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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 – 15:50 

  
Beslutande (S) Arvid Eklund 
 (S) Jan-Åke Löfgren 
 (L) Ulf Eriksson 
 (KD) Per-Åke Älvebrandt 
 (SD) Lennart Svensson 
 (C) Pontus Johansson 
 (M) Pär-Erik Johansson, tjänstgör för Rolf Skarin (M) 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 (S) Emmy Johansson § 102-109 
 (S) Anna Österberg 
 (C) Leif Andersson 
 (KD) Martin Andersson 
   
  Tjänstemän 
  Malin Bexell, förvaltningschef, § 109-115 
  Britt-Marie Strömberg, nämndsekreterare 
  Tony Bergsten enhetschef bygg, § 102-107 
  Victoria Bentsson, enhetschef sue, § 110-112 
  Theresa Magnusson, Bygginspektör, §102-103 
  Hanna Manaj, bygglovhandläggare, § 104 
  Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt, § 105-107 
  Lars Jönsson, planarkitekt, § 110-112 
  Afshin Ghafoori, planarkitekt, § 111 
  Lena Bodén, planhandläggare, § 108-110 
   
  

 
Utses att justera Per-Åke Älverbrandt 
  
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, måndag den 21 september, kl 13:30 
  
Underskrifter Sekreterare  § 102 - 115 
  Britt-Marie Strömberg   
     
 Ordförande    

  Pontus Johansson   
     
 Justerande    
 Per-Åke Älverbrandt 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Plan- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-16 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-09-22 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-10-15 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 

 
Underskrift   

 Britt-Marie Strömberg
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§ 102/2020    
 
Förändring av ärendelistan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
- Haby nytt gatunamn, flyttas 
- Ubbhult – förslag på nytt adressområde flyttas 
- Information flyttas 
- Rönnbäret 1 flyttas 
- Ytterås 5 kommer flyttas 
- Sätila 8:8 detaljplan, nytt ärende 
 

Dagens sammanträde 
Då förvaltningschef Malin Bexel och enhetschef Victoria Bengtsson är kallade 
till KSAU behöver följande ärenden ändras ordningsföljd ärendelistan: 
- Haby nytt gatunamn, flyttas 
- Ubbhult – förslag på nytt adressområde flyttas 
- Information flyttas 
- Rönnbäret 1 flyttas 
- Ytterås 5 flyttas 
- Sätila 8:8 nytt ärende 

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

________________ 
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§ 103/2020    
 
XX – Beslut om lovföreläggande och byggsanktionsavgift 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren att inom 
2 månader efter beslutet vunnit laga kraft inkomma med ansökan om lov. 
 
Med stöd av 11 kap. 51-53 §§ PBL påförs fastighetsägaren byggsanktions- 
avgift om XX kronor (XX kr). 
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald inom två månader från det att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
 
Anmälan     2020-05-04 
Fotodokumentation    2020-05-04 
Information till fastighetsägare   2020-05-04 
Lägeskontroll     2020-05-06 
Fotodokumentation    2020-06-05 
Beräkning sanktionsavgift    2020-06-05 
 

Ärendet 
Den 2020-05-04 fick plan- och byggnadsnämnden in en anonym anmälan via 
Teknik- och Serviceförvaltningen om en eventuell olovlig åtgärd som avsåg 
markhöjning av fastigheten och en utredning startades. 
 
Utredningens syfte var att ta reda på om det förekommer överträdelse mot 
plan- och bygglagen. 

Motivering av beslut 
Den 2020-05-04 skickades information ut till fastighetsägaren om att det 
kommit in en anmälan gällande en olovlig åtgärd på fastigheten. 
 
Den 2020-05-06 besökte kommunens mätingenjör fastigheten och gjorde en 
inmätning av de nya markhöjderna. Inmätningen visade att marken hade 
höjts med 1,24 meter. 
 
Den 2020-06-05 gjordes tillsyn på fastigheten av en byggnadsinspektör. 
 
Byggenhetens bedömning är att åtgärden är lovpliktig och att lov sannolikt 
kan ges i efterhand. 
 
Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och 
byggförordningen (2011:338) PBF. 
 
Den utförda åtgärden är lovpliktig enligt 9 kap. 11 § PBL. 
 
Om föreläggandet inte följs kommer åtgärderna utföras på den ansvariges 
bekostnad enligt 11 kap. 27 § PBL. 
 

Dnr 2020.305 228 
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Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är 
utfärdat, enligt 10 kap 3 § PBL. 
 
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51-53 §§ PBL. 
 
För beräkning av byggsanktionsavgift, se bilaga byggsanktionsavgift. 
 
Om lov ges i efterhand till åtgärden får byggnadsnämnden bestämma om 
skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt  
9 kap. 38 § PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren att inom 
2 månader efter beslutet vunnit laga kraft inkomma med ansökan om lov. 
 
