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§ 88/2020    
 
Anmälan om jäv 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Följande ledamöter anmäler jäv: 
Leif Andersson (C) och Pär-Erik Johansson (M) anmäler jäv gällande  
Backagården 1 och Folkskolan 15. 
 

Dagens sammanträde 

Leif Andersson (C) och Pär-Erik Johansson (M) anmäler jäv gällande  
Backagården 1 och Folkskolan 15. 

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 89/2020    
 
Förändring i ärendelistan  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
Ytterås 5 utgår. 
Föredragare för Sätila-Kärra 1:58, Backagården 1 och Folkskolan 15 blir 
bygglovarkitekt Marina Khatchadorian. 
 

Dagens sammanträde 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 
Ytterås 5 utgår. 
Föredragare för Sätila-Kärra 1:58, Backagården 1 och Folkskolan 15 blir 
bygglovarkitekt Marina Khatchadorian. 

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 90/2020    
 
Information 

 

1. Förvalningschefen Malin Bexell informerar om: 

a. Pandemi Covid-19 

i. Förvaltningen följer utveckling och folkhälsomyndighetens  

rekommenationer, uppmaningen är utskickad till medarbetarna. Vi 

fortsätter särkilt vidtagna åtgärder med hemarbetet, möten mm  

under hösten. 

ii. Kontoren kommer att hålla stängt för spontana besök t.o.m. augusti 

ut. Nytt beslut tas måndagen den 17 augusti. 

2. På agendan just nu: 
a. Stadsakritekt har anställts, börjar i oktober 
b. Bygg:  

i. Fyra medarbetare, Lukas Jonsson, Thomas Svensson,      
Linnéa Ehlersson och Marie Nilsson har slutat. 

ii. Två medarbetare har rekryterats, varav en internt,  
Hanna Manaj. 

c. Detaljplan: 
i. Ytterås 5 – revidering för antagande nummer två 
ii. Assberg 4:17 – inväntar utredning i mitten av augusti.     

Avstämning TSF den 27 augusti 
iii. Kinna 24:107 - upprättar layout och grov skiss för  

planhandling 
iv. Sätlia-Hägnen 3:2 - på granskning. Nästa steg revidering 

för antagande. 
v. Tomten 3:12 – ca 12 stycken villatomter, inför  

planbeskedsarbete. 
vi. Hultet 1:2 – ca 17 stycken villatomter, inför  

planbeskedsarbete. 
vii. Melltorp 1:31 – ca 15 stycken villatomter, inför  

samrådsarbete. 
viii. Kinna 24:125 – p-platser på Muraregatan, inför samråd 
ix. Assberg 1:30 – ej startat. 
x. Horred stommen – omstart. 
xi. Skene 72:1 Kungsfors – utredningar och arbete inför 

granskning utförs av en konsult anlitad av exploatören. 
 

Övriga frågor 
 
a) Leif Andersson undrar hur det utvecklas gällande Horreds-frågan. KS har i 

november 2017 tagit beslut om att lämna ett uppdrag till plan- och  
byggnadsnämnden om att detaljplan ska påbörjas. Malin svarar att  
planering och dialog initieras när all berörd personal är tillbaks från  
sommarledigheter. Nämnden önskar återkoppling om status av  
detaljplaner och dialogen med byalaget vid nästa nämndsmöte. 

________________ 
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§ 91/2020    
 
Slånbäret 3 – Positivt beslut gällande upphävande av del av  
stadsplan 1563-1142 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden upphäver del av stadsplan 1563–1142 för  
fastigheten Slånbäret 3, Kinna. 
 

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att anpassa plansituationen till verkliga  
förhållanden. Det innebär att fastigheten efter hävningen kommer att regleras 
av de allmänna bestämmelserna i PBL istället för av den idag gällande planen. 
På fastigheten Slånbäret 3 uppfördes under 1960-talet en byggnad som i  
gällande detaljplan inte är reglerad som bostad utan marken betecknas som 
parkmark 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan efter undersökningar konstaterat att 
byggnaderna på fastigheten existerade när detaljplanen gjordes 1975, men 
inte blivit inritade. Situationen verkar vara ett misstag och i samförstånd med 
nuvarande ägare föreslås hävning av gällande detaljplan för fastighet  
Slånbäret 3. 
Förslaget till upphävande av plan har varit ute på samråd underperioden 22 
januari – 24 februari 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts och  
kommenterats i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har endast  
redaktionella förändringar skett i förslaget. 

Motivering av beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan efter undersökningar konstaterat att 
byggnaderna på fastigheten existerade när detaljplanen gjordes 1975, men 
inte blivit inritade. Situationen verkar vara ett misstag och i samförstånd med 
nuvarande ägare föreslås hävning av gällande detaljplan för fastighet  
Slånbäret 3. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till upphävande av  
detaljplan som redovisas med plankarta och planbeskrivning samt  
fastighetsförteckning. 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd genom delegation  
2019-12-20. 
Planförslaget har tagits fram av tjänstepersoner på  
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-03. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden upphäver del av stadsplan 1563–1142 för  
fastigheten Slånbäret 3, Kinna.  

  

Dnr 2018-324 214 
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Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 92/2020    
 
Sätila 8:8 och 10:1 – Positivt planbesked gällande detaljplan för  
13 stycken tomter  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Sätila 8:8 
och 10:1. I enlighet med Nämndsplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska 
planarbetet ha prioritet 3. 
 
Avgift: 15480 kr 
 
Arvid Eklund (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Ärendet 

Den 2020-05-08 ansökte XX XX / Linneakarl Invest AB om planbesked för fas-
tigheten Sätila 8:8 och 10:1 i Sätila. Sökanden har förvärvat delar av fastig-
het Sätila 8:8 samt delar av 10:1 och har för avsikt att stycka av  
fastigheterna till 12 villatomter på cirka 1000 m2 styck samt 1 styck tomt  
för en eventuell förskola alternativt flerfamiljshus. 
Sökanden har föreslagit ett markbyte med kommunen, för en eventuell  
byggnation av ny förskola. Den nordligaste delen av fastighet Sätila 8:8, med 
en areal på uppskattningsvis 4300 m2 mot hela eller delar av fastighet Sätila 
5:15 
Området är beläget mellan befintlig bebyggelse på Maderna och Hagaslätt, 
där marken består av öppen jordbruksmark, klassad som B-område, dvs mark 
med relativt goda jordbruksförutsättningar. Från området är det  
uppskattningsvis 800 m till förskola, drygt 1,5 km till grundskola samt 1 km 
till centrum.  
 
