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§ 119/2020    
 
Information 

 

1. Mohammed Dahir Farah som är nyanställd som bygglovhandläggare men kommer 

även att fungera som byggenhetens samordnare.  

Mohammed berättar kort om sig själv. 

 

2. Förvalningschefen Malin Bexell informerar om: 

a. Marks kommun följer utvecklingen och folkhälsomyndighetens rekomendat-

ioner – uppmaning utskickad till medarbetarna. Vi forsätter särsklilt vid-

tagna åtgärder med hemarbetet, möten etc under hösten. Vi ser en något 

ökad sjukfrånvaro 

b. Bygga och utveckla förvaltningen 

i. Fortsatt arbete med att förbättra ”våra sidor” på mark.se. 

ii. Fortsätter med att effektiveisera och förbättra våra processer. 

1. Bygglovsprocesser 

c. Ökat samarbete med BUF avseende behvö av skolor och förskolor i Kinna 

och Skene (detaljplan) 

d. Målbild Kinna centrum 2030. Beslut kommer att tas i KSAU, KS 21 oktober 

2020. 

e. Projekt Kinna resecentrum – planerat klart halvårsskiftet 2022. 

 

3. Förvaltningschef Malin Bexell presenterar Lisa Hekker som är anställd som  

stadsarkitekt. Lisa berättar om sig själv och om sina planer och ambitioner  

gällande sin anställning som stadsarkitekt.  

4. Planarkitekt Lars Jönsson informerar om detaljplaner genom att visa ären-
den fördelade efter processteg, hur planärendena är fördelade enligt 
nämndens prioritetringsskala och beställare. En preliminär beräkning av 
exploateringskalkylerna för detaljplaneläggning av Horred 9:7 enbostads-
hus vs flerbostadshus redovisades. 
 

5. Övriga frågor: 
a. Martin Andersson (KD) ställer frågan om intresse finns från övriga 

ledamöter att protokollen även läggs tillgänglig i Netpublicator för 
nämnden. Övriga ledamöter ansåg att det var ett bra förslag och 
uppdrag gavs till nämndsekreteraren att ombesörja det här. 
 

b. Arvid värnar om jordbruksmark och visade en rapport om  
jordbruksmark från Jönköping. Finns att hämta ner på Jönköpings 
kommuns hemsida gratis. Uppmanar ledamöterna att hämta ned 
och läsa den. 

________________ 
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§ 120/2020    
 
Beslut gällande skyltpolicy 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
ta fram en skyltpolicy för Marks kommun. 
 

Ärendet 

Förslag om att plan- och byggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag 
att ta fram en skyltpolicy för Marks kommun.  

Motivering av beslut 

Det finns behov i kommunen att reglera upp hur, var och vilken stil på skyltar 
som sätts upp i Marks kommun.  
 
Då det i bygglovhantering av ett skyltärende är viktigt ur handläggarsynpunkt 
veta vad plan- och byggnadsnämnden har för policy gällande skyltar. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-29. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
ta fram en skyltpolicy för Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Tony Bergsten redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 

  

Dnr BYGG.2020.650.2390 
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§ 121/2020    
 
Sammanträdesplan 2021 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden sammanträder enligt följande: 
29 januari, 5 mars, 9 april, 12 maj (onsdag 13:30, presskonferens måndag  
17 maj kl 8:30), 18 juni, 13 augusti, 17 september, 15 oktober,  
12 november, 10 december. 
 
Presskonferens kl 13:00 om inget annat medelas.  
 
Kallelserna skickas till Plan- och byggnadsnämnden enligt följande om inget 
annat meddelas: 
22 januari, 26 februari, 2 april, 7 maj, 11 juni, 6 augusti, 10 september, 8 ok-
tober, 5 november, 3 december. 
 
Sammanträdet börjar kl. 8:30 i Strömsalen, Kinnaströms företagscenter om 
inget annat meddelas. 
 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden har att besluta om sammanträdestider för år 
2021. 
 
Då det under år 2020 varit plan- och byggnadsnämnd och KSAU vid flera  
tillfällen samma dag har det försvårat närvaron för förvaltningschef,  
enhetschef SUE och tjänstemän som handlägger detaljplaner på plan- och 
byggnadsnämnden sammanträden.  
 
Enligt kontroll mot 2019 och 2020 års sammanträden i övriga kommunala 
nämnder är det inga nämnder som har fredagen som sammanträdesdag. 
 
Fredagar 8:30 – 12:00, presskonferens kl 13:00 
Strömsalen 
29 januari 
 5 mars  
 9 april  
12 maj, 13:30 onsdag, då fredagen är en klämdag,  

presskonferens 17 maj måndag 08:30 
18 juni  
13 augusti  
17 september  
15 oktober  
12 november 
10 december  
 
Presidiedagar och utskick till presidier kommer inte att påverkas. 
Kallelse till nämnden skickas på fredag veckan före nämndsammanträdet  
vilket kommer att underlätta för tjänstemän att färdigställa tjänsteskrivelser 
och handlingar.  

  

Dnr ALLMPB.2020.645.006 
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Presskonferensen flyttas till kl 13:00 samma dag som sammanträdet är.  
Förtroendevalda som ska medverka på presskonferensen behöver inte åka  
ytterligare en dag. Här sparas tid, pengar och miljön. 

Motivering av beslut 

För och nackdelar med de olika alternativen: 
 
• Fredag: sammanfaller inte med några idag kända möten. Presidiedagar 
och utskick till presidier kommer inte att påverkas. Kallelse till nämnden 
skickas på fredag veckan före nämndsammanträdet vilket kommer att  
underlätta för tjänstemän att färdigställa tjänsteskrivelser och handlingar. 
Presskonferensen flyttas till kl 13:00 samma dag som sammanträdet är.  
Förtroendevalda som ska medverka på presskonferensen behöver inte åka  
ytterligare en dag. Här sparas tid, pengar och miljön.  
Fredag bedöms vara den av alternativen som är bäst. 
 
I samråd med presidiet är fredagen den dag som föreslås som plan- och 
byggnadsnämndens sammanträdesdag från och med år 2021. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ändra sammanträdesdagarna till  
fredagar från och med år 2021. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekretare Britt-Marie Strömberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 

________________ 
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§ 122/2020    
 
Lygnersvider 1:29 - Beslut om positivt planbesked för del av fastighet  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för  
Lygnersvider 1:29.  
 
I enlighet med Nämndsplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska planarbetet 
ha prioritet 3. 
 
Avgift: 20 640 kr 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för fastigheten Lygnersvider 1:29 i 
Sätila. Sökandes avsikt är att utveckla ett nytt bostadsområde på platsen för 
den gamla anstalten Smälteryd. Det nya området planeras omfatta cirka 200 
bostäder, i olika bostadsformer. 
Marks kommun förvärvade under hösten 2017 fastigheten Lygnersvider 1:29, 
som en strategisk möjlighet för utveckling av Sätila tätort. Visionen är ett 
blandat bostadsområde som knyter an till naturen och den lantliga miljön. 
Med en hög ekologisk, social och arkitektonisk ambition kommer  
byggnationen vid Smälteryd samspela med omgivningen. 
Underlag för en markanvisningstävling har beretts hos samhällsutvecklings-
enheten under sommaren och hösten 2019. 
//Kommunstyrelsen har den 2019-10-02, §170 2019, beslutat om metoden 
”markanvisningstävling” ska användas för exploateringsområdena vid  
Smälteryd. 
 