Med stöd av 11 kap. 51-53 §§ PBL påförs fastighetsägaren byggsanktions- 
avgift om XX kronor (XX kr). 
  
Byggsanktionsavgiften ska vara betald inom två månader från det att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
 
Anmälan     2020-05-04 
Fotodokumentation    2020-05-04 
Information till fastighetsägare   2020-05-04 
Lägeskontroll     2020-05-06 
Fotodokumentation    2020-06-05 
Beräkning sanktionsavgift    2020-06-05 

Dagens sammanträde 
Bygginspektör Theresa Magnusson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
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Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan  
Hur man överklagar. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Fotodokumentation 
Bilaga 2 - Uträkning av byggsanktionsavgift 
Bilaga 3 - Hur man överklagar  

Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägare 

________________ 
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§ 104/2020    
 
OLOFSRED 1:57 – Beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnat-
ion av två enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för två enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 § med villkor att en  
bullerutredning som klarar kraven i bullerförordningen (2015:216) lämnas in i  
samband med bygglovsansökan och att utformning och placering sker i  
samråd med byggenheten och fastighetsägare till fastighet Olofsred 1:59.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-06-10 
Situationsplan inkom 2020-08-20 
Yttrande miljö inkom 2020-08-21 
 
Avgift:  
Förhandsbesked     7 740 kronor 
Grannhörande     3 096 kronor 
Kungörelse         278 kronor  
VA-granskning miljöenheten    5 160 kronor 
Avgift totalt:   16 274 kronor 
 

Ärendet 
Ansökan gäller förhandsbesked för två enbostadshus i två våningar med en 
bruttoarea på 240 kvm. Fastigheten har en area på 2853 kvm. Fastigheten 
ska styckas av i två och varje fastighet får 1400 kvm fastighetsarea.  
Enbostadshusen kommer att ha enskild vatten- och avloppsanläggning  
 
Ärendet komplett 2020-08-20. 
 
Ärendet har remitterats till miljöenheten två gånger gällande den enskilda 
vatten- och avloppsanläggningen. Efter att sökande lämnade in en ny  
situationsplan med förslag på gemensam vattenbrunn tillstyrker miljöenheten 
byggnation. Inga natur- eller kulturmiljövärden finns på platsen. Se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med  
plan- och bygglagen 9 kapitlet 25 §. Avstyrkan från fastighetsägare till  
XX har inkommit. Fastighetsägarna avstyrker på grund av att deras sjöutsikt 
kommer att skymmas vid byggnation av två hus, med två våningar som ligger 
i bredd framför deras hus. Fastighetsägarna vill gärna att sökande i kommuni-
cering med dem kommer fram till en bättre placering.  
Fastighetsägarna till XX vill hellre att det byggs enplanshus eller eventuellt 
1,5 plan. Fastighetsägarna skriver även att trekammarbrunnen är placerad 
nära deras altan. Se bilaga.  
 
Inga fler synpunkter har inkommit. Byggenhetens bedömning är att exakt  
utformning och placering hanteras i bygglovet. Miljöenheten handlägger  
avloppsanläggningar och hör berörda grannar under handläggningen. 

Dnr 2020.419 216 
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Motivering av beslut 
Ansökt åtgärd kompletterar befintlig bebyggelse väl och det finns inga  
utpekade natur- eller kulturvärden på platsen. Ett par stora ekar finns på  
fastigheten och dessa bör bevaras för karaktärens skull då det växer ekar i 
närområdet. Terrängen är kuperad och det växer blandskog på fastigheten. 
Eftersom fastigheten ligger i nederkant av en kulle behöver dagvatten  
hanteras.  
 
Handläggningen har beaktat barnkonventionens artikel 27 om barnets rätt till 
den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,  
moraliska och sociala utveckling. Bedömningen är att barn har tillgång till  
naturen och kan aktivera sig både i skog och sjö. Närheten till kollektivtrafik 
främjar tillgången till sociala aktiviteter.  
 
Ansökan har prövats mot plan- och bygglagen 2 kapitlet (PBL 2010:900). Den 
sammantagna bedömningen är att marken från allmän synpunkt är lämplig 
för byggnation av två enbostadshus.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för två enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 § med villkor att en buller- 
utredning som klarar kraven i bullerförordningen (2015:216) lämnas in i  
samband med bygglovsansökan och att utformning och placering sker i  
samråd med byggenheten och fastighetsägare till fastighet Olofsred 1:59.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-06-10 
Situationsplan inkom 2020-08-20 
Yttrande miljö inkom 2020-08-21 
 
Avgift:  
Förhandsbesked    7 740 kronor 
Grannhörande    3 096 kronor 
Kungörelse       278 kronor  
VA-granskning miljöenheten   5 160 kronor 
Avgift totalt:   16 274 kronor  

