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Plats och tid

 
Appreturrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, samt digitala 
plattformen Teams kl. 13.30 – 17:45 

  
Beslutande (S) Arvid Eklund                                                                Teams 
 (S) Jan-Åke Löfgren                                                           Teams 
 (L) Ulf Eriksson                                                                 Teams 
 (M) Rolf Skarin 
 (KD) Per-Åke Älvebrandt                                                      Teams 
 (SD) Lennart Svensson                                                        Teams 
 (C) Pontus Johansson 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 (M) Pär-Erik Johansson                                                       Teams 
 (KD) Martin Andersson                                                         Teams 
 (SD) Bo Kindström                                                               Teams 
   
  Tjänstemän 
  Malin Bexell, förvaltningschef 
  Britt-Marie Strömberg, nämndsekreterare 
  Johanna Aasa, nämndsekreterare 
  Viktoria Bengtsson, enhetschef SUE § 154-164               Teams 
  Lars Jönsson, planarkitekt § 154 +159-162                    Teams 
  Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare § 155                  Teams 
  Emil Klasson, ekonom § 155                                         Teams 
  Linus Gustavsson, registrator SUE § 157-158                 Teams 
  Afshin Ghafoori, planarkitekt § 161-162                         Teams 
  Lena Bodén, planhandläggare § 154 + 162-164              Teams 
  Tony Bergsten, enhetschef bygg § 154-180                    Teams 
  Mohammed Dahir Farah, bygglovhandläggare § 154-180 Teams 
  Jenny Pleym, kommunbiolog § 165-166                         Teams 
  Theresa Magnusson, bygginspektör § 166-167                Teams 
  Hanna Manaj, bygglovhandläggare § 168-174                 Teams 
  Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt § 173-180           Teams 
  
Utses att justera Rolf Skarin 
  
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, måndag den 21 december 2020, kl 11:00 

  
Underskrifter Sekreterare  § 154 - 182 
  Britt-Marie Strömberg   
     
 Ordförande    
  Pontus Johansson   
     
 Justerande    
 Rolf Skarin 
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§ 154/2020    
 
Information 
 
1. Förvalningschefen Malin Bexell informerar om:  

a. Utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen, exempel på fokusområden: 
i. Mark.se – utveckla och förbätttra 
ii. Processflöden – utveckling för en effektivare hantering 

b. Samordningsmöten med samhällsbyggnadsförvaltningen internt men även 
externa möten med andra förvaltningar  

c. Övrigt på gång:  
i. infrastruktur – inspel regional plan, väg 156 
ii. målbild Kinna centrum 2030 
iii. utveckling av vår geografiska information – visualisering av det som 

pågår och planeras på mark.se  
d. Pandemi Covid-19 utifrån nuvarande rekomendationer: 

i. nödvändiga platsbesök/samrådsmöten genomförs med samma   
”förhållningsregler” som tidigare: Håll avstånd och genomför dem 
endast om alla som deltar är friska. 

ii. Arbeta hemmifrån om du har möjligher 
iii. Minimera antalet fysiska möten och håll mer digitala möten 
iv. På plats i Kinnaström ser du till att vara fullt frisk. Samt att cafét är 

stängt tillsvidare. 
v. Inom kommunen fortsatt särskilda åtgärder för företag 
vi. Entrédörrarna till Kinnaström är tillfälligt stängda 
vii. Fortsatt uppdrag av trängseltillsyn på restauranger och cafeér  
 

2. Lars Jönsson, planarkitekt informerar om detaljplaner:  
i. Skene 48:1 för antagande på januarinämnden. Handlingarna är 

klara men Kommunstyrelsen behöver godkänna ett exploaterings-
avtal. 

ii. Vännåkra 2:81 har fått en naturvärdesinventering som exploatören 
skissar om som ett resultat. 

iii. Kungsfors har kompletterat många handlingar och siktar på 
granskning i början av år 2021. 

iv. Melltorp 3:5 – samrådstiden går ut under veckan. 
v. Hägnen – geotekniken klar precis efter deadline till  

januarinämnden. 
 

3. Lars Jönsson, planarkitet informerar om Fåglaslätt – uppföljning:  
i. Efterforskning gällande fler fastigheter i kommunen som är be-

byggda på mark som ej får bebyggas enligt gällande detaljplaner 
visade sig finnas flera i Fritsla några i Horred men inga i Örby eller 
Sätila. 

________________ 
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§ 155/2020    
 
Prioritering av företagare med anledning av Covid-19 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ärenden där företagare och  
föreningar är sökande/part ska prioriteras under pandemin Covid-19.  
 
Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter. 
 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en skrivelse till 
plan- och byggnadsnämnden om att företagare ska prioriteras under  
pandemin.  

Motivering av beslut 
Marks kommun har i likhet med Sverige som nation och globalt sett världen 
som helhet, drabbats av en pandemi med en smittspridning av ett coronavirus 
som ger sjukdomen Covid-19. Detta har fått och får fortsatt stora effekter på 
människors hälsa och livssituation och som en av många negativa effekter av 
sjukdomsspridningen så slår detta hårt mot många företagare. 
 
I Marks kommun finns en politisk uttalad vilja att försöka stötta kommunens 
företagare på ett så bra sätt som möjligt i detta uppkomna läge. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ärenden där företagare och  
föreningar är sökande/part ska prioriteras under pandemin Covid-19.  
 
Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter. 

Dagens sammanträde 
Malin Bexell ,förvaltningschef redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

  

Dnr ALLMPB.2020.820 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 
Tjänstepersoner på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggenheten. 

________________ 
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§ 156/2020    
 
Nämndplan 2021-2022 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Pontus Johansson (C) förslag att 
ärendet bordläggs till januari 2021 plan- och byggnadsnämnd då underlag för 
beslut inte har skickats ut med kallelsen. 
 