Planområdet omfattas idag inte av någon detaljplan men angränsar i norr till 
detaljplan 15-STY-4136 B Sätila Prästgården 5:15 m. fl. antagen 1988,  
detaljplan 15-STY-3614 B Prästgårdsområdet antagen 1980 samt detaljplan 
1463-P51 B Sätila 6:7 antagen 2002. 
 
Fastigheten Sätila 8:8 består utav en gård där sökandes mor idag bor, och 
jordbruksmark. På fastighet Sätila 10:1 finns ett bostadshus med  
komplementbyggnad och omgivande trädgård samt jordbruksmark. 
Fastigheterna avgränsas i norr av Hyssnavägen, och i sydost av Torråsvägen. 
 
Efter att ansökan kom in kallades ett internremissmöte. Kallade enheter/ 
kompetenser var Teknik & Serviceförvaltningen, Miljöenheten,  
Översiktsplanering, Mark- och Exploatering och Byggenheten. De kallade  
lämnade följande synpunkter: 
 
Hindrande faktorer:  
Inga direkt eller indirekt hindrande faktorer framkom under mötet. 
 
Försvårande faktorer:  
En försvårande faktor är att marken idag är brukningsvärd jordbruksmark. 
Den ense åsikten var dock att tomten är beläget mycket attraktivt och  
kommer oundvikligen med tiden integreras i centrala Sätila. 

Dnr 2020.320.214 
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Den direkta anknytningen till Haga gård ses som problematisk. Om den  
aktuella planläggningen ej hindrar utvecklingsmöjligheterna och utgör fara för 
jordbrukets existens så utgör det ett första steg i en större utveckling av 
Sätila, där gårdens intressen bör beaktas.  
 
Allmän lämplighet:  
Platsen ses som mycket lämplig för bebyggelse, där planerna på en förskola 
ses som positiv. Den aktuella fastigheten anses vara en möjlig plats men har 
inte valts ut till fortsatt utredning. Mark- och exploatering tillsammans med 
Plan och ÖP undersöker möjliga platser för en ny förskola i Sätila. 
En konsekvens vid en eventuell marköverlåtelse mellan kommunen och  
exploatör gällande Sätila 5:15 är fortsatt exploatering på jordbruksmark  
söderut.  
 
Småhusbebyggelse i området framhålls som positiv, då annan aktuell  
planläggning i området framförallt består av flerbostadshus samt parhus. 
Dock så bör lämplig täthet utredas ytterligare. 

Motivering av beslut 

För området gäller ÖP antagen 2017 samt samrådshandlingen förslag till FÖP 
Nordväst antagen 2018. Platsen är utpekad som möjligt område för blandad 
bebyggelse. Ansökan bedöms därför inte strida mot gällande översiktlig  
planering.  
 
Då fastigheten till stor del består av jordbruksmark bör en exploatering  
utredas ytterligare men anses preliminärt uppfylla de i översiktsplanen  
angivna skälen för etablering på brukningsvärd jordbruksmark.  
- Jordbruksmarken söder om utvecklingsområdet bedöms vara tillräckligt 
stort för att ett livskraftigt jordbruk ska kunna fortsätta bedrivas samt att  
området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms vara en  
naturlig fortsättning på Sätila tätort.  
 
Bullerfrågan bör utredas i detaljplaneskedet där tyst eller ljuddämpad sida 
kan bli aktuell. 
 
Ansökan motsvarar cirka 5% av det behov av bostäder på orten som  
bostadsförsörjningsprogram anger fram till år 2030. 
Utredningar som preliminärt krävs är följande: 
• Geoteknisk undersökning 
• Bullerutredning 
• Dagvattenutredning 
samt eventuellt en: 
• Övergripande arkeologisk utredning 
 
Enligt preliminär bedömning en detaljplan inte innebära betydande  
miljöpåverkan i lagens mening då det inte kommer påverka landskapsbilden 
negativt, inte tillåter störande verksamheter eller berör naturvärden. 
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Ett genomförande av planen kommer att orsaka följande kostnader och  
intäkter för kommunen.  
• Kostnad för detaljplanearbete 
• Kostnad för anläggande av gata 
• Inkomst från detaljplanearbete 
• Inkomst från nya/ändrade VA-anslutningar 
• Inkomst från exploateringsavtal avseende gata. 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under 3:e kvartalet 
2020 och avslutas under 2: a halvåret 2021. Enligt nämndplanens prioritering 
ska planuppdraget ha prioritet 3 i förvaltningens arbete. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Sätila 8:8 
och 10:1. I enlighet med Nämndsplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska 
planarbetet ha prioritet 3. 
 
Avgift: 15480 kr 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Reservation 

Arvid Eklund (S) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Enligt min uppfattning bryter detta förslag mot riktlinjerna om skydd av  
åkermark. Detta är högproduktiv jordbruksmark som vid exploatering är  
förstörd för all framtid. Denna areal, tillsammans med tidigare plan i Storåns 
dalgång, gör att skyddet av jordbruksmark i praktiken upphört att gälla.  
Jag reserverar mig därför i beslutet om positivt planbesked. 

________________ 
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§ 93/2020    
 
Skene 48:1 – Detaljplan för bostäder, granskning beviljas 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för  
Skene 48:1, vid Gästgivaregatan, Skene. 
 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämndens beslutade om positivt förhandsbesked  
2019-01-30. 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd, 2020-01-09, genom  
delegationsbeslut. 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2020-01-13 till 2020-02-13.  
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en  
samrådsredogörelse.   
Efter samråd har underlaget kompletterats med en geoteknisk utredning och 
en bullerutredning. 
 