Dagens sammanträde 
Bygglovhandläggare Hanna Manaj redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
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Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan Hur man överklagar. 
Bilagor: 
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
 
Vi skickar er faktura separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  
 
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 §. 
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden, fastighetsägaren och fastighetsägare till  
Olofsred 1:59 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 berörda fastighetsägare,  
XX enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 105/2020    
 
Kovra 1:27 – Beslut om återremmitering gällande förhandsbesked för 
enbostadshus och komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden återremmiterar ärendet för fortsatt  
handläggning gällande placering av bostadshuset samt vägen. 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett 
garage på fastigheten Kovra 1:27.  
Fastigheten kommer att styckas av med ca 2000 kvm i syd. 
Det tänkta huset kommer att ha en bruttoarea på ca 166 kvm. I området 
finns idag ca fyra bebyggda tomter. Enskilt vatten och avlopp kommer att  
anläggas på fastigheten. 
 
Ärendet har remitterats till miljöenheten som avstyrker bebyggelse på  
jordbruksmarken samt placering av avloppet som inte är lämplig på den  
planerade avstyckningen, se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, grannarna avstyrker. 

Motivering av beslut 
I översiktsplanen 2017 redovisas fastigheten inom ett avrinningsområde där 
särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). Den tänkta lokaliseringen på den  
avstyckade fastigheten ligger på jordbruksmark. Platsen uppfyller inte kraven 
i 2 kapitlet 1-2 § och 4-5 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för ett  
enbostadshus och ett garage på fastigheten med stöd av plan- och bygglagen 
2 kapitlet 4 § och 6§. 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2020-07-28 
Situationsplan   inkom 2020-07-28 
Fasadritningar   inkom 2020-07-28 
Följebrev   inkom 2020-07-28 
 
Avgift 
Förhandsbesked  6 685 kr  

Dagens sammanträde 
Bygglovarkitekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Dnr 2020.508 216 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Jan-Åke Löfgren (S) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Jan-Åke Löfgren (S) föreslår återremitering för fortsatt handläggning gällande 
placering av bostadshuset och vägen. 

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 – Bemötande från sökande 
Bilaga 3 – Yttrande från miljöenheten 
Bilaga 4 – Yttrande från grannar  

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

________________ 
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§ 106/2020    
 
Karlabo 1:9>1 – Beslut om bygglov med lokaliseringsprövning 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning gäl-
lande 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 140,3 kvm.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Mattias Eliasson, RISE SC0449-12 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2020-06-26 
Situationsplan   inkom 2020-06-26 
Plan-, sektion- och fasadritning  inkom 2020-06-26 
Anmälan om KA   inkom 2020-06-26 
 
Avgift  
Bygglov  12 384 kr 
Grannehörande     6 192 kr 
Kungörelse       278 kr 
Startbesked  14 448 kr 
Avgift totalt  33 303 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av ett  
Enbostadshus och en komplementbyggnad. 
 
Ärendet komplett 2020-06-26. 
 
Bostadshuset blir placerat i den västra delen av fastighetsskiftet enligt 
situationsplanen. Enbostadshuset kommer att ha en brutto- och  
byggnadsarea på 140,3 kvm och boarea på ca 123,5 kvm. Huset kommer att 
vara i ett plan med fyra rum och kök. Byggnadshöjden blir ca 3,2 m. Fasaden 
kommer att bestå av liggande träpanel i vit kulör, fönstren av trä i vitt och 
aluminium och taket kommer att bestå av tegelröda betongspannor.  
 
Enskilt vatten och avlopp kommer att anläggas på fastigheten. 
 
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker ansökan, se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §, grannarna tillstyrker. 

Dnr 2020.461 231 
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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.  
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför område med sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är en  
lantbruksfastighet och är belägen ca 900 m nordväst om Vällasjö i  
Vällabäcken och ca 1,5 kilometer nordväst om LV 1520. 
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom område som inte utpekat som något specifikt område. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med 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 140,3 kvm.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Mattias Eliasson, RISE SC0449-12 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan   inkom 2020-06-26 
Situationsplan   inkom 2020-06-26 
Plan-, sektion- och fasadritning  inkom 2020-06-26 
Anmälan om KA   inkom 2020-06-26 
 
Avgift 
Bygglov  12 384 kr 
Grannehörande      6 192 kr 
Kungörelse       278 kr 
Startbesked  14 448 kr 
Avgift totalt  33 303 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 
- Inre VA 
- Konstruktionsritning: K-sektion samt detaljer 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Överenskommelse utsättning 
       
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
 
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 
Bilaga 3 – Yttrande från grannar 
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Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägaren samt medsökaren till Karlabo 1:9, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.   
 
Kopia skickas till kontrollansvarig, Mattias Eliasson. 
 