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

Motivering av beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på nämndplan 
2021-2022. Förändringarna omfattar främst: 
 
• Uppdaterat avsnittet om omvärldsanalys. Stycket om digitalisering ändrat 
till att vi bland annat har införskaffat nytt verksamhetssystem. Stycket om  
föreskrifter från Boverket uppdaterats vilket innebär att vanliga  
kontorsprogramvaror inte längre kan användas samt uppdaterat stycket att vi 
har pågående arbeta med att digitalisera detaljplaner. 
• Synkronisering av våra följetal med vad SKR mäter i sina Öppna  
Jämförelser. Som målsiffror är förslag att ta snittet för vår kommungrupp, 
”Pendlingskommun nära större stad” och rapporteras udda årtal till SKR.  
Ersätter punkt för handläggningstid detaljplan.  
• Mätning av sundare personalomsättning är flyttat från följetal till  
målavsnitt, enligt anvisning. 
• Kompletterat avsnitt om Serviceåtaganden. Marks kommuns värdeord. 
Göra det lätt för kommuninvånare och verksamhetsutövare att göra rätt. Vara 
lyhörda, tydliga och effektiva. 
• Förtydliganden i kontrollplanen om utförare. Kompletterat punkt om  
avtalstrohet, enligt anvisning. Riskvärde bedömt utifrån vår verksamhet.  
• Förtydliganden i organisationsavsnitt att detaljplane arbetar mot  
Plan- och byggnadsnämnden även om personalen finns på  
Samhällsutvecklingsenheten. Förtydligad organisationsbild. 
• Uppdaterat personalavsnitt. Kompletterat med stycke om  
Samverkansavtal, enligt anvisning. Beskrivning av det utvecklingsarbete som 
görs för att minska personalomsättning. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-02. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget till nämndplan 2021-2022. 

Dagens sammanträde 
Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare och Emil Klasson, ekonom redogör för 
ärendet. 
 

Dnr 2020-4 200  
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Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C)) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) föreslår att ärendet bordläggs till januari månads  
plan- och byggnadsnämnd då underlag för beslut inte har skickats ut med  
kallelsen. 

________________ 
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§ 157/2020    
 
Beslut om gallring av ej fastställda detaljplaneärenden  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Gallring av ej fastställda detaljplaneärenden får genomföras enligt  
förvaltningens gallringsutredning daterad 5 november 2020 och enligt  
kommunarkivets kommentar 
 

Ärendet 
Ärenden som avser detaljplaner har i nämndens historia ibland avbrutits av 
olika anledningar.  
 
Ett bevarande av sådana avbrutna ärenden gynnar varken allmänheten eller 
verksamheten och försämrar tydligheten i nämndens övriga  
informationsbestånd av detaljplaner.  
 
En gallring av ej fastställda detaljplaneärende föreslås för att gynna  
tydligheten i nämndens informationsbestånd.    

Motivering av beslut 
Gallringens legala och verksamhetsspecifika förutsättningar har utretts i  
gallringsutredningen.  
 
Resultatet av gallringsutredningen och förvaltningens åsikt är att gallring av 
ej fastställda detaljplaneärenden är förenligt med lagen och verksamhetens 
behov. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-18 

Förvaltningens förslag till beslut 
Gallring av ej fastställda detaljplaneärenden får genomföras enligt  
förvaltningens gallringsutredning daterad 5 november 2020 och enligt  
kommunarkivets kommentar  

  

Dnr ALLM PB.2020.775   
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Dagens sammanträde 
Linus Gustavsson, registrator SUE redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Expedieras till: 

________________ 
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§ 158/2020    
 
Beslut om gallring av ersättningsskannade handlingar  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Gallring får genomföras av ersättningsskannade handlingar förutsatt att den 
utförs i enlighet med den i gallringsutredningen föreslagna  
gallringsbestämmelse och utförandeprocess. 
 
Gallringen omfattar de handlingar som upprättats med plan- och  
byggnadsnämnden som arkivbildare. 
 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden har implementerat ett nytt 
ärendehanteringssystem, Castor, som uppfyller kraven för digital  
mellanarkivering. 
De nya digitala förutsättningarna för säker digital lagring innebär att  
myndighetens bestånd av pappershandlingar kan gallras efter att de har  
ersättningsskannats. 
Tanken är att handlingar som kommer in digitalt ska betraktas som original 
och att handlingar som kommer in eller upprättats som pappersoriginal ska 
skannas in och ersättas med en digital handling. Pappersoriginalet kan efter 
ersättningsskanning gallras, med vissa undantag. 
De handlingar som inte omfattas av ersättningsskanning (och är därmed inte 
upptagna i gallringsbestämmelsen) kommer regleras i verksamhetens  
dokumenthanteringsplan. 
För att kunna gallra ersättningsskannade pappershandlingar behöver  
nämnden fatta ett gallringsbeslut. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut som grundar sig på bifogad 
gallringsutredning. Gallringsutredningen beskriver följderna, effekterna, och 
de lagliga argumentationerna som avser gallring av handlingar på papper. 
Utredningen remitterades till kommunarkivet den 27 augusti 2020. 
Kommunarkivet yttrande sig om gallringsutredningen den 26 oktober 2020. 

Motivering av beslut 
En övergång från pappersbundet arkiv till ett digitalt arkiv innebär en  
principiell förändring av nämndens arkivhantering. Handlingar på papper har 
en oföränderlig yttre form samt klara och tydliga standarder för  
bevarandehantering. Digitala handlingar har till skillnad från papper en  
föränderlig yttre form och kortare aktualiseringstider.  
En övergång till digitalt arkiv kommer innebära en väsentlig skillnad i  
nämndens arkivorganisation där större kontroller behöver ske för exempelvis: 
 
• databaser som hanterar arkivinformationen,  
 
• uppdateringar i dessa databaser och dess påverkan på informationen,  
• konvertering av informationen till nuvarande och framtida kommande  

arkivbeständiga format,  
• migrering från aktuellt system till kommande e-arkiv 
 
 

Dnr 2019-551 004 
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Efter kommunarkivets yttrande förtydligas följande från gallringsutredningen: 
 
• Gallringen avser både verksamhetsinformation i närarkiv och i dagsarkiv. 
 
• Bevarandet av den digitala informationen i myndigheternas  
verksamhetsmiljöer är digitala mellanarkiv. Bestånden kommer överföras till 
ett kommunövergripande e-arkiv när detta implementeras.  
 
• Plan- och byggnadsnämndens diarieförda handlingar som har levererats 
till kommunarkivet kommer återgå till verksamheten för att  
ersättningsskannas och därefter gallras. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-26. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Gallring får genomföras av ersättningsskannade handlingar förutsatt att den 
utförs i enlighet med den i gallringsutredningen föreslagna  
gallringsbestämmelse och utförandeprocess. 
 
Gallringen omfattar de handlingar som upprättats med plan- och  
byggnadsnämnden som arkivbildare. 