  Plankartan har kompletterats med följande planbestämmelser: 
- n1 - Parkeringsdäck tillåts, marken har kryssmarkerats 
- b1 – Dagvatten ska fördröjas på fastigheten 
- b2 – friskluftsintag på byggnader ska placeras på minst +62,0 meters 
höjd 
- m1 – utrymning av byggnader ska möjliggöras i byggnads sida som vet-
ter bort från farligt godsled (väg 156) 
 
Planbeskrivningen har kompletterats gällande 
- Avfallshantering 
- Närheten till kulturmiljön  
- Barnperspektivet har beskrivits ytterligare 
- Skyfall/översvämning 
- Genomförandebeskrivningen har förtydligats efter inkomna synpunkter 
Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget.  

Motivering av beslut 

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för fastigheten för att möjliggöra 
byggnation av ett flerbostadshus i 4 våningar samt flytt av en gång- och  
cykelväg centralt i Skene. 
Planområdet är sedan tidigare planlagt för flerbostadshus i högst 3 våningar 
med en byggrätt på 1100 m2 BTA. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-02. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för  
Skene 48:1, vid Gästgivaregatan, Skene. 
 

Dnr 2018-856 214 
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Dagens sammanträde 

Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 94/2020    
 
Horreds-Lida 1:17 – Positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett  
enbostadshus och en komplementbyggnad  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen  
9 kapitel 17 §.   
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-06-17 
Situationsplan  inkom 2020-06-17 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  12 900 kr 
Grannehörande    3 096 kr 
Kungörelse       278 kr 
VA-granskning miljöenheten   5 160 kr 
Avgift totalt  21 434 kr 
 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus och en  
komplement-byggnad. Fastigheten ligger i Lindhult söder om Horred.  
Fastighetsregistret ingår i en sammanföring, småhusenhet.  
 
Ärendet komplett 2020-06-17. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område med sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är klassad som 
småhusenhet och är belägen ca 1,4 kilometer väster om LV 41 i Lindhult. 
 
Enbostadshuset och komplementbyggnaden kommer att ha total tillkommen 
area på ca 182 kvm. Huset kommer att bli för permanent boende.  
Fastighetens land- och total areal är på 9 400 kvm.   
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). 
 
Enskilt vatten och avlopp kommer att anläggas på fastigheten. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, se bilaga 2. 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, grannarna tillstyrker. 

Motivering av beslut 

Det tänkta enbostadshuset och komplementbyggnaden passar in i området. 
Fastigheten uppfyller kraven i 2 kapitlet 1–2 och 4–5 §.  
 
Avstånd till centrala Horred och kollektiv trafik är ca 3,3 kilometer.  
Gymnasieskola finns i Skene.  

Dnr 2020.449.216 
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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 2020-08-03. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen  
9 kapitel 17 §.   
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-06-17 
Situationsplan  inkom 2020-06-17 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  12 900 kr 
Grannehörande    3 096 kr 
Kungörelse       278 kr 
VA-granskning miljöenheten   5 160 kr 
Avgift totalt  21 434 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  
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 Horreds-Lida 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  
XX, XX, XX, XX, XX, XX och XX, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 95/2020    
 
Sätila 2:18 – Positivt förhandsbesked för nybyggnad av två  
enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt tillhörande garage och förråd på två tomter, med stöd av 
9 kapitlet 17 §. Förhandsbesked kan beviljas. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-06-03 
Situationsplan  inkom 2020-06-03 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  16 770 kr 
Grannehörande                       6 192 kr 
Kungörelse                                278 kr  
Avgift totalt  23 240 kr 
 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på  
fastigheten Sätila 2:18. Fastigheten är bebyggd och kommer att styckas av till 
två tomter på ca 1150 kvm och 1320 kvm. En del av fastigheten ligger inom 
ett område med strandskydd. Den tänkta avstyckningen ligger utanför  
strandskyddsområdet.  
 
Ärendet komplett 2020-06-03.   
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men  
ligger inom samlad bebyggelse och är i direkt anslutning till ett detaljplanerat 
område. Fastigheten är klassad som småhusenhet och är belägen i Sätila,  
ca 350 m väster om LV 1613 och 900 m söder om LV 1612. 
 
I den fördjupade översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige  
den 2003-10-21, redovisas markanvändning på fastigheten med bostäder. 
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). 
 
Kommunalt vatten och avlopp kommer att anslutas på fastigheten. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till: 
 
Miljöenheten som tillstyrker, se bilaga 2. 
Teknik- och serviceförvaltningen, VA som tillstyrker under förutsättning att de 
följer den inlämnade situationsplanen, se bilaga 3 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, grannarna tillstyrker. 

Dnr 2020.402.216 
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Motivering av beslut 

De tänkta två enbostadshusen och komplementbyggnader passar in i  
området. Fastigheten uppfyller kraven i 2 kapitlet 1–2 och 4–5 §. 
 
Avstånd till Sätila centrum är ca på 1000 m och närmaste busskommunikation 
finns vid Hyssnavägen inom ca 900 m.  
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-03. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt tillhörande garage och förråd på två tomter, med stöd av 
9 kapitlet 17 §. Förhandsbesked kan beviljas. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-06-03 
Situationsplan  inkom 2020-06-03 
 
Avgift:  
Förhandsbesked  16 770 kr 
Grannehörande                       6 192 kr 
Kungörelse                                278 kr  
Avgift totalt  23 240 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  
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 
Bilaga 3 – Yttrande från TSF, VA  
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Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden 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  
XX, XX, XX, XX, Sätila XX och XX, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b 
§. 