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, enligt plan- och bygglagen  
9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 17(32) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2020-09-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 107/2020    
 
Vännåkra 3:5>1 – Beslut om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 
med motiveringen att karaktären i området redan påverkats av tidigare  
nybyggnationer och möjlighet till kommunal VA-anslutning kommer att finnas. 
 
Kontrollansvarig enl. PBL: 
Leif Andersson, RISE SC0431-15 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-06-15 
Plan- och sektionsritning inkom 2020-06-15 
Fasadritningar  inkom 2020-06-15 
Situationsplan  inkom 2020-06-15 
Situationsplan befintlig inkom 2020-06-15 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2020-06-15 
 
Avgift 
Bygglov avgift:     7 430 kr  
Startbesked avgift:    8 668 kr 
Kungörelse        278 kr 
Avgift totalt  16 376 kr 
 
Leif Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.  
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten 
Vännåkra 3:5. Befintlig bebyggnation kommer rivas. Ansökan om rivningslov 
har inkommit separat.  
Fastigheten ligger inom kommunens kulturmiljöområden.  
 
Vatten och avlopp kommer att bli kommunalt under 2021.  
Ärendet är kommunicerat som avslag. Den sökanden ville gå vidare med sin 
ansökan och har lämnat ett bemötande om varför de vill gå vidare. Detta 
gjordes efter att sökande fått yttrandet från kommunantikvarien. 
 
Enligt bemötandet är den befintliga stugan i dåligt skick. Enligt sökande går 
det inte att ansluta till kommunalt VA på grund av utrymmet i huset samt att 
frostskador kan uppkomma. (se bilaga). 

  

Dnr 2020.441 234 
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Motivering av beslut 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, men  
ligger inom område med sammanhållen bebyggelse och i direkt anslutning till 
ett planlagt område. Fastigheten ligger inom ett utpekat område för Marks 
kommun och ingår i kommunens kulturmiljöprogram. 
 
Det befintliga fritidshuset är på ca 25 kvm. Fasaden består av stående  
träpanel i vit kulör, fönstren är mörkblåa och de varierar i storlek. Taket  
består av plåt och vindskivor, med taklutning på 25 grader. 
 
Det tänkta fritidshuset skiljer sig mycket ifrån det befintliga. Det kommer att 
bli på ca 81 kvm. Fasaden kommer att bestå av svart träpanel, fönstren blir 
vita och kommer bestå av trä och aluminium. Taket kommer bestå av  
betongtakpannor med grå kulör, med taklutning på 45 grader. 
 
Den tänkta placeringen ligger ca 7 meter från det befintliga huset, vilket  
kommer att ändra “kedjan” på husen utmed vägen och stranden. 
 
I området finns det många fritidshus med varierande utformning. Detta 
skapar områdets karaktär i sina helheter. Det tänkta huset är ett större hus 
med andra material och färger än de som finns i området. Sökanden behöver 
lämna bättre förslag på det nya huset så att det passar in och underordna sig 
området, enligt 8 kapitlet 13 §. 
 
Ärendet har remitterats till kommunens antikvarie, Linda Lövkvist som har  
inkommit med synpunkter ur kulturhistoriska värden på det befintliga huset 
samt det nya förslaget. (se bilaga) 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 
fritidshus då det nya förslaget i storlek, material och färg inte smälter in i  
området. Fritidshuset upplevs dominerande och inte passar in i området. 
Byggnadens karaktärsdrag, konstnärliga och kulturhistoriska värden är inte 
uppfyllda med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitel 17 § och 8 kapitel 13 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2020-06-15 
Plan- och sektionsritning inkom 2020-06-15 
  Fasadritningar  inkom 2020-06-15 
Situationsplan  inkom 2020-06-15 
Situationsplan befintlig inkom 2020-06-15 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2020-06-15 
 
Avgift 
Prövning bygglov  6 685 kr  

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19(32) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2020-09-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Dagens sammanträde 
Bygglovarkitekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår att bygglov med lokaliseringsprövning ska  
beviljas. 
 
Per-Åke Älverbrandt föreslår att ärendet återremiteras för fortsatt  
handläggning. 

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två 
förslag.  
 
Ordföranden ställer Pontus Johanssons (C) förslag (bevilja bygglov) mot  
Per-Åke Älverbrandts (KD) förslag om återremittering och finner att plan- och 
byggnadsnämnden antar Pontus Johanssons (C) förslag (bevlja bygglov) 
 
Votering begärs och verkställs.   
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för bifall till att bevilja ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning 
enligt Pontus Johanssons (C) förslag. 
Nej-röst för bifall till att återremittera ansökan om bygglov med lokaliserings-
prövning för vidare handläggning enligt Per-Åke Älverbrandts (KD) förslag. 
 