Befintliga förhållanden 
Fastigheten Lygnersvider 1:29 ägs idag av kommunen. Platsen har sedan 
länge varit ianspråktagen som bostad, för jordbruk och senare även för  
fångvård, skogsbruk och lättare industri. 
Området är drygt 7 ha och utgörs delvis av befintlig bebyggelse med  
hårdgjord yta samt öppen åkermark. Markytan inom området är relativt flack, 
med branta slänter ner mot Storån. Planområdet avgränsas i väst och norr av 
Fjäråsvägen 1609 samt i öst av Storån. Området Smälteryd består av ett  
flertal byggnader från åren som anstalt. På fastigheten finns idag  
15 byggnader.  
Mangårdsbyggnaden är den äldsta av dessa, byggd i början på 1700-talet. 
 
Området är ej sedan tidigare planlagt. Vid projektering kommer strandskydd 
på 100 m för Storån att återinträda. 
 
Beredning 
I anslutning med ansökan så kallades ett internremissmöte. Kallade  
enheter/kompetenser var Teknik & Serviceförvaltningen, Miljöenheten, Över-
siktsplanering och Mark- och Exploatering, De kallade lämnade följande  
synpunkter 
- Området är sedan tidigare bebyggt med befintlig infrastruktur. Ser ingen 
framtida problematik med anslutningar, då existerande planeras att  
användas. 

Dnr PLAN.2020.693 214 
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- Den del av området som benämns som ”landtungan” kan ej bebyggas 
och bör därför planläggas som naturmark. 
- Trafiksituationen för Sätila behövs utredas i samband med den  
trafikalstring som förmodas tillkomma vid utbyggnation av Smälteryd. 

Motivering av beslut 

För området gäller samrådshandlingen FÖP Nordväst som anger det sökta 
området som utvecklingsområde samt LIS-område. I LIS-området  
rekommenderas en småskalig utbyggnad, väl anpassad till landskapet, med 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp, samt hänsyn till riksintressen för 
natur-, kulturmiljö och friluftslivet. Ansökan bedöms förenligt med gällande 
översiktlig planering.  
 
Ansökan motsvarar cirka 87% av det behov av bostäder på orten som  
bostadsförsörjningsprogram anger fram till år 2030. 
 
Exploatering på brukningsvärd jordbruksmark bör utredas ytterligare men  
anses preliminärt uppfylla de i översiktsplanen angivna skälen för etablering 
på jordbruksmark. 
 
Utredningar som kommer krävas är: 
• Dagvattenutredning 
• Utökad geoteknisk utredning 
• Markmiljö undersökning 
• Trafikutredning 
 
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.  
 
Ett genomförande av planen kommer att orsaka följande kostnader och  
intäkter för kommunen.  
• Kostnad för upprättande av detaljplan 
• Kostnad för utbyggnation av lokalgata 
• Inkomst från nya/ändrade VA-anslutningar 
• Inkomst från markförsäljning 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under 3:e kvartalet 
2020 och avslutas under 1:a halvåret 2022. Enligt nämndplanens prioritering 
ska planuppdraget ha prioritet 3 i förvaltningens arbete. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-29. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för  
Lygnersvider 1:29 I enlighet med Nämndsplan 2020 beslutad den 2019-12-11 
ska planarbetet ha prioritet 3. 
 
Avgift: 20 640 kr 
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Dagens sammanträde 

Planarkitekt Emma Blomkvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 

 

________________ 
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§ 123/2020    
 
Beslut om positivt planbesked för ändring av stadsplan för västra 
området Skene köping, på fastighet Skene 33:1 m.fl.  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Ändring av 
stadsplan för västra området Skene köping, på fastighet Skene 33:1m.fl. i 
Skene med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet, som anses 
vara en samhällsviktig funktion ha prioritetsklass 1 i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 10 320 kronor enligt gällande taxa. 
 

Ärendet 

Planbesked för Ändring av stadsplan för västra området Skene köping, på  
fastighet Skene 33:1m.fl. i Skene. 
 
Sökandes avsikt med planen är att bibehålla befintlig markanvändning samt 
ändra bestämmelse om byggnadshöjd för att möjliggöra en utbyggnad av 
Ängskolan i Skene. 
 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den  
16 juni, 2020. För området gäller Fördjupad översikstplan för Kinna, Skene 
och Örby som anger det sökta området som bebyggelseområden,  
befintliga/föreslagna. 
 
På platsen gäller Stadsplan 15-SKS-197, Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplanen för del av västra området, Skene köping som anger det sökta 
området som område för allmänt ändamål samt allmän plats, park. 

Motivering av beslut 

Ansökan bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. 
 
Ansökan motsvarar cirka 0% av det behov av bostäder på orten som  
Bostadsförsörjningsprogrammet anger fram till år 2030.  
 
Rådfrågade verksamheter har lämnat följande synpunkter: 
 
Miljö: 
Detaljplanen påverkar inga riksintressen. Ett genomförande innebär inte att 
områden med högt naturvärde eller biologisk mångfald påverkas. En utökad 
exploatering antas inte innebära en negativ påverkan på människors hälsa 
och säkerhet. En bullerutredning kan komma att behövas för att pröva  
friytornas lämplighet. 
 
Teknik 
Angöringsvägar och trafikförutsättningar längs planområdets norra del  
behöver studeras. Gästgivaregatans trafiksäkerhet i närhet till Ängskolan  
behöver utredas. Förutsättningar för skolskjuts och kollektivtrafik bör vara  
utgångspunkt.  

Dnr PLAN.2020.445  214 
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Detaljplanens genomförande kan innebära ett behov av nya anslutnings-
punkter och utbyggnad av befintligt ledningsnät. Befintliga ledningar kommer 
inte flyttas. Arbetet samordnas med teknik- och serviceförvaltningens  
VA-arbete på Gästgivaregatan.  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: 
Planområdet ligger inom 150 meter från farligt godsled (väg 156).  
Detaljplanen bör redovisa riskerna kopplat till farligt godsled.  
Marks översiktliga riskanalys kan användas i ärendet.  
 
Kulturhistoria: 
Ängsskolan på Skene 33:1 finns med i en tematisk kulturhistorisk inventering 
från 2015. Ängskolans kulturhistoriska värden speglas bl.a 1960-talets  
skolpolitik. Hur dess kulturhistoriska värden bäst kan tas tillvara vid en  
tillbyggnad i detaljplan behöver klarläggas i en kulturhistorisk utredning.  
 
Översiktsplanering: 
Detaljplanen anses förenlig med översiktsplan. Planområdet är en del av  
Skenes handelscentrum och en utökning av Ängskolan är förenlig med  
översiktsplanens intentioner om ökad tillgång till skola och service i samband 
med utbyggnad av Assberg och Örby. 
 
Ett genomförande av planen kräver utredningar för trafik, buller och  
kulturmiljö. Enligt preliminär bedömning kommer en plan på området inte  
innebära betydande miljöpåverkan. Enligt preliminär bedömning anses  
förslaget till planen vara lämplig för omgivningen. 
 
Ett genomförande av planen innebär följande kostnader för kommunen: 
 
· Detaljplanarbete 
· Utredningar 
· Ombyggnad av Gata 
· Anslutning/utbyggnad av VA/Fjärrvärme 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under fjärde kvartalet 
2020 och avslutas under första halvåret 2021. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-05. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Ändring av 
stadsplan för västra området Skene köping, på fastighet Skene 33:1m.fl. i 
Skene med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet, som anses 
vara en samhällsviktig funktion ha prioritetsklass 1 i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 10 320 kronor enligt gällande taxa. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Afshin Ghafoori redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 2 § kan beslut om planbesked 
inte överklagas. 

Expedieras till: 

Sökande 

________________ 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14(50) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2020-10-14 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 124/2020    
 
Beslut om positivt planbesked för del av Hultet 1:2, och fastigheterna 
Hultet 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för del av  
fastigheten Hultet 1:2 samt fastigheterna Hultet 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23.  
 