________________ 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20(38) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2020-08-12 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 96/2020    
 
Sprakared 1:16 – Bygglov med lokaliseringsprövning för ett  
enbostadshus och komplementbyggnad beviljas 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för lokaliseringsprövning av  
nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. Bygglovet avser nybyggnad av ett 
enbostadshus med bruttoarea på ca 112,1 kvm.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Jan Elmqvist, Swedac SC 2257–12 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
      
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2020-06-05 
Nybyggnadskarta  inkom 2020-06-05 
Plan-, sektion- och fasadritning  inkom 2020-06-05 
Ritningar komplementbyggnad  inkom 2020-06-05 
Anmälan om KA   inkom 2020-06-05 
 
Avgift  

Bygglov och förhandsbesked  22 807 kr 
 Grannehörande                      2 064 kr 
 Kungörelse                          278 kr 
 Startbesked                                       11 558 kr 
 Avgift totalt                      36 707 kr 
 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av ett  
enbostadshus och komplementbyggnad. 
 
Ärendet komplett 2020-06-05. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men  
ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är en  
lantbruksfastighet som är belägen ca 380 m väster om LV 41 i Kinna.  
 
Enbostadshuset kommer att ha en brutto- och byggnadsarea på ca 112,1 kvm 
och boarea på ca 150,7 kvm. Huset kommer att vara i två plan med 6 rum 
och kök. Byggnadshöjden blir ca 3,3 m. Fasaden kommer att bestå av  
liggande träpanel i grå kulör (S 7000-N), fönstren av trä i vit (S 0502-Y) och  
taket kommer att bestå av svarta betongspannor.  
 
I den fördjupade översiktsplanen som vann laga kraft 2012-09-18 redovisas 
fastigheten inom område med skogsmark. 
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6)  
 
Enskilt vatten och avlopp kommer att anläggas på fastigheten. 

Dnr 2020.415.231 
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Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, se bilaga 2. 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, inga synpunkter har kommit in. 

Motivering av beslut 

Det tänkta enbostadshuset och komplementbyggnaden passar in i området. 
Fastigheten uppfyller kraven i 2 kapitlet 1–2 och 4–5 §. Bygglov kan beviljas. 
Avstånd till Kinna centrum är ca 4 kilometer. Närmaste busskommunikation 
finns inom ca 1000 meter. Gymnasieskola finns i Skene.  
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.   

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-03. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för lokaliseringsprövning av  
nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. Bygglovet avser nybyggnad av ett  
enbostadshus med bruttoarea på ca 112,1 kvm.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Jan Elmqvist, Swedac SC 2257–12 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
      
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2020-06-05 
Nybyggnadskarta  inkom 2020-06-05 
Plan-, sektion- och fasadritning  inkom 2020-06-05 
Ritningar komplementbyggnad  inkom 2020-06-05 
Anmälan om KA   inkom 2020-06-05 
 
 
Avgift 
 Bygglov och förhandsbesked  22 807 kr 
 Grannehörande                      2 064 kr 
 Kungörelse                          278 kr 
 Startbesked                                       11 558 kr 
 Avgift totalt                      36 707 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
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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.  
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare på för pbn@mark.se adress. 
 
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       
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Konstruktionsritning: Grund, Väggar och tak, typsnitt 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Typgodkännande motordriven anordning 
- Överenskommelse utsättning och lägeskontroll 
- Brand-PM/ beroende på avstånd till grannen 
 
 
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  
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 Sprakared 1:16, enligt  
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kopia skickas till kontrollansvarig Jan Elmqvist.  
 
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  
XX, XX och XX, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 97/2020    
 
Sätila-Kärra 1:58 – Positivt förhandsbesked för ett enbostadshus och 
en komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § med villkor att husets placering görs i 
samråd med byggenheten vid bygglovansökan. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-21 
Situationsplan  inkom 2020-04-03 
 
Avgift 
Förhandsbesked   7 740 kr  
Miljöenhetens granskning 5 160 kr 
Grannhörande   2 064 kr 
Kungörelse      278 kr 
Summa                   15 245 kr  
 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus. Fastigheten ligger utmed 
länsväg 156. Fastigheten är en lantbruksfastighet.  
 
Fastigheten är en lantbruksfastighet och vald lokalisering är jordbruksmark 
och används idag som beteshage. Fastigheten har en total area på  
75,6761 hektar. Förhandsbeskedet avser ett enbostadshus och en  
komplementbyggnad med en total area på 250 kvm. Fastigheten kommer att 
styckas av och få en area på 3000 kvm.  
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område med sammanhållen bebyggelse. 
 
I översiktsplanen som vann laga kraft 25 maj 2017 redovisas för fastigheten: 
• inom område med riksintresse för naturvård och friluvsliv (MB 3:6) Mark- 
och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i  
närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
• inom område med jordbruksmark (MB 3:4) Jord- och skogsbruk är av 
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för  
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose  
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
• på gränsen till influensområde men hänsyn till flyghinder.  

  

Dnr 2020-187 216 
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Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten. Miljöenheten tillstyrker enskilt  
vatten och avlopp. Avloppsanordningen kan komma att omfattas av krav på 
hög skyddsnivå med avseende till närhet av vattendrag. En slutgiltig prövning 
görs vid tillståndsprövning av enskild avloppsanläggning.  
Miljöenheten avstyrker byggnation på jordbruksmark och hänvisar till  
miljöbalken 3 kapitlet 4 §. Miljöenheten skriver att betesmark och åkermark 
räknas som brukningsvärd jordbruksmark enligt miljöbalkens definition.  
Enstaka enbostadshus kan inte ses som ett väsentligt samhällsintresse.   
Se bilaga. 
 
Efter kommunicering om avslag har sökande lämnat in en kommunicering och 
motivering. Sökande skriver att marken är besvärlig att bruka eftersom vald 
lokalisering ligger i en brant sluttning. Valet av placering är baserat på att 
hålla den produktiva delen av hagen intakt för fortsatt användning som  
beteshage. Se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och plan- 
och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot åtgärden.  
 
Ärendet komplett 2020-04-03 

Motivering av beslut 

Fastigheten omfattas av riksintresse; Lygnern och Storåns dalgång för  
naturvård och friluvsliv. Riksintresset berör Marks kommun och Kungsbacka 
kommun. Riksintressets huvudkriterier är: område med särskilt goda  
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och goda 
förutsättningar för friluvsaktiviteter. Eftersom riksintresset berör två  
kommuner krävs mellankommunala överväganden och samordning för att 
säkra riksintressets värden. I Marks Kommun finns riktlinjer för hur  
riksintressets värden ska säkerställs.  
 
Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det problematiskt att  
jordbruksmark bebyggs, försumpas eller växer igen, särskilt med hänsyn till 
miljö- och rättviseaspekter i ett globalt perspektiv. Problematisk är även 
byggnation i anslutning till jordbruksmark, också i mindre skala.  
Jordbruksmarken är en platsbunden naturresurs, som tar lång tid att skapa 
och har stor betydelse för landskapsbilden.  
 
Sökande har för avsikt att samarbeta med jordbruket på fastigheten  
Sätila-Kärra 1:58 och har i samråd med fastighetsägaren valt lokaliseringen. 
De har valt lokaliseringen med motivering: närheten till gården, mest  
lämpade placering utanför produktiva delen av beteshagen samt nära till  
befintlig bebyggelse.  
 
Platsen uppfyller inte kraven i plan- och bygglagen 2 kapitlet 2 och 5 §.  
Platsen uppfyller inte kraven i miljöbalken 3 kapitlet 4 §. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 26(38) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2020-08-12 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-03. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-03-21 
Situationsplan  inkom 2020-04-03 
 
Avgift  
Förhandsbesked  4 775 kronor  

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
Leif Andersson (C) yrkar på ett positivt förhandsbesked på fastigheten  
Sätila-Kärra 1:58 på grund av att åkermarken är inte lätt att bruka med  
dagens maskiner. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Leif Anderssons (C) förslag om positivt  
förhandsbesked 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  

Expedieras till: 

Beslutet delges den sökande och fastighetsägarna till Sätila-Kärra 1:58 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  
XX och XX, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 98/2020    
 
Backagården 1 – Avslag gällande tidsbegränsat bygglov för  
komplementbyggnad  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tidsbegränsat 
bygglov för komplementbyggnad med stöd av  
plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov inkom: 2020-05-19              
Situationsplan   inkom: 2020-05-19                
Nybyggnadskarta  inkom: 2020-06-16                      
Fasad- och planritning  inkom: 2020-05-19               
Sektionsritning   inkom: 2020-05-19                    
Anmälan kontrollansvarig  inkom: 2020-05-19             
Kommunicering om ansökan  inkom: 2020-05-19 
   
Avgift för prövning: 3 820 kr 
 
Jäv 
Leif Andersson (C) och Pär-Erik Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 
 

Ärendet 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för en komplementbyggnad.  
 
Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för nybyggnation av en  
komplementbyggnad. Ansökan om tidsbegränsat lov gäller till och med  
18 maj 2025. Komplementbyggnaden har en bruttoarea på 58,8 kvm.  
Komplementbyggnaden är placerad på prickad mark.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplan som vann laga kraft 24 juni 1976. Vald  
lokalisering är på prickad mark och område för allmänt ändamål.   
Backagården 1 är fastighetsbeteckningen för Stommenskolan som ligger i 
centrala Kinna. Stommenskolan är en F-6 skola.  
 
Komplementbyggnaden har en bruttoarea på 58,8 kvm och inrymmer  
verkstad, pentry, kontor, omklädningsrum, toalett och förråd. Fasaden består 
av fibercement i grå kulör och foder med röd kulör.  
 
Yttrande 
Berörda sakägare har fått möjliget att yttra sig i enlighet med plan- och  
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Inga synpunkter har inkommit och plan- och  
byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot åtgärden. 
 
Efter kommunicering om avslag lämnade söknade in en kommunicering  
gällande placeringen. Se bilaga.   

Dnr 2020.35.235 
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Motivering av beslut 

Åtgärden bedöms som en stor avvikelse eftersom byggnaden helt är placerad 
på prickad mark - prickad mark får enligt detaljplanen inte bebyggas.  
 
Byggnaden är placerad på ett område för allmänt ändamål. En tydligare  
precisering av markanvändningen är inte redogjord eftersom detaljplanen 
vann laga kraft 1976. Före införandet av Plan- och bygglagen, PBL, 1987 
fanns möjlighet att beteckna användningsområden i byggnadsplaner och 
stadsplaner med A- allmänt ändamål. Det innefattade all verksamhet med ett 
offentligt organ som huvudman. Bedömningen är att komplementbyggnaden 
kommer att används för samma allmäna ändamål som fastigheten används 
till, för skolan och för skötseln av skolan.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tidsbegränsat 
bygglov för komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen  
9 kapitel 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov inkom: 2020-05-19              
Situationsplan   inkom: 2020-05-19                 
Nybyggnadskarta  inkom: 2020-06-16                      
Fasad- och planritning  inkom: 2020-05-19               
Sektionsritning   inkom: 2020-05-19                    
Anmälan kontrollansvarig  inkom: 2020-05-19               
Kommunicering om ansökan  inkom: 2020-05-19 
  
  
Avgift för prövning: 3 820 kr  

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
 
Jäv 
Leif Andersson (C) och Pär-Erik Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 
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Upplysningar 

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan Hur man överklagar. 
 
Vi skickar er faktura separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 

Expedieras till: 

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

________________ 
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§ 99/2020    
 
Folkskolan 15 – Återremmittering av bygglov för nybyggnation av två 
komplementbyggnader, uppförande av plank och marklov för buller-
vall  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet om bygglov för  
nybyggnation av två komplementbyggnader, uppförande av plank och 
marklov för bullervall med följande motivering: 
1. Planket  

a. Estetiskt- och allmänt intryck – utgöra ett negativt intryck 
vid infarten till Kinna centrum 

b. Trygghetsskäl – ytan mellan skolan och planket kan bilda ett 
undanskymt område som lätt kan bli ett tillhåll utan kontroll. 

c. En mindre vall med växtplantering är ett bättre alternativ. 
2. Garaget bör kunna intrigeras med ÅV-huset. Byggnaderna får inte  
placeras på punktprickad mark.  
  