Dagens sammanträde 
Linus Gustavsson, registrator SUE redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Expedieras till: 

________________ 
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§ 159/2020    
 
Fritsla 5:34 – Beslut om positivt planbesked gällande detaljplan för 
bostäder 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Fritsla 5:34. 
I enlighet med Nämndplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska planarbetet ha 
prioritetsklass 3. 
 
Avgift: 15 480 kronor 
 

Ärendet 
Den 2020-02-20 ansökte Riant HB om planbesked för fastigheten Fritsla 5:34 
i Fritsla. Ansökan var då utan skisser eller beskrivning av vad de önskade. 
Skisser kom in den 2020-09-11, ansökan bedömdes då komplett nog för 
handläggning. 
 
Sökandes avsikt är att med hänsyn till kulturmiljön komplettera fastigheten 
med ytterligare bostäder i två plan. Den tillkommande bebyggelsen ska  
underordna sig den befintliga bebyggelsen.  
 
Befintliga förhållanden 
På platsen gäller plan Fritsla Aratorp Krusagården 4:8 m.fl. från 1985-01-07, 
akt nummer 15-STY-3827, som anger marken som Bostäder. All mark som 
inte är bebyggd idag har byggnadsförbud. Den mark som inte har  
byggnadsförbud är reglerad till två våningar med särskild miljöhänsyn  
respektive uthus och dylikt.  
 
Fastigheten ligger centralt i Fritsla omgiven av bostäder. I norr och väst  
avgränsas fastigheten av väg 1634 som har statlig väghållare. I de andra  
riktningarna avgränsas fastigheten av allmän plats, Park eller plantering. 
Fastigheten har inga större höjdskillnader, på andra sidan väg 1634 sluttar 
dock marken brant neråt. 
 
Befintlig byggnation har högt dokumenterat kulturhistoriskt värde. 
 
Efter att ansökan kom in har en dialog förts mellan kommunen och sökanden 
om vad som är möjligt och lämpligt. Vid möte på plats har även representant 
för Västarvet medverkat. 
Sedan kallades ett internremissmöte. Kallade enheter/kompetenser var  
Teknik & Serviceförvaltningen, Miljöenheten, Räddningstjänsten,  
Översiktsplanering, Mark- och Exploatering, Byggenheten och Kulturmiljö.  
De kallade lämnade följande synpunkter 
 
Miljö 
Alléerna har biotopskydd. Körbanor och parkeringar bör utföras i grus och inte 
hårdgöras.  
 
Teknik 
Trafiken bör ledas mot den norra anslutningen. Dagvatten bör infiltreras på 
tomten. 

Dnr 2020-115 214 
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Räddningstjänst 
Har inga synpunkter.  
 
Kulturhistoria  
Föreslagen byggnation (fem byggnadskroppar) anses vara för omfattande för 
de kulturhistoriska värdena. Två nya byggnadskroppar bakom nuvarande  
huvudbyggnad anses acceptabla och har historiska föregångare. 
 
Byggenheten 
Lämnade endast generella punkter inför planarbeten som inte var specifika för 
platsen eller projektet . 
 
Översiktsplanering 
Lämnade synpunkter på anpassningen till kulturmiljön och relationen till  
antagen FÖP.  

Motivering av beslut 
För området gäller FRITSLA Fördjupad del av översiktsplan 90 för Mark,  
antagen 1992-02-25 som anger det sökta området som Bostäder – befintliga, 
kulturmiljövård. Ansökan bedöms förenlig med gällande översiktlig planering.  
 
Ansökan motsvarar cirka 10 – 15 % av det behov av bostäder på orten som 
bostadsförsörjningsprogrammet anger fram till år 2030 i sitt målscenario. 
 
Under förutsättning att byggnationen anpassas efter de kulturhistoriska  
värdena bedöms byggnation enligt ansökan lämplig. Vilken mängd och  
utformning på tillkommande bebyggelse som går att uppföra med hänsyn till 
kulturmiljön kommer noggrant att studeras under planprocessen. Under  
planarbetet kommer avgränsningen att studeras närmare då det finns mark 
på den kommunala fastigheten Aratorp 3:72 som upplevs vara privat och 
mark på Fritsla 5:34 som upplevs vara kommunal. 
 
Enligt preliminär bedömning en detaljplan inte innebära betydande  
miljöpåverkan i lagens mening. Ytterligare miljöbedömning kommer att ske 
tidigt i planprocessen. 
 
Ett genomförande av planen kommer att orsaka följande kostnader och  
intäkter för kommunen. 
Kostnader: 
• Inga 
Intäkter: 
• Planarbete enligt taxa 
• Eventuell försäljning av mindre bit mark 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under 1:a kvartalet 
2021 och avslutas under 1:a halvåret 2021. Enligt nämndplanens prioritering 
ska planuppdraget ha prioritetsklass 3 i förvaltningens arbete. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Fritsla 5:34. 
I enlighet med Nämndplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska planarbetet ha 
prioritetsklass 3. 
 
Avgift: 15 480 kronor 

Dagens sammanträde 
Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
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§ 160/2020    
 
Beslut om positivt planbesked gällande detaljplan för kvarteret  
Folkskolan 15, Knallen 2 med flera i Kinna 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked i den del av  
detaljplanen som Kommunstyrelsen begärt planbesked för, vilket innebär att 
delen av planförslaget som gäller den mindre parkeringen i nordvästrahörnet 
av detaljplanen inte ska ingå.  
Plan- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa  
sammanträde i januari 2021 få klart besked från Kommunstyrelsen att även 
parkeringen får ingå i detaljplanen.  
 
I enlighet med Nämndsplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska planarbetet 
ha prioritet 1. 
 
Avgift: 20 640 kronor 
 

Ärendet 
Den 2020-11-26 beslutade Kommunstyrelsen att ansöka om planbesked för 
fastigheten Folkskola 15, Knallen 2 med flera i Kinna. Sökandes avsikt är att 
bygga en ny stadsdel med fokus på bostäder, cirka 250 - 300, i  
flerbostadshus. Planområdet kommer även att rymma en högstadieskola,  
idrottshall och ett parkeringshus som kan byggas med befintliga planer och 
ett område för kommunal service.  
 