I enlighet med Nämndsplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska planarbetet 
ha prioritetsklass 3. 
 
Avgift: 15 480 kr 
 

Ärendet 

Den 2020-05-25 ansökte fastighetsägaren om planbesked för del av  
fastigheten Hultet 1:2 samt fastigheterna Hultet 1:20, 1:21, 1:22, och 1:23 i 
Ubbhult. Sökandes avsikt är att planlägga och stycka av området för  
ca 20 villatomter.  
 
Befintliga förhållanden 
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan eller motsvarande. Idag är 
området skogsmark. Kraftledningar angränsar planområdet i väster och  
korsar områdets södra delen. Större ledningar angränsar planområdet i öster. 
Planområdet ligger söder om kommungränsen mot Hällingsjö i Härryda  
kommun. De närmaste samhällsfunktionerna ligger ca 3 km väster om  
planområdet. Busshållplatser finns på väg Hällingsjöbacken och väg 156 som 
har ett avstånd på 250 respektive 750 meter från planområdet. Planområdet 
angörs direkt från vägen Hällinsjöbacken som har Trafikverket som  
väghållare. 
 
Efter att ansökan kom in kallades ett internremissmöte.  
Kallade enheter/kompetenser var Teknik & Serviceförvaltningen, Miljö- 
enheten, Översiktsplanering, Mark- och Exploatering och Byggenheten.  
De kallade lämnade följande synpunkter 
 
Miljö 
Försvårande faktorer: Riksintresset för naturvård som angränsar planområdet 
i norr får inte påverkas av planens utförande. Infiltrationsbäddar kommer  
behövas och avloppssituationen bör utredas.   
Allmän lämplighet: Planens genomförande är möjligt med hänsyn till ovan-
nämnda faktorer samt anpassning till omgivande miljön och landskapets  
förutsättningar som finns. 
 
Teknik,  
Försvårande faktorer: Planområdet ligger långt från verksamhetsområde för 
VA, så enskilda VA-lösningar bör utföras. Dagvatten bör hanteras inom  
respektive tomtmark och skyfall ska beaktas för att minimera risk för  
översvämning som skadar egendom. Tillgänglighet och framkomlighet med 
korrekta dimensioner för sopbil bör beaktas. 
Teknik och serviceförvaltningen delar miljöenhetens åsikt gällande anpassning 
till närmiljön. 

Dnr PLAN.2020.403 214 
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Allmän lämplighet: Planens genomförande är möjligt med hänsyn till  
ovannämnda faktorer. 
 
Byggenheten, inga synpunkter. 
 
Översiktsplanering, inga synpunkter. 
 
Mark- och Exploatering, inga synpunkter. 

Motivering av beslut 

För området gäller ÖP Mark 2017 som anger planområdet som influens- 
område med hänsyn till flyghinder. Det finns inga gällande bestämmelser för 
planområdet enligt gällande ÖP för Mark. 
 
Ansökan bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering.  
 
Ansökan motsvarar cirka 40% av det behov av bostäder för Ubbhult som  
bostadsförsörjningsprogram anger fram till år 2030. 
 
Plansyftet bedöms lämpligt att genomföras enligt ansökan med hänsyn och 
anpassning till de förutsättningarna som finns på plats samt den omgivande 
miljön. 
 
Vatten, avlopp, dagvatten, och geotekniska frågor kommer hanteras  
eventuellt utredas under planarbetet.  
 
Enligt preliminär bedömning kommer detaljplanen inte innebära betydande 
miljöpåverkan i lagens mening. 
 
Ett genomförande av planen kommer att orsaka följande kostnader och  
intäkter för kommunen.  
 
- Intäkter från planarbetet 

 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under första kvartalet 
2021 och avslutas under andra halvåret 2022. Enligt nämndplanens  
prioritering ska planuppdraget ha prioritetsklass 3 i förvaltningens arbete. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för del av  
fastigheten Hultet 1:2 samt fastigheterna Hultet 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23.  
I enlighet med Nämndsplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska planarbetet 
ha prioritetsklass 3. 
 
Avgift: 15 480 kr 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Afshin Ghafoori redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 125/2020    
 
Lekvad 17:4 - Strandskyddsdispens för nytt bostadshus och  
komplementbyggnad beviljas och strandskyddsdispens för brygga 
avslås. 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
 fritidshus och förråd med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för  
anläggande av brygga. Inget av de sex särskilda skälen i 7 kap. 18 c §  
miljöbalken är tillämpligt. Dispensen ska därför avslås. 
 
Villkor: 
En tydlig tomtplatsavgränsning med staket, häck, stenmur eller liknande ska 
uppföras utefter hela sträckan längs de två sidor av tomtplatsen som inte är 
mot vattnet eller grannfastigheten Lekvad 17:5. 
 
Avgift: 8 448 kr 
 

Ärendet 

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, förråd och 
brygga på fastigheten Lekvad 17:4 inom Västra Öresjöns strandskyddsom-
råde. 
 
Sökande: 
XX 
 
Vid Västra Öresjön råder strandskydd inom 300 meter från strandlinjen, på 
land och i vatten. Området omfattas av riksintresse för friluftslivet.  
På fastigheten Lekvad 17:4 finns ett äldre fritidshus byggt under senare delen 
av 1950-talet. 
 
XX vill riva det gamla fritidshuset och uppföra ett nytt, bygga ett förråd och 
anlägga en brygga på tomten. Det nya fritidshuset kommer  
placeras där befintligt hus står idag. Fritidshuset kommer att bli 10,0 x 8,0 m, 
förrådet 6,3 x 3,8 m och bryggan 1,2 x 6,0 m. 
 
I ett tidigare beslut (PBN 2018-707 2390) beviljades nytt fritidshus, förråd 
och brygga beläget på grannfastigheten Lekvad 17:5 (tidigare Lekvad 17:1) 
innan hela fastigheten styckades i de två tomterna Lekvad 17:4 och  
Lekvad 17:5. Länsstyrelsen upphävde då kommunens beslut gällande  
anläggning av brygga och lade till villkor för markering av tomtplatsen (beslut 
2019-04-09, dnr 526-2915-2019). För Lekvad 17:4 gäller alltså villkor om 
markering av tomtgräns. 

Motivering av beslut 

Enligt miljöbalken 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Endast de sju särskilda skäl 
som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § och 18 d § kan åberopas. 
Det särskilda skäl som åberopas i ansökan är: 

Dnr STR.2020.647 2390 
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1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inga höga naturvärden eller  
värden för friluftslivet berörs av byggnationen av fritidshus och förråds- 
byggnad. Byggnationen kommer ske helt inom ianspråktagen tomtplats,  
varför det särskilda skälet att området redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften är tillämpligt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer också att även om tomtplatsen på 
fastigheten Lekvad 17:4 går ända ned till vattenlinjen kan en tomtplats aldrig 
sträcka sig ut i vattnet. I ett vattenområde har allmänheten alltid fritt  
tillträde. Bryggan motverkar strandskyddets syfte då den kan inskränka på 
friluftslivet i området. Den naturliga strandmiljön kommer också påverkas  
negativt om bryggan anläggs. 
 
Området omfattas inte av områdesskydd enligt miljöbalken kap. 7 eller  
naturvårdsavtal. Byggnationen bedöms inte påverka Västra Öresjöns  
ekologiska status. Dispensen är förenlig med kommunens översiktsplan samt 
en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna 
enligt 3–4 kapitlet miljöbalken. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den inskränkning i enskild rätt 
för en nekad dispens för en brygga inte går längre än vad som behövs för att 
tillgodose syftet med förbuden i strandskyddslagstiftningen. 
 