Ledamot Ja Nej  
Arvid Eklund (S)  X 
Jan-Åke Löfgren (S) X  
Ulf Eriksson (L) X  
Pär-Erik Johansson (M) X  
Per-Åke Älvebrandt (KD)  X 
Lennart Svensson (SD) X  
Pontus Johansson (C) X  

Med 5 ja-röster och 2 nej-röster bifaller plan- och byggnadsnämnden  
Pontus Johanssons (C) förslag.  

Jäv 
Leif Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.  
 
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  
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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 
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsritning: K-sektion samt detaljer 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Överenskommelse utsättning 
       
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan Hur man överklagar.  
 
Bilagor: 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 – Yttrande från kommunantikvarie 
Bilaga 3 – Svar på mejl från kommunantikvarie 
Bilaga 4 – Svar från sökande och bemötande   

Expedieras till: 
Beslutet delges den sökande och fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen 
9 kapitlet 41 §. 
 
Kopia skickas till kontrollansvarig, Leif Andersson 
 
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 
________________ 
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§ 108/2020    
 
Haby - Beslut om nytt gatunamn 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Den nya gatan får namnet Gullsätersgatan. 
 

Ärendet 
Ett ärende, som legat vilande, angående nytt gatunamn i Haby, Skene, har nu 
aktualiserats i samband med att ny gata kommer att anläggas i området.  
En tillfällig grusväg finns idag. 
 
Anslutning sker från Habyvägen. En bebyggd fastighet med tillfällig utfart via 
det obebyggda området berörs. Övriga fastigheter längs gatan är obebyggda. 
 
Ärendet har skickats på remiss till Skene-Örby Hembygdsförening samt till 
berörd fastighetsägare.  
Remissinstanserna har inkommit med följande namnförslag: Gullsätersgatan, 
Hedgatan och Haby Höjdsgatan. 

Motivering av beslut 
Ett ärende, som legat vilande, angående nytt gatunamn i Haby, Skene, har nu 
aktualiserats i samband med att ny gata kommer att anläggas i området.  
En tillfällig grusväg finns idag. 
 
Området ligger inom detaljplan. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Den nya gatan får namnet Gullsätersgatan. 

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

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

________________ 
  

Dnr 2014-69 246 
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§ 109/2020    
 
Ubbhult  - Förslag på nytt adressområde  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Det nya adressområdet får namnet Jägmästarhöjden. 
 

Ärendet 
Ett område med 6 nya fastigheter har tillkommit öster om Jägmästarvägen i 
Ubbhult.  
 
Fastigheterna saknar registrerade adresser.  
 
Området ligger utanför detaljplan. 
 
Ärendet har skickats på remiss till Kråkereds Bygdeförening, inga synpunkter 
har inkommit. 

Motivering av beslut 
Ett område med 6 nya fastigheter har tillkommit öster om Jägmästarvägen i 
Ubbhult.  
 
För att undvika omadressering av befintliga adresser på Jägmästarvägen  
föreslås istället ett nytt adressområde. 
 
Berörd fastighetsägare är positiv till förslaget. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Det nya adressområdet får namnet Jägmästarhöjden. 

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

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

________________ 
  

Dnr 2020-538 246 
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§ 110/2020    
 
Information 
 
1. Planhandläggare Lena Bodén informerar om detaljplane gällande Skene 3:16 är 

ute på samråd. 
a. Kommer att bli utökat planförfarande då förslaget går emot FÖP. 

2. Planarkitekt Lars Jönsson informerar om 
a. Fem detaljplaner är på eller kommer ut på granskning: 

i.  Lygnersvider 1:31, Horred 9:7 norr, Skene 48:1, Rönnbäret 1, Häg-
nen. 

b. Fem detaljplaner är på är på eller kommer ut på samråd: 
i.  Skene 3:16, Rönnbäret 1, Assberg 4:17, Vännåkra 2:81, Melltorp 

3:5 
c. Tre detaljplaner är antagna eller godkända: 

i.  Lygnersvider 1:31, Slånbäret 3, Ytterås 5. 
d. Fem detlajplaner har fått eller kommer att få planbesked: 

i.  Assber 3:21, Hultet 1:2, Tomten 3:12, Sätila 8:8, Vrågläntan. 
e. Tolv detaljplaner inväntar material/byte av beställare/ pausad av beställare 

eller dialog med beställare: 
i.  Kungsfors, Horred 9:7 söder, Örby 1:1, Kråkered 1:9, Assberg 3:27, 

Sätila 3:3, Sätila 5:15, Aratorp 7:4, Sätila 5:25 mfl, Arena C, Mura-
regatan, Fristla 5:34 

f. En detaljplan har fått förtydligande från plan- och byggnadsnämnden: 
i.  Melltorp 1:31. 

g. Sex stycken detaljplaner är väntade under hösten 2020, förskolor i Hyssna 
och Sätila, skola i Ubbhult, Sätila-Bua, Hyssna-Stjärnhult, Kvarteret Folk-
skolan. 
 