Befintliga förhållanden 
På platsen gäller planer antagna mellan 1954-10-08 och 1994-08-01  
 
Antagandedatum  Aktbeteckning 
1954-10-08  15-KIS-720B 
1959-03-11  15-KIS-803 
1961-05-06  15-KIS-831 
1977-02-23  15-KIS-1176 
1977-11-29  15-KIS-1197 
1994-08-01  1563-1243 
 
Merparten av marken regleras till Allmänt ändamål utan begränsning i  
byggrätt. Det finns även inslag av Bostäder, Område för fordonsparkering och 
allmänna platser (parker och gator). 
 
Då området har omfattats av ett planprogram som samråddes bedöms alla 
viktiga aspekter som kan påverka beslut att bevilja eller avslå ansökan redan 
ha framförts. Internremiss har därför inte genomförts. 

Motivering av beslut 
För området gäller Fördjupning av översiktsplan Kinna Skene Örby, antagen 
2010-08-05, som anger det sökta området som Bebyggelseområden,  
befintliga och föreslagna. Ansökan bedöms förenlig med översiktlig planering.  
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Ansökan motsvarar cirka hälften av det behov av bostäder i centralorten som 
bostadsförsörjningsprogrammet anger fram till år 2030 i målscenariot. Målet 
bedöms nås även om inte alla bostäder byggs enligt ansökan. 
 
Under planarbetet bedöms följande utredningar behöva utföras: 
- Fördjupad geoteknisk utredning 
- Beräkning av buller och vibrationer 
- Arkeologisk undersökning av ej tidigare undersökta områden 
- Miljöteknisk utredning på mindre delar kan inte uteslutas 
 
Detaljplan kan komma att innebära betydande miljöpåverkan i lagens mening. 
Miljöbedömning kommer att göras tidigt i planarbetet för att utreda påverkan 
närmare. Längst i väster kommer strandskydd att inträda som måste  
upphävas vid planens antagande. Området omfattar mindre än 200 m2. 
 
Ett genomförande av planen kommer preliminärt att orsaka följande  
kostnader och intäkter för kommunen. 
Kostnader:  
• Utbyggnad av infrastruktur innanför och utanför planområdet. 
• Rivning av befintliga byggnader och infrastruktur. 
• Nybyggnad av parkeringshus och byggnad för kommunal service 
Intäkter:  
• Försäljning av tomter. 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under 1:a kvartalet 
2021 och avslutas under 1:a halvåret 2022. Enligt nämndplanens prioritering 
ska planuppdraget ha prioritetsklass 1 i förvaltningens arbete på grund av 
tomten som avsätts för kommunal service. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Kvarteret 
Folkskolan. I enlighet med Nämndsplan 2020 beslutad den 2019-12-11 ska 
planarbetet ha prioritet 1. 
 
Avgift: 20 640 kronor 

Dagens sammanträde 
Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) förslår att planbesked endast ges till den del av  
detaljplanen som Kommunstyrelsen begärt planbesked för, vilket innebär att 
den del av planförslaget som gäller den mindre parkeringen i  
nordvästrahörnet av detaljplanen inte ska ingå. Plan- och byggnadsnämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde i januari 2021 få klart 
besked från Kommunstyrelsen att även parkeringen får ingå i detaljplanen. 

________________ 
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§ 161/2020    
 
Rönnbäret 1 – Beslut att anta detaljplan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden antar detaljplan för del av Rönnbäret 1. 
 

Ärendet 
Syftet med planförslaget är att ändra markens planmässiga reglering till att 
permanent tillåta pågående användning som har tillfälligt bygglov. Gällande 
plan anger markens användning som Småindustri i två våningar med  
byggnadsförbud runt byggnaden. 
 
2015 gav plan- och byggnadsnämnden ett tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning till HVB-hem. Användningen HVB-hem räknas i plansammanhang 
som bostäder.  
 
I planförslaget bevaras byggrätten i höjd och utbredning som idag. På grund 
av ändrad lagstiftning och andra statliga regleringar sedan den idag gällande 
planen antogs införs bestämmelser om strandskydd, geoteknik, buller och  
anpassning till höga flöden. 
 
Granskningen resulterade i en uppdatering/komplettering av befintlig  
utredning av höga flöden och en ny utredning av buller.  
 
Efter granskning har följande ändringar av planförslaget skett. 
 
• Beskrivning av höga flöden revideras efter utökad utredning 
 
• Ny bestämmelse och revidering av text om buller efter utökad utredning. 
 
• Revidering av område där strandskyddet hävs.  
 
• Mindre revideringar utan rättslig verkan, till exempel informationstext på 
kartan om odling och komplettering av text om avfallshantering. 

Motivering av beslut 
Genom att ändra användningen ges möjlighet att bevara en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad. Uppdaterad utredning av höga flöden visar att  
bebyggelsen kommer att klara Häggåns variationer även med de förändringar 
som ett ändrat klimat ger i de mest extrema scenariorna. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-06. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden antar Detaljplan för del av Rönnbäret 1. 
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Dagens sammanträde 
Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
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§ 162/2020    
 
Assberg 4:17 mfl – Beslut om samråd gällande detaljplan för bostä-
der 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplan för  
fastigheten Assberg 4:17 m.fl., Skene, Marks kommun. 
 

Ärendet 
Ansökan är initierad av fastighetsägare till Assberg 4:17. Ansökan syftar till 
att utreda möjligheten för exploatering av en varierad bostadsbebyggelse 
inom befintlig fastighet. Fastighetsägarens önskemål är att exploatera kring 
befintlig kulle och utmed Varbergsvägen. Befintligt boningshus bevaras och 
underhålls. 
Detaljplanens syfte är att i samband med planläggning för bostäder, skydda 
befintlig kulturmiljö. Befintlig enskilt byggnadsminne och kulturmiljö skyddas 
genom rivningsförbud. Enstaka byggnader utan kulturhistoriska värden rivs 
för att tillåta bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, kedjehus och  
radhus.  
 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat om positivt planbesked för  
detaljplan för Assberg 4:17 m.fl. den 12 december 2018. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dialog med exploatör upprättat förslag 
till plankarta och planbeskrivning. Detaljplanens planhandlingar grundar sig 
på utredningar för antikvariska värden, dagvatten och geoteknik. 

Motivering av beslut 
Detaljplanen innebär att tidigare ej planlagt område planläggs till främst  
bostadsändamål. Exploateringen innebär en förtätning intill en knutpunkt för 
kollektivtrafik och offentlig service. Befintliga naturmiljöer skyddas genom 
markanvändning och begränsning av markens nyttjande. Inga riksintressen 
och naturvärden påverkas i samband med ny exploatering.  
Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planens genomförande kommer inte 
leda till en betydande miljöpåverkan.  
 