Tomtplatsavgränsning/Anvisad plats 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 f § bestäms den plats som får tas i anspråk 
som tomt enligt markering på beslutskarta daterad 2020-09-30.  
Tomtplatsens yta är ca 600 m2. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-05. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för  
fritidshus och förråd med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken. 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för  
anläggande av brygga. Inget av de sex särskilda skälen i 7 kap. 18 c §  
miljöbalken är tillämpligt. Dispensen ska därför avslås. 
 
Villkor: 
En tydlig tomtplatsavgränsning med staket, häck, stenmur eller liknande ska 
uppföras utefter hela sträckan längs de två sidor av tomtplatsen som inte är 
mot vattnet eller grannfastigheten Lekvad 17:5. 
 
Avgift: 8 448 kr. 

Dagens sammanträde 

Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan  
Hur man överklagar. 
 
Faktura skickas separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av  
kommunfullmäktige.  
 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskydds-
intressen, har rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta  
Länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas. 
 
Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan 
till Länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 
 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska du ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs 
endast mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 
och/eller fastighetsägaren uppmanas att Själva informera grannar m.fl. som 
kan beröras av åtgärden. 
 
Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har på-
börjats inom två är eller avslutats inom fem är frän den dag då dispens- 
beslutet vann laga kraft. (Enligt miljöbalken 7 kap 18 h §). 

Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden XX. 
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
Bilagor: 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet: 

________________ 
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§ 126/2020    
 
Kinna 24:148 – Beslut om portalen 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ändringen av portalen ska ses 
som en renovering och menar att byggsanktionsavgiften därmed inte ska 
gälla. 
 
Beslutsunderlag 
Handling   Datum 
Beräkning av sanktionsavgift  2020-07-02 
Foton 11 st.   2018-08-10 
Information till fastighetsägaren 2018-06-21 
Information från fastighetsägaren 2020-06-18 
Situationsplan   2020-07-03 
Yttrande från fastighetsägare  2020-09-29 
 
Pär-Erik Johansson (M) och Leif Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte un-
der redovisning och beslut i ärendet. 
 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden fick den 20 juni 2018 information från  
kommunantikvarien att en ny byggnad hade uppförts som ersättning för en 
äldre kulturminnesförklarad byggnad på fastigheten Kinna 24:148.  
Information om att en utredning kommer att inledas samt att fastighets- 
ägaren hade möjlighet att inkomma med frågor eller synpunkter skickades ut 
till fastighetsägaren den 21 juni 2018. I skrivelsen framgår det att  
utredningens syfte var att ta reda på om det förekommer överträdelse mot 
plan-och bygglagen. 
 
Vid tillsyn på fastigheten den 26 september 2018 konstaterade Plan- och 
byggnadsnämnden att en ny entréportal hade uppförts vid Viskavallens  
idrottsplats på samma plats där det tidigare stått en äldre portal. 
 
Byggenheten bedömer att den utförda åtgärden är lovpliktig och att  
startbesked krävs för att få påbörja byggnationen. 
 
Överträdelsen skedde i juni 2018. 
 
Yttrande 
I brevet från Teknik och serviceförvaltningen daterat 2018-10-11 (inkom 
Plan- och byggnadsnämnden 2020-06-18) har företrädare för fastighets- 
ägaren ställt frågor till de som har utfört åtgärden. 
  
Frågorna som är ställda: 
 
- varför åtgärden vidtogs 
- hur åtgärderna vidtogs  
 
Frågorna är ställda av representant från fastighetsägaren och därför riktas 
byggsanktionsavgiften till den som begick överträdelsen. 

Dnr PBN 2018–430 228 
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Motivering av beslut 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.  
Det krävs bygglov och startbesked för att uppföra en ny byggnad enligt 9 kap. 
2 § 1. PBL. En åtgärd som kräver bygglov får inte påbörjas förrän  
byggnadsnämnden gett ett startbesked. 
 
Fastighetsägaren har uppfört en lovpliktig byggnad, utan lov och startbesked. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att överträdelse har skett 
mot plan- och bygglagen. 
 
Överträdelsen innebär att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt  
11 kap. 51 § PBL. 
 
Byggsanktionsavgift 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 
mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 
plan- och byggförordningen (PBF). 
 
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgift tas ut av 
 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen 
För beräkning av byggsanktionsavgiften, se bilaga byggsanktionsavgift.  
 
Enligt 11 kap. 53a § PBL får byggsanktionsavgiften sättas ned till hälften eller 
en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
har begåtts.  
 
Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett  
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan  
anses vara av mindre allvarlig art. 
 
Uträkning byggsanktionsavgift, se Beräkning av sanktionsavgift. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-07-03. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om ett-
hundrafyrtioentusenniohundrasextio kronor (141 960 kr) av Teknik och  
Service nämnden Marks kommun: 2120011504 för att på fastigheten  
Kinna 24:148 ha påbörjat byggnation innan lov och startbesked utfärdats. 
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att  
beslutet fått laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
Handling   Datum 
Beräkning av sanktionsavgift  2020-07-02 
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Foton 11 st.   2018-08-10 
Information till fastighetsägaren 2018-06-21 
Information från fastighetsägaren 2020-06-18 
Situationsplan   2020-07-03 
Yttrande från fastighetsägare  2020-09-29 

Dagens sammanträde 

Bygginspektör Anders Hägg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arvid Eklund (S) föreslår att ändringen av portalen ska ses som en renovering 
och menar att byggsanktionsavgiften därmed inte ska gälla. 

Beslutsgång 

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

Expedieras till: 

Beslutet delges Teknik- och Servicenämnden Marks kommun 
Underrättelse skicka också till Mark och exploatering   

________________ 
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§ 127/2020    
 
XX – Beslut om anmälan- och rättelseföreläggande byggsanktionsav-
gift 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Rättelseföreläggande: 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX och XX att inom två månader efter 
beslutet  
vunnit laga kraft: 
- Riva det olovligt uppförda garaget och återställa platsen eller 
 
Byggsanktionsavgift: 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att, om inte byggnaden rivs, ta ut en 
byggsanktionsavgift om totalt XX kronor, av XX och XX för att på fastigheten 
XX ha påbörjat åtgärden innan startbesked utfärdats. Enligt PBL 11:60 är de 
som är avgiftsskyldiga solidariskt ansvariga för betalningen varför avgiften 
delas mellan fastighetsägarna.    
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att  
beslutet vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan 
Fotodokumentation 
Situationsplan 
Urklipp DP 
Uträkning sanktionsavgift 
Situationsplan med prickmark 
Mätning utförd av mätningsingenjör 
 

Ärendet 

En anmälan om olovlig byggnation inkom till Byggenheten 2020-06-04.  
Man misstänker att det under våren 2020 olovligen har uppförts ett garage på 
fastigheten XX. 
 
Tillsynsbesök på fastigheten utfördes 2020-06-11 och man kunde då  
konstatera att en byggnad i form av en carport är uppförd på fastigheten och 
man har även höjt marknivån upp till 1,15 m med en gjuten grund. Bygg-
nadsarean är 33,4 kvm, nockhöjden är som högst 3,9 m och byggnaden är 
placerad närmare tomtgräns än 4,5 m.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område med detaljplan antagen  
1951-01-19. Byggnaden är till ca 50% uppförd på punktprickad mark vilken 
ej får bebyggas.  
 
Det fanns vid denna tidpunkt ingen anmälan eller bygglov för åtgärden.   
 