Jäv 
Leif Andersson (C) och Pär-Erik Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 
 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av två komplementbyggnader,  
uppförande av bullerplank och marklov för bullervall på fastighet  
Folkskolan 15. På fastigheten uppförs en ny skola och en ny idrottshall.  
 
En komplementbyggnad med användning garage är placerad på prickad mark. 
Prickad mark får enligt detaljplanen inte bebyggas. Garaget är placerat mot 
Nya Kinnavägen och är en del av bullerplanket. 
 
Den andra komplementbyggnaden har användningen återvinningshus.  
 
Ett bullerplank och en bullervall med syfte att dämpa bullernivån. 
 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning An, kvartersmark för  
allmänt ändamål, som vann laga kraft 8 oktober 1954. 
 
Komplementbyggnaden med användning garage är placerat på prickad mark, 
prickad mark får enligt detaljplanen inte bebyggas. Detta bedöms som en stor 
avvikelse. Garaget har en byggnadsarea på 48 kvm och fasad av tegel i grå 
kulör.  
 
Komplementbyggnaden, återvinningshuset har en byggnadsarea på 59,8 kvm 
och fasad av skivor i beige kulör.  
 
Planket kommer att bli 39,67 meter långt och 2,5 meter högt. Planket  
kommer att bestå av skivor i ljus beige och mörk beige kulör.   

  

Dnr 2020.290.235 
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Yttrande 
Ärendet har remitterats till miljöenheten avseende bullerplanket och  
bullervallen. Se bilaga.  
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och plan- 
och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot åtgärden. 

Motivering av beslut 

Garaget är placerad på prickad mark och det bedöms som en stor avvikelse.  
 
Återvinningshusets placering är bra avseende arbetsmiljöperspektivet för 
chaufförer vid sophämtning. 
 
Riktvärden för buller vid en skolgård är 50-55 dBA. Vid de delar av gården 
som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska den ekvivalenta 
ljudnivån vara 50 dBA och på övriga vistelseytor inom skolgården 55 dBA.  
Delar av skolgården går över 50 dBA och på den delen av skolgården ska 
särskolan ha sin utevistelse. Bedömningen är att det är olämpligt att ha  
utevistelse och lekmöjligheter för särskolan i ett extra utsatt område. Barn 
som går i särskolan behöver vistelseytor som är extra lugna för  
omgivningsbuller. Särskolan behöver ett område med 50 dBA för sin  
utevistelse.    

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnation av 
två komplementbyggnader, uppförande av plank och marklov för bullervall 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom: 2020-04-28 
Tillägg til lansökan  inkom: 2020-04-28 
Förtydligande till ansökan  inkom: 2020-05-20 
Plan-, fasad- och sektionsritning garage inkom: 2020-04-28 
Plan-, fasad- och sektionsritning ÅV-hus inkom: 2020-04-28 
Ritning bullerplank  inkom: 2020-04-28 
Höjd- och ytskiktsplan M-01-1-052 inkom: 2020-04-28 
Höjd- och ytskiktsplan M-01-1-053 inkom: 2020-04-28 
Beteckningar   inkom: 2020-04-28 
Planritning, utrustningsplan M-01-1-062 inkom: 2020-04-28 
Planritning, utrustningsplan M-01-1-063 inkom: 2020-04-28 
Ändrings-PM, bygglov  inkom: 2020-04-28 
Ritningsförteckning  inkom: 2020-04-28 
Nybyggnadskarta  inkom: 2020-04-28 
Bullerutredning   inkom: 2020-07-17 
Riktvärden, buller  inkom: 2020-07-17 
Yttrande, miljöenheten  inkom: 2020-07-17 
 
Avgift för prövning: 4 775 kr 
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Dagens sammanträde 

Bygglovarkitekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
Bo Kindström (SD) föreslår att ärendet återremitteras med följande  
motivering: 
1. Planket  

a. Estetiskt- och allmänt intryck – utgöra ett negativt intryck 
vid infarten till Kinna centrum 

b. Trygghetsskäl – ytan mellan skolan och planket kan bilda ett 
undanskymt område som lätt kan bli ett tillhåll utan kontroll. 

c. En mindre vall med växtplantering är ett bättre alternativ. 
2. Garaget bör kunna intrigeras med ÅV-huset. Byggnaderna får inte  
placeras på punktprickad mark. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Bo Kindström (SD) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Jäv 
Leif Andersson (C) och Pär-Erik Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan Hur man överklagar. 
 
Vi skickar er faktura separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.   

Expedieras till: 

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

________________ 
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§ 100/2020    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

1. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, naturavdelningen, beslut 2020-06-12 
nekad dispens för att ta bort biotopskyddad stenmur på fastigheten  
Nygården 1:7, Pbn 2020-82 216. 
 

2. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, rättsenheten, Beslut 2020-06-15  i 
ärende 403-1668-2020 om överklagande av beslut om tidsbegränsat 
bygglov för villavagn på fastigheten Holmåkra 1:30, plan- och  
byggnadsnämndens beslut upphävs. Pbn 2019-690 239,  
Pbn 2020-33 108. 
 

3. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr P 5038-19 R9. 
För kännedom har föreläggande skickats till parterna i målet gällande 
överklagande av Länsstyrelsen beslut 2019-12-04, dnr 403-34431-2018 
att inte ingripa mot uppställning av husbil på fastigheten Hanatorp 2:12 
tomt 15.  
 

4. Länsstyrelsens i Västra Götalands Län, beslut 403-1668-2020, att upphäva 
plan- och byggnadsnämndens bygglov för villavagn på Holmåkra 1:30 har 
överklagats till Mark- och miljödomstolen.  
 

5. Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-17 § 76, Kinnahult 6:45 
gällande bygglov för ändrad användning från industri till bostäder har 
överklagats. 
 

6. Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-17 § 81, Kinna 24:125  
gällande bygglov för mast och teknikbod har överkagats. 
 

7. Plan- och byggnadsnämndens delegationsbeslut 2020-07-03,  
Ekeliden 1:1, gällande avskrivning av ärende om olovlig byggnation har 
överklagats. 
 

8. Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-17 § 82, Grönkullen 1:1, 
gällande beviljat förhandsbesked har överklagats.  
 

9. Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-17 § 83, Nordbacka 1:5, 
gällande avslag förhandsbesked för två enbostadshus har överklagats. 
 

10. Plan- och byggnadsnämndens delegationsbeslut 2020-05-29,  
Assberg 3:26, gällande bygglov och startbesked för tillbyggnad av  
industribyggnad samt nybyggnad av hämtgarage har överklagats. 
 

11. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, rättsenheten, beslut 2020-07-22, 
dnr 403-24672-2020, Assberg 3:26. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

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

________________ 
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§ 101/2020    
 
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 
2017-114 Nybyggnad enbostadshus  2020-05-20 
2016-10 Nybyggnad enbostadshus  2020-05-20 
2017-197 Nybyggnation enbostadshus och  

garage    2020-05-20 
2019-61 Nybyggnad garage   2020-05-26 
2020.380 installation eldstad och rökkanal  2020-05-28 
2018-506 Installation av eldstad och rökkanal  2020-06-03 
2015-270 Nybyggnad pumpstation   2020-06-03 
2015-267 Nybyggnad tryckstegringsstation  2020-06-04 
2018-134 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-04 
2015-128 Tillbyggnad fritidshus   2020-06-09 
2020-163 Tillbyggnad enbostadshus  2020-06-09 
2020.417 Nybyggnation komplementbostadshus 2020-06-09 
2020.418 Ombyggnation av klassrum 2020-06-10 
2020.422 Adress på fastighet  2020-06-11 
2020.423 Adresser på fastighet  2020-06-11 
2020.425 Adresser på fastighet  2020-06-11 
2020.426 Adress på fastighet  2020-06-11 
2020.427 Adress på fastighet  2020-06-11 
2020.428 Adress på fastighet  2020-06-11 
2020.429 Adress på fastighet  2020-06-11 
2020.430 Adress på fastighet  2020-06-11 
2019-814 Installation eldstad   2020-06-11 
2018-461  Nybyggnad flerbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-06-11 
2020.420 Utvändig ändring  2020-06-11 
2020.416 Tillbyggnad av fritidshus  2020-06-12 
2020.269 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-12 
2020.328 Bygglov tillbyggnad av fritidshus 2020-06-12 
2020.383 Tillbyggnad och en altan  2020-06-12 
2020.309 Förhandsbesked två enbostadshus  2020-06-12 
2019-27  Ovårdad tomt  2020-06-12 
2020.432 Adress på fastighet  2020-06-12 
2020.268 Ändring av brandskydd  2020-06-12 
2019-665 Nybyggnation enbostadshus  2020-06-12 
2020.270 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-15 
2020.271 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-15 
2020.272 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-15 
2020.382 Nybyggnad transformatorstation 2020-06-15 
2020.439 Adress på fastighet  2020-06-15 
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2020.369 Nybyggnad transformatorstation  2020-06-15 
2020.298 Rivning av teknikbod  2020-06-15 
2016-136 Olovlig åtgärd   2020-06-15 
2018-270 Ovårdad tomt  2020-06-15 
  Plankostnadsavtal för upprättande  

av detaljplan   2020-06-15 
2020.370 Rivning samt nybyggnad  

transformatorstation   2020-06-16 
2020.364 Nybyggnad transformatorstation  2020-06-16 
2020.324 Installation eldstad   2020-06-17 
2020.200 Ändrad användning  2020-06-17 
2017-500 Olovlig åtgärd   2020-06-17 
2013-672 Olovliga ianspråktagna  

studentlägenheter  2020-06-17 
2020.392 Nybyggnad transformatorstation  2020-06-18 
2020.372 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-18 
2020.393 Nybyggnad transformatorstation 2020-06-18 
2020.384 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-18 
2020.216 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-18 
2019-364  nybyggnad teknik- omklädningsrum,  

spraypark och skyltanordning  2020-06-18 
2020.423 Adress på fastighet   2020-06-18 
2020.201 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-18 
2020.386 Förlängning av tidsbegränsat lov för  

paviljong   2020-06-18 
2020-49 Byte av vedspis  2020-06-22 
2020.266 Olovlig byggnation   2020-06-22 
2020.368 Rivning och nybyggnation  

transformatorstation   2020-06-23 
2020.371 Tillbyggnad skärmtak  2020-06-23 
2020.327 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-06-23 
2019-623 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-23 
2020.258 Installation eldstad och rökkanal  2020-06-23 
2020.253 Rivning    2020-06-23 
2019-599 Ändrad användning   2020-06-23 
2020.436 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-06-24 
2020.356 Tillbyggnad komplementbyggnad 2020-06-24 
2020.386 Tidsbegränsat bygglov skolpaviljong  2020-06-24 
2020.436 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-06-24 
2020.229 Förhandsbesked enbostadshus 2020-06-25 
2020.362 Nybyggnad transformatorstation   2020-06-26 
2020.373 Nybyggnad transformatorstation 2020-06-26 
2020.374 Nybyggnad transformatorstation 2020-06-26 
2020.394 Nybyggnad transformatorstation 2020-06-26 
2020.381 Nybyggnad transformatorstation 2020-06-26 
2020.428 Nybyggnad av ett fritidshus 2020-06-26 
2018-891 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-26 
2019-502 Nybyggnad enbostadhus  2020-06-26 
2020.326 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-06-29 
2020-452 Uppförande av sex skyltar och  

två parkeringsplatser  2020-06-30 
2020.396 Stödmur för 3 sektioner  2020-06-30 
2019-13 Tillbyggnad enbostadshus  2020-06-30 
2020.265 Anläggande av en mur  2020-06-29 
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2020-345 Om- och tillbyggnad av enbostadshus 2020-06-29 
2020.395 Tillbyggnad av ett enbostadshus 2020-06-29 
2020-438 Tillbyggnad av ett fritidshus  2020-06-29 
2020.77 Tillbyggnad av ett flerbostadshus 2020-06-29 
2012-5 Olovlig byggnation   2020-06-29 
2017-763 Tillbyggnad enbostadshus och  

rivning utehus  2020-06-29 
2020.388 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-06-29 
2012-5 Nytt ärende registrerat  