Detaljplanen innebär att bostäder skapas i ett skyddat område med god  
tillgänglighet till grönområde och lekplatser utan större biltrafik. Området är 
dessutom utbyggd med en säker gång och cykelväg som leder till förskola och 
grundskola. Hänsyn tas till en bebyggelse som ger barn goda och jämlika  
villkor i enlighet med barnkonventionen. 
  
Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan för Marks kommun och 
fördjupad översiktsplan för Kinna, Skene och Örby.  
 
Med anledning av att planområdet omfattar en känslig kulturmiljö handläggs 
detaljplanen med utökat planförfarande.  
Detaljplanen motsvarar cirka 8% av bostäder på orten fram till 2030 enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplan för  
fastigheten Assberg 4:17 m.fl., Skene, Marks kommun.  

Dagens sammanträde 
Afshin Ghafoori, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
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§ 163/2020    
 
Beslut om nytt vägnamn i Haby 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Den nya vägen får namnet Furuhöjdsvägen. 
 

Ärendet 
En ny väg har anlagts till 3 fastigheter avsedda för villabebyggelse i södra  
delen av Haby. Den nya vägen ansluter från Furulundsvägen. 
 
Området ligger utanför detaljplan. 
 
Ärendet har skickats på remiss till Skene-Örby Hembygdsförening samt till 
berörd fastighetsägare.  
Remissinstanserna har inkommit med följande namnförslag: Furuhöjdsvägen. 

Motivering av beslut 
Vägnamnet finns inte i tidigare i kommunen och det passar bra ihop med  
Furulundsvägen. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-30. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Den nya vägen får namnet Furuhöjdsvägen. 

Dagens sammanträde 
Lena Bodén, planhandläggare redogör för ärendet. 

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

________________ 
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§ 164/2020    
 
Beslut om nytt adressområde i Örby 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Det nya adressområdet får namnet Örby begravningsplats Nedre. 
 

Ärendet 
Önskemål har framförts om adress till en begravningsplats i Örby. 
 
Fastigheten som berörs (del av Örby 1:22) är belägen vid Kinnavägen i södra 
delen av Örby. På Kinnavägen startar numreringen norr om Skenevägen.  
För att undvika adressändringar på Kinnavägen föreslås istället ett nytt 
adressområde för begravningsplatsen. 
 
Området ligger inom detaljplan. 
 
Ärendet har skickats på remiss till Skene-Örby Hembygdsförening och till  
berörd fastighetsägare. Inga synpunkter har inkommit från  
hembygdsföreningen. Berörd fastighetsägare, Örby-Skene församling  
har inkommit med förslaget Örby begravningsplats Nedre. 

Motivering av beslut 
Örby-Skene församlings begravningsplatser kallas Örby Övre och Örby Nedre 
eftersom de ligger på olika nivåer.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-30. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Det nya adressområdet får namnet Örby begravningsplats Nedre. 

Dagens sammanträde 
Lena Bodén, planhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
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§ 165/2020    
 
Gäddarp 2:9 – Beslut om avslag gällande strandskyddsdispens för 
brygga, trädäck och bastu.  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för  
lusthus, brygga och trädäck med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken. 
 
Avgift: 8 448 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens i efterhand för redan uppfört lusthus om 
12 kvm, brygga om 11 kvm och trädäck i två nivåer på fastigheten  
Gäddarp 2:9 vid Lundasjön, Älekulla. 
 
Sökande: 
XX 
 
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: 
1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
 
Sökanden uppger att området är avspärrat då det används av tomtägaren 
som betesmark för hans djur och således redan tagits i anspråk. Vidare att 
området utgörs av träskmark och saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Lusthuset, trädäcket och bryggan ligger ca 145 m från huvudbyggnaden vid 
Lundasjöns strand. Anläggningen var tänkt som ersättning för en befintlig 
brygga. Enligt flygbilder fanns en brygga på platsen 1975, men på flygbilder 
2006-2019 syns ingen brygga. Enligt sökanden fanns en sjunken brygga i 
mycket dåligt skick på platsen då de köpte fastigheten 2008. Bryggan togs då 
bort. Det har alltså inte funnits någon brygga på platsen under de senaste 12 
åren. 
 
Vid Lundasjön råder strandskydd inom 100 meter från strandlinjen, på land 
och i vatten. 

Motivering av beslut 
Jordbruksmark utgör allemansrättsligt tillgänglig mark, även om tillgången 
kan vara begränsad under växt- eller betessäsongen (se MÖD 2008:10). Att 
området sällan eller aldrig besöks eller att stranden är otillgänglig, oländig, 
stenig, dyig eller att naturförhållandena på annat sätt gör stranden olämpligt 
för bad och friluftsliv gör inte att området saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Området kan alltså inte anses redan vara ianspråktaget på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
För att ge dispens för en ersättningsbrygga krävs dels att den planerade  
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bryggan i huvudsak har motsvarande storlek, utformning och syfte som den 
brygga den ska ersätta. Ett lusthus eller ett trädäck faller inte inom ramen för 
ersättning av en brygga, utan utgör nyexploatering. En annan förutsättning 
för en ersättningsbrygga är att ansökan om strandskyddsdispens görs inom 
en inte allt för lång tid från det att behovet av en ersättningsbrygga uppstod. 
Den i förarbetena nämnda tidsfristen om ett år kan därvid tjäna som  
utgångspunkt. (se Svea hovrätt M 628-05). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att byggnationen har en tydligt  
privatiserande inverkan på området och att skäl för dispens saknas.  
Dispensen ska därför avslås. 
 
Inskränkning av den enskildes rätt bedöms acceptabel i enlighet med  
miljöbalken 7 kap. 25 §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för  
lusthus, brygga och trädäck med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken. 
 
Avgift: 8 448 kr 

Dagens sammanträde 
Jenny Pleym, kommunbiolog 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. 
 
Faktura skickas separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av  
kommunfullmäktige. 
 
Redan uppförda olovliga byggnader och anläggningar kan bli föremål för  
framtida tillsyn.  