Fastighetsägaren har uppmanats att vidta rättelse eller annan godtagbar  
åtgärd.  
Då åtgärden är planstridig och byggnaden till ca 50% är placerad på prickad 
mark så kommer inte bygglov kunna medges. 

Dnr BYGG.2020.405  228 
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De alternativ som återstår är:  
· Riva byggnaden och helt återställa ytan, göra rättelse  
· Riva byggnaden och söka marklov för den höjda ytan för parkering 
· Riva byggnaden och bygga en sk friggebod på max 15 kvm med en höjd 
till taknock på max 3 m från marknivå 
· Använda sig av en sk attefallsåtgärd. En anmälan till kommunen för en 
komplementbyggnad med max 30 kvm byggyta, maxhöjd 4 m till taknock 
från mark samt grannes skriftliga medgivande om byggnaden är placerad  
närmare tomtgräns än 4,5 m.  
· Riva byggnaden och söka bygglov med en annan placering av byggnaden 
där bygglov kan medges.  
 
Den 2020-09-27 inkom en anmälan för uppförande av en komplement- 
byggnad på 30 kvm för den aktuella byggnaden.  

Motivering av beslut 

Då åtgärden är planstridig och byggnaden till ca 50% är placerad på prickad 
mark så kommer inte bygglov kunna medges. 
 
Åtgärden har utförts utan startbesked, byggsanktionsavgift ska tas ut  
 
Förvaltningen har med hjälp av digitala kartsystem med årsvisa flygfoton  
konstaterat att byggnaden inte fanns 2019 och att åtgärden utfördes någon 
gång under första halvåret av 2020.  
 
Om fastighetsägaren vill göra rättelse och riva byggnaden för att slippa  
sanktionsavgiften skall denne meddela samhällsbyggnadsförvaltningen detta 
senast 2020-10-14. 
 
Fastighetsägaren har 2020-09-28 gjort en anmälan för en komplement- 
byggnad om 30kvm. 
 
Lagstöd 
Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och  
byggförordningen (2011:338) PBF. 
 
Den utförda åtgärden är anmälningspliktig enligt 6 kap. 5 § PBF. 
 
Den ansvarige föreläggs att utföra de åtgärder som behövs för att uppfylla 
lagkraven, enligt 11 kap. 20 § PBL. 
 
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. 
 
Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 6 § PBF. 
 
Om föreläggandet inte följs, tas nytt föreläggande med dubbel bygg- 
sanktionsavgift ut enligt 9 kap 2 § PBF. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-07. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Rättelseföreläggande: 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX och XX att inom två månader efter 
beslutet vunnit laga kraft: 
- Riva det olovligt uppförda garaget och återställa platsen eller 
 
Byggsanktionsavgift: 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att, om inte byggnaden rivs, ta ut en 
byggsanktionsavgift om totalt XX kronor, av XX och XX för att på fastigheten 
XX ha påbörjat åtgärden innan startbesked utfärdats. Enligt PBL 11:60 är de 
som är avgiftsskyldiga solidariskt ansvariga för betalningen varför avgiften 
delas mellan fastighetsägarna.    
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att  
beslutet vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan 
Fotodokumentation 
Situationsplan 
Urklipp DP 
Uträkning sanktionsavgift 
Situationsplan med prickmark 
Mätning utförd av mätningsingenjör 

Dagens sammanträde 

Bygginspektör Katarina Janeblom 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 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet  

Expedieras till: 

Beslutet delges fastighetsägare:XX och XX 

________________ 
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§ 128/2020    
 
Hyssnabacka 9:1 - Bygglov med lokaliseringsprövning för  
nybyggnation av enbostadshus beviljas 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett  
enbostadshus på fastigheten med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Pär Brundin, Swedac K 7758. 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
start-besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Remiss - miljö 
Plan/sektionsritning 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fasadritning 
Situationsplan 
Fasadritning      
 
Avgift:   
Bygglov  14 860 kr 
Grannehörande    3 096 kr 
Startbesked  17 337 kr  
Kungörelse       278 kr 
Avgiftsreducering 14 587 kr (4/5 av 18 234 kr) 
Avgift totalt:  20 984 kronor 
 

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus enligt bilagda handlingar. 
 
Ärendet komplett 2020-07-09 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men  
ligger inom ett område med sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är  
klassad som jordbruksfastighet och är bebyggd.  
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom område med jordbruksmark (MB 3:4) och inom ett avrinningsområde 
där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). 
Enbostadshuset omfattar 129 kvm byggnadsarea, 212 kvm bruttoarea och 
165 kvm boarea. Enbostadshuset kommer att vara i två plan. 
 
Vattenskyddsområden 
Fastigheten ligger inom ett av kommunens vattenskyddsområden, Hyssna. 
Särskilda skyddsföreskrifter reglerar skyddet av vattentäkten. Tillstånd från 
miljönämnden kan krävas för att schakta, hantera petroleumprodukter eller 
andra kemikalier. Information om de flesta vattenskyddsområden finns på 
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kommunens hemsida. Kontakta Miljöenheten på telefon 0320-21 70 00 
(växel) eller mhn@mark.se för mer information. 

Motivering av beslut 

Närmaste centrum finns i Hyssna om ca 500 m. 
 
Närmaste busskommunikation ligger ca 700 m norr om fastigheten nära  
LV 156. 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannarna tillstyrker. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-07. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett  
enbostadshus på fastigheten med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Pär Brundin, Swedac K 7758. 
 
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: 
Remiss - miljö 
Plan/sektionsritning 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fasadritning 
Situationsplan 
Fasadritning      
 
Avgift:   
Bygglov  14 860 kr 
Grannehörande    3 096 kr 
Startbesked  17 337 kr  
Kungörelse       278 kr 
Avgiftsreducering 14 587 kr (4/5 av 18 234 kr) 
Avgift totalt:  20 984 kronor 

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitetekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

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.  
 
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 via pbn@mark.se. 
 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande  
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Geoteknisk utredning 
- Energiberäkning   
- Yttre VA  
- Inre VA 
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Konstruktionsritning: Grund, väggar och tak - typsnitt K-sektion 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Överenskommelse utsättning och lägeskontroll 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
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Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren till XX, enligt plan- och byggla-
gen 9 kapitlet 41 §.  

Kopia skickas till kontrollansvarig, Pär Brundin.   

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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§ 129/2020    
 
Dämmet 1:1 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation 
av enbostadshus beviljas 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med lokaliserings-
prövning för nybyggnation av enbostadshus på platsen med motivering att 
huset anses behövas för fastighetens brukande 
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Jonas Sjösten, RICE C001244. 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
start-besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fasadritningar x2  
Planritning 
Sektionsritning 
Situationsplan 
Bemötande från sökanden 
Yttrande från miljöenheten 
 
Avgift: 
Bygglov  14 860 kr 
Startbesked  17 337 kr 
Grannehörande    6 192 kr 
Kungörelse       278 kr 
Total avgift:  38 667 kronor 
 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus enligt bilagda 
handlingar.  
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför sammanhållen byggelse. Fastigheten är klassad som lantbruksfastig-
het och är belägen ca 2,4 km öster om LV 41 i Horred. 
 
Enligt Marks kommun översiktsplan som vann laga kraft den 25 maj 2017, 
redovisas fastigheten inom ett område med jordbruksmark MB (3:4).  
Bostadshuset omfattar 202,1 kvm byggnads- och bruttoarea och  
ca 170.8 kvm boarea. Bostadshuset kommer att vara i ett plan. 

Motivering av beslut 

Närmaste centrum finns i Horred ca 4 km norr om fastigheten.  
 