3. Förvalningschefem Malin Bexell informerar om: 
a. Pandemi Covid-19: 

i.  Följer utveckling och folkhälsomyndighetens rekommendationer – 
uppmaning utskickad till medarbetarna. Vi fortsätter särskilt vid-
tagna åtgärder med hemarbetet, möten etc under hösten.  
 

ii.  Uppmanar till bokade besök 
 

iii.  Prioritering av lokala företag (vid behov)  
 

b. På agendan just nu: 
i.  Bygga och utveckla förvaltning:en 

 
ii.  Förbättring av "våra sidor" på mark.se 

 
iii.  Intern- och externkommunikation 

 
iv. E-tjänster: Först ut kommer att vara följande tjänster: lämna in an-

sökan om bygglov, anmälan av anmälningspliktiga åtgärder (atte-
fallshus och eldstäder), förhandsbesked och strandskyddsdispens)  

 
v. Ökat samarbete med BUF avseende behov av skolor och förskolor 

Kinna och Skene 
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vi. Markanvisningstävlingen Kvarteret Folkskolan går nu in i nästa fas 
där utvärdering av inkomna anbud kommer att ske. 

 
vii.  Översyn av parkeringssituationen i Kinna pågår och under hösten 

behandlas fråga om parkeringshus politiskt 
 

viii.  Tillsammans med Teknik- och Service går vi nu in i nästa fas för ett 
nytt Kinna Resecentrum.  

________________ 
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§ 111/2020    
 
Beslut gällande antagande för detaljplan för Ytterås 5 med flera 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar detaljplan 
för Ytterås 5 med flera i enlighet med upprättat förslag. 
 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att i samband med avstyckning och fastighetsreglering 
av stamfastighet Ytterås 1 skapa möjlighet till förtätning inom nya fastigheten 
Ytterås 5. 
 
Detaljplanen syftar till att ändra tidigare område för centrumändamål som 
delvis utnyttjats till markparkeringar av närliggande fastigheter till ändamålet 
bostäder, kontor och detaljhandel.  
 
Syftet är att utveckla kvarteret med hänsyn till närliggande kulturmiljö.  
Flerbostadshus anpassar sig till befintlig kulturmiljö längs Boråsvägen. Den 
befintliga in- och utfarten till fastighet Ytterås 5 och Ytterås 2 flyttas österut 
för att förbättra trafiksäkerheten och anpassa angöring till föreslagen  
bebyggelse.  

Motivering av beslut 
Förslag till detaljplan är förenligt med Marks kommuns översiktsplan via  
förstärkning av bebyggelsestrukturen och utnyttjandet av befintlig  
infrastruktur kring Kinna centrum. 
 
Detaljplanen innebär ett tillskott om cirka 65 lägenheter i centrala Kinna vilket 
motsvarar ca 11% av bostadsbehovet fram till 2030 i enlighet med  
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Detaljplanen ger möjlighet till att upprätthålla en ändamålsenlig struktur och 
förutsättning för en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror. Detaljplanen innebär inte att några miljökvalitetsnormer överskrids.  
 
En klimatanpassad bostadsbebyggelse med goda förutsättningar till service, 
infrastruktur och hållbart resande ersätter tidigare mark som utnyttjats till 
markparkering.  
 
I samband med genomförandet ändras centrala delar av Kinna vilket  
resulterar i att parkeringsplatser längs Boråsvägen försvinner till förmån för 
ny bostadsbebyggelse. De ändrade förhållandena påverkar främst  
detaljhandelns parkeringsförutsättningar. Ett genomförande innebär även att 
viss kommunal infrastruktur behöver optimeras och byggas ut.  
Bedömningen är att fördelarna av bostadsbebyggelse i centrala Kinna  
överväger nackdelarna med sämre förutsättning för parkering som främst 
nyttjas av en till två fastigheter. Dessutom finns goda möjligheter till  
parkering i närliggande parkeringshus Kinna centrum.  
Ett antagande av detaljplanen kommer innebära genomförandekostnader för 
Teknik- och servicenämnden i form av kostnader för utbyggnad av vatten och 
avlopp. Kostnaderna uppskattas bli 1 miljon kronor. 

Dnr 2018-133 214 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar detaljplan 
för Ytterås 5 med flera i enlighet med upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Lars Jönsson och planarkitekt Afshin Ghafoori redogör för  
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
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§ 112/2020    
 
Rönnbäret 1 del av – Detaljplan, beslut om granskning 

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

Ärendet 
Detaljplanen syftar Syftet med detaljplanen är att ändra markens planmässiga 
reglering till att permanent tillåta pågående tillståndsgiven verksamhet som 
idag har tillfälligt bygglov. Användningen räknas i plansammanhang som  
bostäder. 
Planen syftar vidare till att ge möjlighet att använda en kulturhistoriskt  
intressant byggnad så att den kan bevaras på ett bra sätt.    