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden XX. 
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 28(88) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2020-12-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Bilagor: 

Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet: 

________________ 
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§ 166/2020    
 
Kattunga 4:3 – Beslut om föreläggande gällande borttagning av  
olovlig byggnation inom strandskyddsområde.  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Kommunen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,  
XX, XX, att utföra följande åtgärder på fastigheten  
Kattunga 4:3 i Marks kommun: 
 
1. Riva och forsla bort en vinkelbyggnad bestående av två arbetsbodar på 

hjul och ett trädäck från strandskyddsområdet (se bifogad karta och     
fotodokumentation) 

2. Återställa strandlinjen i ursprungligt skick 
3. Ta bort anlagd väg och återställa naturmiljön 
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte  
kommer till skada. 
 
Kommunen beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att XX, XX; 
 
4. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1-3 ska vara fär-
diga, ska bilder skickas till kommunen som styrker att föreläggandet utförts 
på ett tillfredställande sätt. 
 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 27 juli 2020 kännedom om pågående 
olovlig uppställning av stugor (bodar) och anläggning av altan/veranda inom 
Västra Örejöns strandskyddsområde, på fastigheten Kattunga 4:3. Enligt 
kommunens kännedom har dispens varken sökts eller meddelats för  
åtgärderna. 
 
Den 20 augusti gjordes tillsynsbesök på platsen. Två arbetsbodar på hjul har 
satts ihop till en vinkelbyggnad ett tiotal meter från stranden. Ett trädäck har 
uppförts framför byggnaden. På stranden har jord grävts bort. Takreglar är 
uppsatta och takläggning pågår. Bakom huset finns ett upplag av tomma  
tunnor, som kanske är tänkta att använda att göra en flytbrygga. En väg är 
nyligen anlagd till området. (Foton i bilaga). 
 
Du har fått förslag till beslut för kännedom och möjlighet till yttrande. Den 15 
november 2020 inkom du med svar på kommunens meddelande. Du uppger 
att det i grannskapet finns åtskilliga andra egendomar inom  
strandskyddsområdet som uppfört byggnader, bryggor, terrasser och byggt 
väg och att du bör ha samma möjlighet att utnyttja din mark på liknande sätt. 
Vid Västra Öresjön råder strandskydd inom 300 m från strandlinjen, på land 
och i vatten. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för  
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
växt- och djurliv (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken, MB). 
 
Enligt 7 kap. 15 § MB får bl.a. inte nya byggnader uppföras inom  

Dnr STR.2020.511 2390 
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strandskyddsområde, anläggningar eller anordningar får inte utföras om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett strandskyddsområde 
där den annars skulle ha fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra  
förberedelsearbeten får inte utföras för byggnader, anläggningar eller  
anordningar och åtgärder får inte vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren 
för djur- eller växtarter. 
 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b 
§ MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de  
särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att  
åtgärden inte motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
 
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen  
strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska 
gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att 
de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 
 
Platsen är belägen inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. MB och  
omfattas av särskilda geografiska bestämmelser enligt 4 kap. MB.  
Bestämmelserna innebär att turismens och det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid ingrepp i miljön.  
 
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att  
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för 
detta ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att  
miljöbalken, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
ska följas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en  
verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i  
miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

Motivering av beslut 
Kommunen har, vid fältbesök, kunnat konstatera att byggnaden och trädäcket 
som finns på fastigheten Kattunga 4:3 är placerad inom strandskyddat  
område. Det är kommunens bedömning att anläggningarna hindrar  
framkomligheten inom området och har en avhållande effekt på allmänheten. 
De strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
 
Att andra fastighetsägare i närheten eventuellt uppfört olovliga byggnader, 
bryggor, terrasser och vägar utgör inte skäl för att själv få uppföra olovliga 
anläggningar. 
 
Sammantaget anser kommunen att byggnaden och trädäcket, genom sin  
privatiserande effekt, allvarligt påverkar allmänhetens möjligheter att beträda 
och uppehålla sig i området. Ingreppet i strandlinjen och anläggningen av väg 
förändrar väsentligt livsvillkoren för växt- och djurlivet. Enligt kommunens 
kännedom har ingen dispensansökan för anläggningarna lämnats in.  
Vinkelbyggnaden och trädäcket är därför olagligt uppförda och ingreppet i 
strandlinjen och väganläggningen är olagligt tillkomna. Kommunen finner det 
befogat att meddela dig föreläggande om att riva och forsla bort byggnad och 
trädäck, återställa strandlinjen samt ta bort vägen och återställa naturmiljön 
så att området åter blir allmänt tillgängligt och livsvillkoren för växt- och  
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djurlivet återställs. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,  
XX, XX, att utföra följande åtgärder på fastigheten  
Kattunga 4:3 i Marks kommun: 
 
1. Riva och forsla bort en vinkelbyggnad bestående av två arbetsbodar på 

hjul och ett trädäck från strandskyddsområdet (se bifogad karta och  
fotodokumentation). 

2. Återställa strandlinjen i ursprungligt skick 
3. Ta bort anlagd väg och återställa naturmiljön 
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte  
kommer till skada. 
 
Kommunen beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att XX, XX; 
 
4. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1-3 ska vara  

färdiga, ska bilder skickas till kommunen som styrker att föreläggandet 
utförts på ett tillfredställande sätt. 

Dagens sammanträde 
Jenny Pleym, kommunbiolog redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
För handläggning av ärendet utgår en timavgift på 1 056 kronor per nedlagd 
timme. Avgiften fastställs när ärendet bedöms som avslutat. Ärendet avslutas 
när föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. Hittills nedlagd tid i 
ärendet är 5 timmar. Tillsynsavgiften är i enlighet med taxa fastställd av  
kommunfullmäktige. 
 
Kommunen börjar i regel med förelägganden utan vite. Följs inte  
föreläggandet inom utsatt tid är nästa steg föreläggande förenat med vite. 
 
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i  
fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap. 15 § MB.  

Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägaren 
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Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Inskrivningsmyndigheten 
 

Bilagor: 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet:  
 
1. Översiktskarta 
2. Flygbild över platsen 
3. Fotodokumentation 
4. Hur man överklagar 

________________ 

 
 
 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 33(88) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2020-12-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 167/2020    
 
Lockö 1:44 – Beslut om lovföreläggande gällande olovligt boende 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Lovföreläggande: 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger Hyssna Fastigheter KB, 969689-5680 
att inom 2 månader efter beslutet fått laga kraft: 
- Komma in med ansökan om lov som behövs för lovprövningen. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
 
• Handlingar  
• Foton från platsbesök 
 

Ärendet 
2012-01-02 inkom en anmälan och foton om olovligt boende på fastigheten 
Lockö 1:44. (PBN 2012-5 228). 
 