Det finns ingen busskommunikation i närheten av fastigheten. 
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Ärendet har remitterats till miljöenheten som avstyrker, se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannarna tillstyrker. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-07. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med lokaliserings-
prövning för nybyggnation av enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 
2 kapitel 3 § stycket 2, och 2 kapitel 4 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fasadritningar x2  
Planritning 
Sektionsritning 
Situationsplan 
Bemötande från sökanden 
Yttrande från miljöenheten 
 
Avgift: 
Bygglov avslag (tidersättning):   7 640 kr  
Grannehörande     6 192 kr 
Avgift totalt:   13 832 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitetekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pontus Johansson (C) föreslår att bevilja förhandsbesked på platsen med  
motivering att huset anses behövas för fastighetens brukande. 

Beslutsgång 

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

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.  
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Expedieras till: 

Beslutet delges den sökande enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare  
XX, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 130/2020    
 
Hjorttorp 3:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
och komplementbyggbnad beviljas 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av  
tre enbostadshus med var sin komplementbyggnad med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kapitel 17 §. Utformning och lokalisering sker i samråd med  
byggenhet-en inför bygglov. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan  
Teckenförklaring  
Yttrande från grannar x2 
Yttrande från miljöenheten 
 
Avgift:  
Förhandsbesked   15 480 kr 
Grannehörande     6 192 kr 
Kungörelse        278 kr 
VA-granskning miljöenheten     5 160 kr 
Avgift totalt:   27 110 kronor 
 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med var 
sin komplementbyggnad på fastigheten Hjorttorp 3:3>2. 
 
Ärendet komplett 2020-08-06.  
 
Hjorrtorp 3:3 är en lantbruksfastighet som är obebyggd. Fastigheten ligger  
utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse.   
Fastigheten ligger ca 270 m norr om LV 156. 
Enligt Marks kommun översiktsplan som vann laga kraft den 25 maj 2017, 
redovisas fastigheten inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas  
(MB 3:6).  
Gemensamt Vatten och avlopp går att anlägga på fastigheten. 

Motivering av beslut 

Närmaste centrum finns i Skene om ca 5000 m sydväst om det tänkta skiftet. 
 
Närmaste busskommunikation ligger ca 700 m sydväst om fastigheten,  
LV 156. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.   
 
Ärendet har remitterats till miljöenheten, se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannarna avstyrker, se bilaga. 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-07. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av  
tre enbostadshus med var sin komplementbyggnad med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kapitel 17 §. Utformning och lokalisering sker i samråd med  
byggenheten inför bygglov. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan  
Teckenförklaring  
Yttrande från grannar x2 
Yttrande från miljöenheten 
 
Avgift:  
Förhandsbesked   15 480 kr 
Grannehörande     6 192 kr 
Kungörelse        278 kr 
VA-granskning miljöenheten     5 160 kr 
Avgift totalt:   27 110 kronor 

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitetekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

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.  
 
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.  
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Expedieras till: 

Beslutet delges sökanden och fastighetsägaren till XX, enligt plan- och byggla-
gen 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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§ 131/2020    
 
Svenningsred 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnation av  
enbostadshus och komplementbyggnad beviljas 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för  
nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad på platsen med 
motiveringen att huset anses behövas för fastighetens bevarande. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  
Situationsplan  
Bilaga till ansökan 
Yttrande från miljöenheten   
Yttrande från grannar x4  
Bemötande från sökande x3 
Kommunicering  
Fotodokumentation 
Kommunicering angående fotodokumentation  
 
Avgift: 
Förhandsbesked    7 740 kr 
Miljö    5 160 kr 
Grannhörande    6 192 kr 
Kungörelse       278 kr 
Total avgift:  19 370 kronor 
 
 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på  
ca 100-200 kvm och ett dubbelgarage på ca 75 kvm. Fastigheten kommer att 
styckas av. 
 
Ärendet komplett 2020-08-03. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är klassad som lantbruks- 
fastighet och är belägen ca 800 m söder om LV 1602 i Tostared. 
Enligt Marks kommun översiktsplan som vann laga kraft den 25 maj 2017, 
redovisas fastigheten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas  
(MB 3:6) och inom utbredningsområde för skyddad natur (MB 3:6). 
 
Gemensamt Vatten och avlopp kommer att anläggas på fastigheten. 

Motivering av beslut 

Närmaste centrum finns i Sätila om ca 8 km norr om fastigheten.  
Närmaste busskommunikation ligger ca 1100 m norr om fastigheten nära  
LV 1602. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt. 
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Ärendet har remitterats till miljöenheten, se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannarna avstyrker, se bilaga  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-07. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för  
nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad med stöd av 
plan- och bygglagen 2 kapitel 4 §.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  
Situationsplan  
Bilaga till ansökan 
Yttrande från miljöenheten   
Yttrande från grannar x4  
Bemötande från sökande x3 
Kommunicering  
Fotodokumentation 
Kommunicering angående fotodokumentation  
 
Avgift:  
Prövnings förhandsbesked  7 740 kr 
Grannehörande   6 192 kr  
Avgift totalt:  13 932 kronor 

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitetekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår att förhandsbesked ska beviljas på platsen med 
motivering att huset anses behövas för fastighetens bevarande 
 
Arvid Eklund (S) föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens  
tjänsteutlåtande. 
 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att plan- och 
byggnadsnämnden antar Pontus Johanssons förslag. 
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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 och fastighetsägarna till XX, enligt plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 41 §. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare  
XX, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 132/2020    
 
Sätila 5:53 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och  
komplementbyggnad beviljas 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnation 
av enbostadshus och komplementbyggnad. 
Då planens syfte är villabyggnation och huset kommer att smälta bra in i 
landskapsbilden anser plan- och byggnadsnämnden att avvikelsen är sådan 
att den kan godtas. 
 
Kontrollansvarig enl. PBL Fredrik Berg-Gustafsson, RICE SC-0308-15. 
 
Innan byggstart krävs utstakning. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
start-besked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om KA 
Fasadritningar x2 
Plan- och sektionsritning 
Markplaneringskarta 
Nybyggnadskarta  
Ritningar – komplementbyggnad 
Bemötande från sökanden 
 
Avgift 
Bygglov  12 384 kr 
Startbesked  14 448 kr 
Grannehörande    2 064 kr 
Kungörelse       278 kr 
Total avgift:  29 174 kronor  
 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och en  
komplementbyggnad enligt bilagda handlingar. Åtgärden avviker från gällande 
detaljplan på fastigheten vad avser att bostadshus kommer att vara i ett plan.  
 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning bostäder, som vann laga 
kraft den 3 september 2009. Den högsta antal våningar är en våning, 
suterrängvåning ska anordnas utöver ett våningsplan. Största byggnadsarea 
är på 180 kvm samt största taklutning på 30 grader.  
Bostadshuset omfattar 164,4 kvm byggnads- och bruttoarea och 147,2 kvm 
boarea. Komplementbyggnaden omfattar 28,1 kvm byggnadsarea.  
Bostadshus tillsammans med komplementbyggnad har en byggnadsarea på 
192,5 kvm.  
 
Planområdet är högt beläget och delvis starkt kuperat. Det sluttar 23 meter  
från 71 söder om vattenreservoaren ner till 48 vid anslutningen mot  

Dnr BYGG.2020.512  231 
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Hyssnavägen.  
Åtgärden avviker mot detaljplanen eftersom en suterrängvåning ska  
anordnas utöver ett våningsplan.  
 
Fasadbeklädnad av liggande träpanel med vit kulör och takbeklädnad av  
betongpannor med gråkulör 

Motivering av beslut 

Åtgärden avviker från gällande detaljplanen vad avser byggnadssättet.  
Avvikelsen bedöms stor. Bygglov kan ej beviljas enligt plan- och  
byggnadsnämnden 9 kapitel 30 stycke 2. 
 