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den  
2020-02-04 § 5. 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd den 2020-02-07 genom 
delegationsbeslut. 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en  
samrådsredogörelse. 
Efter samråd har följande ändringar gjorts i planförslaget. 
• Bullerberäkning har genomförts och kommenterats, resulterade dock inte 
i behov av planbestämmelse. 
• Bestämmelse om skydd mot översvämning har uppdaterats. 
• Texten om hävande av strandskydd har utvecklats 
• Bestämmelse om att markhöjning ska föregås av marklov har införts. 
• Diverse delar av planbeskrivningen har uppdaterats. 
 
Planförslaget bedöms nu vara klart för en granskningsremiss. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för del av 
Rönnbäret 1. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
  

Dnr 2020-22 214 
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§ 113/2020    
 
Sätila 8:8 – Beslut om återtagen delegtation gällande detaljplan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden återtar delegation från enhetschef att besluta 
om samråd i ärendet. 
 

Dagens sammanträde 
Pontus Johansson (C) föreslår att delegation från enhetschef att besluta om 
samråd i ärendet återtas. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
 
 
 
 

Dnr 2020.320 214 
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§ 114/2020    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

1. Sveriges kommuner och regioner, 2020-08-11. Nya regler om              
miljöbedömnng kan påverka byggnadsnämndens delegationsordning. 
 

2. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2020-08-17 för kännedom.        
Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet i ärende Assberg 3:26     
tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av hämtgarage har    
överklagats till Mark- och miljödomstolen.  
 

3. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2020-08-18 för kännedom.      
Strandskyddsdispens och dispens från föreskrifterna för Ramhultafallets 
naturresevat, för uppföra ett vindskydd på fastigheten Lygnersvider 1:31. 
 

4. Kommunstyrelsen, 2020-07-10, KS 2020-396. Regler gällande            
personalföreträdares närvarorätt vid nämndernas behandling av ärenden 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess       
anställda. 
 

5. Mark- och miljödomstolen, Vänersborg, dom i Mål nr P 4200-19 gällande 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Tomten 3:12. Mark- och miljödomstolen avlsår överklagandet. 
 

6. Länsstyrelsen i Västra Götalandslän, 2020-08-31 för kännedom. Plan- och 
byggnadsnämndens delegationsbeslut 2020-08-21 STR.2020.499 gällande 
strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten Vännåkra 3:5        
godkänns. 

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

________________ 
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§ 115/2020    
 
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 
2020.218 Förläggande om OVK  2020-04-07 
2020.206 Anmälan attefallsbyggnation 2020-04-09 
2019-692 Rivning scenbyggnad  2020-05-04 
2019-748 Nybyggnad enbostadshus samt  

komplementbyggnad  2020-05-04 
2019-778 Nybyggnad ett enbostadshus 2020-05-04 
2019-580 Rivning föreningslokal  2020-05-05 
2018-80 Tillbyggnad enbostadshus  2020-05-05 
2020-61 Anläggande av stödmur  2020-05-06 
2020.313 Nybyggnad enbostadshus 2 020-06-11 
2020.192 Bygglov för uppförande av annan  

byggnad (paviljonger)  2020-06-11 
2020.329 Uppförande av plank  2020-06-11 
2018-726 Rivning av befintligt fritidshus och  

komplementbyggnad samt nybyggnad  
av nytt fritidshus  2020-06-29 

2020.270 Nybyggnad enbostadshus  2020-07-03 
2020.268 Ändring av brandskydd  2020-07-03 
2020.224 Nybyggnad av ett enbostadshus och  

en komplementbyggnad  2020-07-03 
2020.269 Nybyggnad av ett enbostadshus  

och en komplementbyggnad 2020-07-03 
2020-520 Adress på fastighet  2020-08-06 
2020.521 Adress på fastighet  2020-08-06 
2020.522 Adress på fastighet  2020-08-06 
2020.523 Adress på fastighet  2020-08-06 
2020.524 Adress på fastighet  2020-08-06 
2020.525 Adress på fastighet  2020-08-06 
2020.526 Adress på fastighet  2020-08-06 
2019-476 Detaljplan   2020-08-06 
2019-309 utvändig ändring  2020-08-07 
2020.528 Installation va bastuagregat 2020-08-10 
2020.535 Installaiton eldstad  2020-08-11 
2020.539 Adress på fastighet  2020-08-12 
2020.540 Adress på fastighet  2020-08-12 
2020.522 Adress på fastighet  2020-08-12 
2020.523 Adress på fastighet  2020-08-12 
2020.524 Adress på fastighet  2020-08-12 
2020.525 Adress på fastighet  2020-08-12 
2020.526 Adress på fastighet  2020-08-12 
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2020.543 Adress på fastighet  2020-08-13 
2020.303 Tidsbegränsat bygglov ändrad  