2015-06-10 skickade fastighetsägaren in ansökan samt tillhörande handlingar 
om ändrad användning från affärshus till bostäder för fyra stycken lägenheter  
(PBN 2015-376 232) 
 
2019-10-10 avskrevs ärendet (PBN 2015-376 232) på grund av att  
fastighetsägaren inte har inkommit med efterfrågade handlingar i ärendet. 
 
2020-10-28 gjordes ett tillsynsbesök på fastigheten som fotodokumenterades 
och där man kunde konstatera att det fanns fyra stycken lägenheter där det 
bodde människor. Fastighetsägaren upplyste även om att han tänker riva alla 
bostäder inklusive pizzerian och därefter bygga nya bostäder, butiker och en 
ny pizzeria på platsen. 
 
Fastighetsägaren har meddelats att söka rivningslov och bygglov för den  
ändrade användningen. 

Motivering av beslut 
Åtgärden strider inte mot detaljplanens bestämmelser, det är sannolikt att lov 
kan beviljas i efterhand. 
 
Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och  
byggförordningen (2011:338) PBF. 
 
Den utförda åtgärden, ändrad användning är lovpliktig enligt 9 kap. 2 § PBL. 
 
Eftersom fastighetsägaren kan få bygglov för åtgärden i efterhand föreläggs 
han att komma in med ansökan om lov och erforderliga handlingar som  
behövs för lovprövningen, enligt 11 kap. 17 § PBL. 
 
Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är 
utfärdat, enligt 10 kap 3 § PBL. 
 

Dnr 2018-447 228 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 34(88) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2020-12-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Åtgärder som omfattas av ett startbesked får inte tas i bruk innan slutbesked 
är utfärdat, enligt 10 kap 4 § PBL. 
 
Om någon bryter mot en bestämmelse eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av plan-och bygglagen, ska tillsynsmyndigheten ta ut 
(byggsanktionsavgift) enligt 11 kap. 51 §. 
 
Eftersom överträdelsen enligt anmälan skedde för mer än 8 år sedan, går det 
inte längre att utfärda byggsanktionsavgift för överträdelsen enligt 11 kap. 58 
§ 2 stycket PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Lovföreläggande: 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger Hyssna Fastigheter KB, 969689-5680 
att inom 2 månader efter beslutet fått laga kraft: 
- Komma in med ansökan om lov som behövs för lovprövningen. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
 
• Handlingar  
• Foton från platsbesök 

Dagens sammanträde 
Theresa Magnusson, bygginspektör redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
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Upplysningar 
Om föreläggandet inte följs kommer åtgärderna utföras på den ansvariges  
bekostnad enligt 11 kap. 27 § PBL.  
 
Om föreläggandet att söka lov inte följs kommer plan- och byggnadsnämnden 
låta upprätta de handlingar som behövs för att pröva frågan om lov på den 
ansvariges bekostnad. 
 
Om föreläggandet inte följs kommer byggnadsnämnden begära handräckning 
enligt 11 kap. 39§ PBL, för att åtgärda bristerna på den ansvariges  
bekostnad. 
Inskrivningsmyndigheten ska underrättas om föreläggandet med stöd av 11 
kap 40 § PBL.  

Expedieras till: 
Expedieras till: 
Fastighetsägare 

________________ 
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§ 168/2020    
 
Vännåkra 2:64 – Beslut om återremitering gällande rivningslov för  
fritidshus och bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden återremiterar ärende för fortsatt handläggning 
då bedömningen är att bostadshuset inte harmonisera med området. 
 

Ärendet 
Ansökan avser rivning av ett fritidshus och nybyggnad av ett enbostadshus. 
Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft 21 juni 1956 med 
planbeteckning 15-STY-1292 och är ett sommarbostadsområde.  
 
Ärendet komplett: 2020-10-29 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggrätter för byggnation av fritidshus.  
Enligt detaljplanen är största tillåtna byggnadsarea 60 kvm och högsta tillåtna 
byggnadshöjd 3,5 meter.  
 
Vännåkra 2:64 är en fastighet på 801 kvm. Fastigheten lutar och är som 
högst mot väster och som lägst mot öster, ner mot Öresjön. Lutningen på  
fastigheten är 9 grader. Fritidshuset som finns på fastigheten idag har en 
byggnadsarea på 54 kvm och byggdes år 1966. Fritidshuset står 95% på 
prickad mark. Det finns även en friggebod och en komplementbyggnad,  
Attefall på fastigheten. Dessa två komplementbyggnader ska rivas, flyttas och 
byggas upp på annan del av fastigheten.  
 
Ansökt åtgärd har an byggnadsarea på 90,8 kvm och en bruttoarea på 153,8 
kvm. Byggnadshöjden är 3,5 meter räknad på fasad mot väster. Fasad mot 
väster vetter mot vägen och är allmän plats. Ansökt åtgärd ska placeras 100 
% på prickad mark frånsett balkongen som är tre meter ovan mark och har 
en öppenarea på 20 kvm. Enbostadshuset är ett så kallat suterränghus och 
kommer att kläs i liggande träpanel och behandlas med järnvitriol. Taket 
kommer att bestå av plåt i grå kulör och ha en lutning på 8 grader.  
 
Enbostadshuset är placerat 4,5 meter från fastighetsgräns, mot allmän plats. 
Enligt plan- och byggförordningen 1 kapitlet 3 § skall byggnadshöjden räknas 
från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger 
mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den 
allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Särskilda skäl kan till exempel vara att den allmänna platsens mark 
ligger väsentligt högre eller lägre än marken på tomten.  
 
Fastigheten kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten 
omhändertas lokalt. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten och kommunantikvarien.  
Se yttranden. 
 
Sökande har lämnat ett bemötande på kommunantikvariens yttrande.  

Dnr BYGG.2020.607 
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Sökande har inte lämnat en motivering efter kommunicering om avslag.  
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och plan- 
och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot åtgärden. 