2018-447 228 (dubbla ärenden) 2020-06-29 
2020.272 Nybyggnad enbostadhus  2020-06-30 
2020.271 Nybyggnad enbostadshus  2020-06-30 
2020.342 Uppförande av mur, plank  

och utedusch  2020-07-01 
2019-701 Nybyggnad enbostadhus  2020-07-01 
2018-241 Tillbyggnad av ett fritidshus  2020-07-01 
2019-329 Tillbyggnad av ett enbostadshus 2020-07-01 
2019-464 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-07-01 
2018-482 Rivning och nybyggnad enbostadshus 2020-07-01 
2019-435 Interimistiskt slutbesked nybyggnad  

enbostadshus  2020-07-01 
2018-430 Upphävande av beslut  2020-07-01 
2019-341 Detaljplan   2020-07-01 
2020.144 Nybyggnad enbostadshus  2020-07-01 
2020.214 Tillbyggnad av ett enbostadshus 2020-07-01 
2020-106 Tiddsbegränsat bygglov för  

elevboende   2020-07-01 
2020-467 Adress på fastighet  2020-07-02 
2020.302 Näringsverksamhet bed and 

breakfast buss  2020-07-02 
2020.348 Tillbyggnad enbostadshus  2020-07-02 
2020.375 Nybyggnad transformatorstation 2020-07-02 
2015-615 Rivning av enbostadshus  2020-07-02 
2018-626 Nybyggnad enbostadhus  2020-07-02 
2018-612 Återuppbyggnad av nedbrunnet  

affärshus   2020-07-02 
2020.282 installation eldstad och skorsten 2020-07-02 
2020.328 Tillbyggnad av ett fritidshus  2020-07-02 
2020.443 Installation eldstad  2020-07-02 
2020-149 Ovårdad tomt  2020-07-02 
2020 74 Nybyggnad enbostadhus  2020-07-02 
   
2020.316 Tillbyggnad enbostadshus  2020-07-03 
2020.377 Rivning av en jordkällare  2020-07-03 
2020-555 Utvänding ändring av enbostadshus 2020-07-03 
2016-220 Utvänding ändring av enbostadshus 2020-07-03 
2018-788 Tilbyggnad av fritidshus  2020-07-03 
2018-623 Nybyggnad carportar  2020-07-03 
2020.460 Beslut som ersätter tidigare beslut  

olovlig åtgärd  2020-07-03 
2020-53 Ändrad anvädning från ett till  

tvåbostadshus  2020-07-03 
2020.310 Nybyggnad av en industribyggnad 2020-07-06 
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2020.302 Bygglov för annan byggnad – 
inredd buss   2020-07-06 

2020.354 Tillbyggnad av enbostadshus 2020-07-06 
2018-367 installation eldstad och skorsten 2020-07-06 
2017-378 Tillbyggnad enbostadshus  2020-07-08 
2020.414 Nybyggnad transformatorstation 2020-07-08 
2020.385 Utfyllnad och schatning  2020-07-08 
2020.341 Nybyggnad av  

komplementbostadshus  2020-07-08 
2020.414 Nybyggnad transformatorstation 2020-07-08 
2018-847 Utvänding ändring och delvis  

ändrad användning  2020-07-08 
2020.457 Nybyggnad attefall  2020-07-09 
2020.431 Nybyggnad av ett enbostadshus  

och komplementbyggnad  2020-07-09 
2020.321 Tillbyggnad fritidshus  2020-07-09 
2020.444 Rivning av enbostadshus  2020-07-09 
2019-532 Tillbyggnad enbostadshus  2020-07-09 
2020.348 Rivningslov för del av byggnad 2020-07-10 
2020.397 Nybyggnad av  

komplementbostadshus  2020-07-13 
2020-181 Ändring från tidsbegränsat bygglov  

till permanent  2020-07-13 
2020-90 Ändrad användning  2020-07-13 
2016-6 Ändrad användning  2020-07-16 
2020.416 Tillbyggnad fritidshus  2020-07-17 
2020.342 Uppförande av mur  2020-07-17 
2020.433 Markarbeten, bullervall  2020-07-17 
2020.463 Nybyggnad ett enbostadshus och  

en komplementbyggnad  2020-07-17 
2015-251 Nybyggnad enbostadshus  2020-07-20 
2020-166 Nybyggnad enbostadshus samt  

flytt av äldre stuga  2020-07-21 
2020-67 Tillbyggnad enbostadshus  2020-07-21 
2018-527 Ändring från pastorsexpedition  

till förskola   2020-07-22 
2019-12 Nybyggnad växthus  2020-07-23 
2020.202 Tillbyggnad enbostadshus  2020-07-23 
2018-829 Tillbyggnad träningslokal för hundar 2020-07-24 
2020.350 Rivning av pumpstation  2020-07-29 
2020.340 Tillbyggnad av garage  2020-07-30 
2020.447 Nybyggnad av plank  2020-07-30 
2020.442 Rivning av  befintlig altan samt  

nybyggnad altan  2020-07-30 
2019-306 Utvändig ändring av enbostadshus 2020-08-03 
2020.494 Nybyggnad transformatorstation 2020-08-03 
2020.513 Adress på fastighet  2020-08-04 
2020.514 Adress på fastighet  2020-08-04 
2020.515 Adress på fastighet  2020-08-04 
2020.516 Adress på fastighet  2020-08-04 
2020.517 Adress på fastighet  2020-08-04 
2019-711 Tillbyggnad enbostadshus med  

inglasat uterum  2020-08-05 
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2020-100 Tillbyggnad enbostadshus med  
inglasad altan  2020-08-05 

2020-96 Installation eldstad och rökkanal 2020-08-05 
2020-139 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-08-05 
2015-104 Nybyggnad garage   2020-08-05 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner  
redovisning-en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 

 