Yttranden 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannarna tillstyrker. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-07. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnation av 
enbostadshus och komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen  
9 kapitel 30 §.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om KA 
Fasadritningar x2 
Plan- och sektionsritning 
Markplaneringskarta 
Nybyggnadskarta  
Ritningar – komplementbyggnad 
Bemötande från sökanden 
 
Avgift för prövning (tidersättning): 7 640 kr 

Dagens sammanträde 

Bygglovarkitetekt Marina Khatchadorian redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår att bygglov ska beviljas då planens syfte är vil-
labyggnation och huset kommer att smälta bra in i landskapsbilden anser att 
avvikelsen är sådan att den kan godtas. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Pontus att bevilja förslag och finner att plan- 
och byggnadsnämnden antar förslaget. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 42(50) 
 Plan- och byggnadsnämnden 

 2020-10-14 

 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

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 §. 
 
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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§ 133/2020    
 
Ubbhult 3:7 – Förhandsbesked nybyggnad ett enbostadshus beviljas 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av  
ett enbostadshus på platsen med motivering att planeringen av huset i en 
grupp. Bebyggelsen är dessutom typisk för bygden med små samman- 
hängande grupper. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan  inkom 2018-09-03 
Situationsplan  inkom 2019-12-03 
 
Avgift prövning förhandsbesked 0 kr 
 

Ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på  
fastigheten Ubbhult 3:7 som togs av Plan och byggnadsnämnden 2019-03-06. 
Ärendet har upphävts och återförvisats av Länsstyrelsen för vidare  
handläggning efter att blivit överklagat. Skälet för Länsstyrelsens beslut är att 
Plan- och byggnadsnämnden varit bristfällig i sin motivering. Se bilaga 6. 
 
Plan- och byggnadsnämnden tog ett nytt beslut och beviljade förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus 2020-01-29 PBN § 12/2020. 
 
Även det beslutet överklagades och i Länsstyrelsens beslut 2020-09-24  
upphävs och återförvisas ärendet till nämnden för fortsatt handläggning med 
motivering att Plan-och byggnadsnämnden varit bristfällig i sin motivering. Se 
bilaga 7. 

Beredning 

Fastigheten ligger cirka 1,5 km sydväst om centrala Ubbhult där grunskola  
F-3 och kapell finns beläget. Viss livsmedelsförsörjning finns i gårdbutine  
Gunnagård medan övrig service och drivmedel finns i Hällingsjö, inom fem 
kilometer. Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen  
bebyggelse. Fastigheten har en area på 1 200 m2 men det skall göras en  
fastighetsreglering för att utöka arean till omkring 2 000 m2.  
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25 redovisas fastigheten 
inom riksintresse för naturvård, Ubbhultsdrumlinen, som redovisas som  
klass 1 i Älvsborgs läns naturvårdsprogram (1976) och som är lagskyddad av 
naturvårdslagen. 
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25 redovisas fastigheten 
inom område med jordbruksmark (MB 3:4). 
Fastigheten redovisas inom område med ekologiskt särkilt känsligt område 
(MB 3:3). 
 
Fastigheten redovisas inom område för utredningsområde för skyddad natur 
(MB 3:6). 
 

Dnr 2018-577 216 
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Yttranden 
Ärendet har remitterats till Miljöenheten som avstyrker förhandsbeskedet. 
Avstyrkan grundar sig i att jordbruksmark tas i anspråk samt att  
nybyggnation påverkar riksintresset negativt. Se bilaga 2. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kap 25§ (2010:900). Avstyrkanden från två fastighetsägare har 
inkommit, Se bilaga 3 och 4. 
 
Efter kommunicering om avslag lämnade sökanden i ett bemötande. Se bilaga 
5 

Motivering av beslut 

Fastigheten har tillstånd för enskilt vatten och avlopp. El är framdraget till 
fastigheten. Fastigheten är avstyckad från ursprungsfastigheten Ubbhult 3:3 
och är taxerad som småhusenhet, tomtmark. 
Det ligger i det ensilda intresset att bebygga aktuell fastighet. Det allmänna 
intresset, att bevara jordbruksmarken bör väga tyngre än det enskilda  
intresset. Som det står i Marks kommuns översiktsplan bör stor restriktivitet 
iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar på jordbruksmark. Det krävs 
motivering till varför det är ett väsentligt samhällsintresse. Mark- och  
vattenområden ska användas för det ändamål som områdena är mest  
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Vid nybyggnation 
påverkas även riksintresset, Ubbhultsdrumlinen negativt. Vi bör skydda  
drumlinens väde och vara restriktiva vid nybyggnation. För minimal påverkan 
på riksintresset bör vi bygga i och utanför riksintressets kantzoner. På så vis 
upprätthålls vyerna och landskapsrummets attraktivitet. Dock har drumlinens 
värde redan påverkats på grund av tidigare byggnation på grannfastigheter. 
 
Den ansökta platsen uppfyller inte kraven i 2 kapitlet 2, 4-6 § plan- och  
bygglagen (2010:900 PBL) 
 
Den ansökta platsen uppfyller inte kraven i 3 kapitlet 1, 3-4 § miljöbalken 
(1998:808) 
 
Miljöbalken (1998:808) 3 kapitlet 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 behöv inte kan  
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 
Hänvisning till beslut taget av Länsstyrelsen 2019-12-18 med diarienummer 
403-18837-19 gällande förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
på fastigheten Ubbhult 1:50. Länsstyrelsen anser, i likhet med nämnden, att 
intresse av att uppföra ett enstaka bostadshus inte kan ses som ett sådant 
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom en annan ur  
allmän synpunkt lämplig mark tas i anspråk. Det allmänna intresset av att 
långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark väger därför tyngre än det 
enskilda intresset av att få bygga på den aktuella platsen. 
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Dagens sammanträde 

Bygglovhandläggare Mohammed Dahir Farah redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C) föreslår att förhandsbesked beviljas för nybyggnad av  
ett enbostadshus på platsen med motivering att planeringen av huset i en 
grupp. Bebyggelsen är dessutom typisk för bygden med små sammanhäng-
ande grupper. 
 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

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

Upplysningar 

Beslutet ka növerklagas hos länsstyrelsen. Hur ni öäverklagar framgår av bila-
gan Hur man överklagar. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Yttrande från miljöenhtren 
Bilaga 3 – Avstyrkande från fastighetsägare Ubbhult 1:59 
Bilaga 4 – Avstyrkande från fastighetsägare Ubbhult 3:10 
Bilaga 5 – Bemötande från sökande 
Bilaga 6 – Länsstyrelsens beslut 2019-10-28 
Bilaga 7 – Länsstyrelsens beslut 2020-09-24 

Expedieras till: 

Beslutet delges den sökande samt fastighetsägarna till XX enligt plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 41 §. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägarna för XX, enligt 
plan-och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 134/2020    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland, rättsenheten, beslut 2020-09-18,  
dnr 403-41279-2019. Länsstyrelsen avslår överklagan gällande plan- och 
byggnadsnämndens delegationsbeslut 11 oktober 2019 att avskriva  
ärendet angående dagvatten på åkermark på fastigheten Hultet 1:4. 
 

2. Kommunstyrelsen, beslut § 154/2020, 2020-09-02, fastställande av  
riktlinjer om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier 
och reprissalier. 
 

3. Kommunstyrelsen, beslut § 153/2020, 2020-09-02, fastställande av  
riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning. 
 

4. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2020-09-23,  
Mål nr P 461-20. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande 
bygglovsavgift avseende fastigheten Härkila 1:3. 
 

