2019-718 Nybyggnad av idrottshall  2020-04-24 
2020-235 Adress på fastighet  2020-04-27 
2019-222 Rivning av enbostadshus   2020-04-27 
2020-188 Nybyggnad av pumpstatation  2020-04-27 
2020-274 Adress på fastighet  2020-04-28 
2020-104 Strandskyddsdispens för garage  2020-04-27 
2019-417 Utvändig ändring   2020-04-27 
2020-227 Tillbyggnad attefall  2020-04-27 
2020-275 Adress på fastighet  2020-04-28 
2020-276 Adress på fastighet  2020-04-28 
2020-277 Adress på fastighet  2020-04-28 
2020-278 Adress på fastighet  2020-04-28 
2020-279 Adress på fastighet  2020-04-28 
2020-280 Adress på fastighet  2020-04-28 
2019-391  Installation av köksspis   2020-04-28 
2020-281 Adress på fastighet  2020-04-29 
2020-285 Adress på fastighet  2020-04-29 
2020-286 Adress på fastighet  2020-04-29 
2020-287 Adress på fastighet  2020-04-29 
2020-288 Adress på fastighet  2020-04-29 
2020-289 Adress på fastighet  2020-04-29 
2020-291 Adress på fastighet  2020-04-29 
2020-292 Adress på fastighet  2020-04-29 
2020-293 Adress på fastighet  2020-04-29 
2017-238 rivning av äldre byggnad  2020-04-29 
2016-501 Nybyggnad av  

komplementbostadshus   2020-04-29 
2016-806 Nybyggnad av garage   2020-04-30 
2019-692 Rivning av scenbuggnad  2020-05-04 
2019-748 Nybyggnad enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-05-04 
2019-778 Nybyggnad av enbostadshus   2020-05-04 
2019-580 Rivning av föreningslokal  2020-05-05 
2018-80  Tillbyggnad av enbostadshus   2020-05-05 
2020-61  Anläggande av stödmur  2020-05-06 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-
en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 62/2020    
 
Delegationsbeslutsgranskare 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden utser Ulf Eriksson (L) och Leif Andersson (C) 
 till delegationsbelsutsgranskare inför nästkommande nämndsammanträde 
den 17 juni 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  
nämndledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen, som utses 
genom beslut i plan- och byggnadsnämnden. Ordningsföljd beslutsgranskare 
sker enligt närvarolistan, ordförande Pontus Johansson kommer inte att delta 
i granskningen. Urval av ärenden sker från den delegationslista som skickats 
med kallelsen. 

Dagens sammanträde 

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

Ledamöternas förslag till beslut 

Rolf Skarin (M) föreslår att Ulf Eriksson (L) och Leif Andersson (C) utses att 
granska två nya ärenden inför nästkommande nämndsammanträde.  

Beslutsgång 

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

________________ 

 