användning från internat till  
vandrarhem   2020-08-13 

2020.544 Adress på fastighet  2020-08-14 
2020.548 Adress på fastighet  2020-08-17 
2020.308 Nybyggnad av växthus (Attefall) 2020-08-17 
2017-729 Nybyggnad pumpstation  2020-08-17 
2016-837 Rivning av skolbyggnad  2020-08-17 
2019-638 Uppförande skyltanordning 2020-08-18 
2018-38 Nybyggnad pumpstation  2020-08-18 
2019-270 Tillbyggnad bostadshus  2020-08-18 
2015-774 Tillbyggnad enbostadshus  2020-08-19 
2020.443 Installation eldstad  2020-08-19 
2020.477 Anläggande av en stödmur 2020-08-19 
2020-550 Installation av stoltrappshiss 2020-08-19 
2020.465 Tillbyggnad   2020-08-19 
2020.507 Tillbyggnad fritidshus  2020-08-19 
2019-594 Inglasning av balkong  2020-08-20 
2020.490 Förhandsbesked nybyggnad  

enbostadshus  2020-08-20 
2020.495 Uppförande av tält  2020-08-20 
2020-85 Tillbyggnad av garage  2020-08-20 
2018-127 Ändrad användning från källarlokal  

och vind till bostadslägenheter  2020-08-20 
2019-400 Påverkan av kulturhistoriska värden 2020-08-20 
2020.473 Utvändig ändring av högreservoar 2020-08-21 
2020.499 Nybyggnad fritidshus  2020-08-21 
2020.448 Rivnings av ett fritidshus och  

komplementbyggnad samt bygglov  
för nybyggnad av ett fritidshus 2020-08-21 

2019-629 Tillbyggnad industribyggnad 2020-08-24 
2019-533 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-08-24 
2020.482 Nybyggnad ett enbostadshus och  

en komplementbyggnad 2020-08-24 
2020.475 Nybyggnad ett enbostadshus  

inklusive garage  2020-08-24 
2016-272 Nybyggnad garage   2020-08-24 
2020.451 Nybyggnad fritidshus  2020-08-24 
2020.91 Ommålning av fasad  2020-08-24 
2017-526 Nybyggnad två radhuslängor 2020-08-24 
2020.88 Installation av köksspis  2020-08-25 
2020.145 Ej godkänd OVK  2020-08-26 
2020-483 Nybyggnad transformatorstation 2020-08-28 
2020.503 Ovårdad tomt  2020-08-28 
2020-567 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-08-31 
2020-94 Ändrad användning och invändig  

tillbyggnad   2020-08-31 
2020.565 Installation av stoltrapphiss 2020-08-31 
2020.568 Installation av eldstad  2020-08-31 
2020.471 Ändring av fasad  2020-08-31 
2020.351 Utvänding ändring  2020-08-31 
2018-357 Ovårdad tomt  2020-08-31 
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2020.255 Nybyggnation av fyra flerbostadshus  
och två komplementbyggnader 2020-08-31 

2020.574 Tillbyggnad enbostadshus  2020-09-01 
2020.505 Olovlig åtgärd   2020-09-01 
2020.572 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-09-02 
2018-470 Nybyggnad enbostadshus  2020-09-03 
2020-81 Nybyggnad två flerbostadshus 2020-09-03 
2019-237 Utebliven OVK  2020-09-03 
2020.582 Ej inlämnad OVK  2020-09-03 
2020.358 Strandskyddsdispens för brygga 2020-09-03 
2020.458 Tillbyggnad enbostadshus  2020-09-04 
2020.154 Installation av eldstad och rökkanal 2020-09-04 
2020.585 Tillbyggnad av enbostadshus 2020-09-04 
2018-487 Ovårdad fastighet  2020-09-04 
2017-437 Olovlig byggnation  2020-09-04 
2019-244 Tillbyggnad enbostadshus  2020-09-04 
2019-770 Nybyggnad enbostadshus  2020-09-04 
2019-606 Nybyggnad enbostadshus samt  

komplementbyggnad  2020-09-07 
2020.587 Installation av spisinsats  2020-09-07 
2020.553 Tillbyggnad enbostadshus  2020-09-08 
2020.493 Breddning av väg samt uppförande  

av stängsel   2020-09-08 
2020.504 Nybyggnad av nodskåp  2020-09-08 
2020.488 Förhandsbesked för ett enbostadshus  

och komplementbyggnad  2020-09-08 
2020.325 Utvänding ändring av  

komplmentbyggnad  2020-09-08 
2020-87 Ovårdad tomt  2020-09-08 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-
en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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