5. Länsstyren Västra Götaland, rättenhten, beslut 2020-09-24,  
dnr 403-9147-2020. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och 
återförvisar ärendet till nämnden. Pbn § 12/2020 gällande förhandsbesked 
på fastigheten Ubbhult 3:7. 
 

6. Kommunstyrelsens beslut § 179/2020, 2020-09-30, Remissyttrande på 
regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. 
 

7. Länsstyrelsen Västra Götaland, beslut 2020-10-06, dnr 403-22119-2020. 
Länsstyrelsen upphäver och återförvisar nämndens delegationsbeslut för 
fortsatt handläggning gällande beviljat bygglov för ett enbostadshus på del 
av fastigheten Nygården 1:7. 
 

8. Länsstyrelsen Västra Götaland, beslut 2020-10-06, dnr 403-22159-2020. 
Länsstyrelsen upphäver och återförvisar nämndens beslut § 40/2020, 
2020-04-08, för fortsatt handläggning gällande positivt förhandsbesked 
för två ett enbostadshus på del av fastigheten Nygården 1:7. 
 

9. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen beslut i Mål nr P 9765-20, 
2020-10-01. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 
Mark- och miljödomstolens avgörande 2020-08-21 står därför fasts att de 
avslår överklagandet av Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen upphäver 
och återförvisar ärendet till nämnden 2019-09-27. 
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10. Överklagan inkommen gällande delegationsbeslut om avslutande av 
ärende Pbn 2017-453 228, Bredhult 1:9 – olovligt uppförd  
komplementbyggnad.  
 

11. Information från dataskyddsombud i Marks kommun, angående överföring 
av personuppgifter till USA 

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

________________ 
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§ 135/2020    
 
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 
2020.506 Tillsbyggnad bostadshus, bastu,  

lillstuga, gäststuga, utedass och  
två vedskjul   2020-08-21 

2020.365 Nybyggnad transformatorstation 2020-08-24 
2020.454 Nybyggnad transformatorstation 2020-08-24 
2020.424 Tillbyggnad enbostadshus  2020-08-26 
2020.450 Nybyggnad transformatorstation 2020-08-28 
2020-249 Nybyggnad av mobiltorn och  

teknikbod   2020-09-09 
2015-638 Nybyggnad ett enbostadshus och  

en komplementbyggand  2020-09-09 
2020.487 Parkerade husbilar  2020-09-09 
2020.557 Uppförande av skyltar  2020-09-10 
2020.463 Nybygnad av ett enbostadshus 2020-09-11 
2019-138 Tillbyggnad enbostadshus  2020-09-11 
2020.593 Rivning komplementbyggnad 2020-09-11 
2020-153 Nybyggnad fritidshus  2020-09-14 
2020.475 Nybyggnad enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-09-14 
2019-143 Nybyggnad tvåbostadshus 2020-09-14 
2020.456 Rivning av fritidshus  2020-09-14 
2020.296 Ändrad använding av skola 2020-09-15 
2020.455 Nybyggnad av transformatorstation 2020-09-15 
2020.580 Strandskyddsdispens för  

komplementbyggnad, pergola  
och jordkällare  2020-09-15 

2020.598 Installation av eldstad  2020-09-15 
2020.587 Installation av spisinsats  2020-09-15 
2016-45 Nybyggnad fem flerbostadshus 2020-09-16 
2020.599 Installation av stoltrapphiss 2020-09-16 
2020.608 Installation av eldstad och rökkanal 2020-09-16 
2017-453 Olovligt uppförda  

komplementbyggnader  2020-09-16 
2020.489 Tillbyggnad av fritidshus  2020-09-17 
2020.613 Adresser på fastighet  2020-09-17 
2020.614 Adress på fastighet  2020-09-17 
2020.554 Olovlig nybyggnad av  

komplementbyggnad  2020-09-17 
2020.464 Nybyggnad av tre flerbostadshus 2020-09-17 
2020.516 Brister med hiss  2020-09-17 
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2020.363 Ansökan marklov  2020-09-17 
2019-511 Nybyggnad komplementbostadshus  2020-09-17 
2020.604 Brister med hiss  2020-09-17 
2019-730 Utvändig ändring, ändrad samt  

rivning av del av byggnad 2020-09-17 
2020.474 Nybyggnad enbostadshus  2020-09-18 
2020.508 Placering av hus  2020-09-18 
2019-359 Nybyggnad bastustuga  2020-09-18 
2019-297 Installation av bastuugn och skorsten 2020-09-18 
2020.594 Rivning av komplementbyggnad  

på jordbruksfastighet  2020-09-18 
2020.481 Nybyggnad enbostadshus  2020-09-21 
2019-775 Nybyggnad enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-09-21 
2020.621 Nybyggnad komplmentbyggnad 2020-09-21 
2020.589 Installaiton eldstad  och rökkanal 2020-09-21 
2020.590 Tillbyggnad komplementbyggnad 2020-09-21 
2017-457 Nybyggnad komplementbostadshus  2020-09-21 
2020.174 Tillbyggnad fritidshus  2020-09-21 
2020.491 Rivning av fritidshus och nybyggnad  

av fritidshus   2020-09-22 
2020-182 Nybyggnad fritidshus  2020-09-22 
2020.581 Ändring av fasad och planlösning  

på industribyggnad  2020-09-23 
2020.631 Installation eldstad och rökkanal 2020-09-23 
2013-187 Nybyggnad av mur  2020-09-23 
2020.620 Rivning av nedbrunnet bostadshus 2020-09-23 
2019-778 Nybyggnad enbostadshus  2020-09-23 
2020.536 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-09-23 
2020.631 Installation av eldstad och rökkanal 2020-09-23 
2020.360 Tillbyggnad av enbostadhus 2020-09-24 
2020.529 Utvändig ändring av enbostadshus 2020-09-24 
2020.615 Brister med hiss  2020-09-24 
2020.604 Brister med hiss  2020-09-24 
2015-759 Nybyggnad tre industrihallar och  

ett lagertält   2020-09-24 
2019-791 Nybyggnad ett enbostadshus 2020-09-24 
2019-485 Rivning av komplementbyggnad och  

nybyggnad av carport med förråd 2020-09-24 
2020.407 Nybyggnad av en 

 komplementbyggnad  2020-09-25 
2020.626 Strandskyddsdispens för  

kioskbyggnad  2020-09-25 
2016-45 Nybyggnad fem flerbostadshus 2020-09-25 
2020.404 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-09-25 
2020.501 Rivning av nedbrunnet enbostadshus 2020-09-25 
2018-455 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-09-25 
2020.630 Installation av eldstad och skorsten  2020-09-25 
2020.569 Ovårdad tomt  2020-09-25 
2019-559 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-09-25 
2020.581 Ändring av fasad och planlösning 2020-09-28 
2020.634 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.635 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.636 Adress på fastighet  2020-09-29 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

2020.637 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.641 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.522 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.523 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.524 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.525 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.526 Adress på fastighet  2020-09-29 
2020.539 Adress på fastighet  2020-09-29 
2019-290 Tillbyggnad enbostadshus  2020-09-30 
2020-167 Tillbyggnad enbostadshus  2020-10-01 
2020.313 Nybyggnad ett enbostadshus 2020-10-01 
2020.652 Installation av eldstad  2020-10-01 
2020.611 Nybyggnad av fritidshus och  

komplementbyggnad  2020-10-02 
2020.542 Nybyggnation av enbostadshus 2020-10-02 
2020.486 Nybyggnad av fritidshus  2020-10-02 
2020-625 Ändring av fasad  2020-10-02 
2019-559 Nybyggnad av  

komplementbostadshus  2020-10-02? 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-
en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 

 