Motivering av beslut 
Syftet med detaljplanen är att bygga fritidshus med en byggnadsarea på 60 
kvm och med en byggnadshöjd på 3,5 meter. Området är ett äldre  
fritidshusområde med ursprungligen små hus med enkel standard. Karaktären 
av området kommer att försvinna om bygglov ges för större byggnationer 
som är moderna och minimalistiska. Ansökt åtgärd uppfyller inte kraven i 
plan- och bygglagen  
2 kapitlet 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder  
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och  
intresset av en god helhetsverkan. Vid planläggning och i andra ärenden samt 
vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag 
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska  
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  
 
 
Ansökt åtgärd uppfyller inte krav i plan- och bygglagen 9 kapitlet 34 §  
Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel 
som inte 
   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,  
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
Eftersom byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska  
beräkningen gällande byggnadshöjden utgå från den allmänna platsens  
medelnivå invid tomten.  Sökande anser att fasaden mot väst är  
beräkningsgrundande eftersom den sidan vetter mot vägen. Plan- och  
byggnadsnämndens bedömning är att byggnadshöjden ska räknas från allmän 
plats på grund av närheten till allmän plats, 4,5 meter. Idag finns en stor 
häck på fastighetsgräns mellan allmän plats och tomten, men häckar är inte 
beständiga. Det är bara på västra fasadsidan som byggnadshöjden följer  
detaljplanen på 3,5 meter. På övriga sidor är enbostadshuset betydligt högre. 
Byggnadshöjden tillsammans med det flacka taket kommer att dominera över 
området. Oavsett om byggnadshöjden räknas från allmän plats eller räknas 
utifrån medelmarknivån på fastigheten överskrids byggnadshöjd. Dock oklart 
med hur mycket eftersom byggnadshöjden inte räknats utifrån  
medelmarknivån. 
 
Byggnadsarean överskrids med 30 kvm vilket bedöms som en stor avvikelse. 
Det finns två fastigheter precis norr om aktuell fastighet. Vännåkra 2:83 är 
rågranne uppfördes år 1994 och är ett suterränghus. Huset har en  
byggnadsarea på 96 kvm och är placerad på prickad mark. Vännåkra 2:77 
uppfördes år 1969 och har en byggnadsarea på 87 kvm och är placerad på 
prickad mark. Det är fördelaktigt att placera huset i linje med de befintliga 
husen för att få en mer sammanhängande bebyggelse. Tillgängligheten på 
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tomten är idag inte uppfylld eftersom marken sluttar från väst till öst, från 
vägen ner mot sjön. Två parkeringar som är tillgängliga kan enkelt lösas med 
sökt placering eftersom huset kommer närmare parkeringen.  
 
Sammanfattningsvis kan inte rivningslov och bygglov beviljas på grund av: 
landskapsbilden och kulturvärden kommer att förstöras, överskriden bygg-
nadsarea, placering på prickad mark och byggnadshöjd som har beräknats på 
fel fasadsida. Avvikelserna inte kan bedömas som liten, avvikelserna  
tillsammans blir en stor avvikelse. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-24. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov för fritidshus med 
stöd av 9 kapitlet 34 § och avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fasadritning 
Fasadritning 
Plan- och sektionsritning 
Nybyggnadskarta 
Nybyggnadskarta 
Följebrev 
Fotodokumentation 
Fotodokumentation 
Fotodokumentation 
Fotodokumentation 
Yttande miljöenheten 
Yttrande antikvarie 
Svar från sökande på yttrande från antikvarie  
 
Avgift för prövning: 5 730 kr. 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) förslår att ärendet återremiteras för fortsatt  
handläggning då bedömningen är att huset inte harmoniserar med området. 
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Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
bilagan  
Hur man överklagar. 
 

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

________________ 
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§ 169/2020    
 
Sätila-Hede 3:20 - Förhandsbesked för nybyggnation av tre  
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för tre enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 § med villkor att exakt  
lokalisering och utformning sker i samråd med Byggenheten innan bygglov. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Husförslag 
Vyritning 
Yttrande TSN 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande kommunantikvarie 
Bullerutredning 
 
Avgift:  
Förhandsbesked        15 480 kr 
Grannhörande     3 096 kr 
Kungörelse         278 kr 
Avgift totalt:   18 854 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för tre enbostadshus. Fastigheten omfattas av 
riksintresse för friluvsliv, Lygnerns och Storåns dalgång och omfattas av  
kommunens bevarandeprogram. Tvärs över fastigheten ligger kommunala  
VA-ledningar med servitut. 
 
Ärendet komplett 2020-10-09. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten omfattas av riksintresse för friluvsliv, Lygnern och Storåns  
dalgång och omfattas av kommunens bevarandeprogram. Huvudkriterier för 
Riksintresset är följande:  
Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur 
och/eller kulturmiljöer, friluvsaktiviteter och vattenknutna friluvsaktiviteter.  
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen över Sätila, som vann laga kraft 21  
oktober 2003 är fastigheten inom bevarandeområde för kulturvård och inom 
område reserv för bostäder. 
 
Fastigheten ligger utmed Björlandavägen 500 meter från Sätila centrum.  
Fastigheten har en tomtstorlek på 6397 kvm. En bullerutredning har krävts in 
på grund av närheten till Björlandavägen. Kraven enligt Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader uppfylls.  
 
Fastigheten är bebyggd med en byggnad som uppfördes tidigt 1900 och  
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tillhörde då ursprungsfastigheten Sätila 3:3 som är en förläggare gård. I 
byggnaden bedrevs textilföretag och 1948 gjordes en tillbyggnad då  
verksamheten expanderade. Tillbyggnaden arkitekterades av arkitekten och 
möbelformgivaren Bruno Mathsson som är känd för sina moderna och  
funktionella hus och möbler. Bruno Mathssons hus har ofta stora glaspartier in 
mot trädgården och flacka tak.   
 
Sökande har lämnat in förslag på fasadritningar. De tre enbostadshusen ska 
gå i samma stil, avseende volym, material och färg. Stående träpanel be-
handlad med järnvitriol, takmaterial av sedum eller grå plåt eller pannor, tak-
lutning på 15 grader, bruttoarea på 150-170 kvm uppförs i våning. Fastig-
heten kommer att styckas av och varje fastighet kommer att få en area på 
1200 kvm.  
 
Kraven att ordna en god avfallshantering, trafik, vatten- och avlopp och 
elektronisk kommunikation uppfylls. Enbostadshusen kommer att använda 
befintlig väganslutning till Björlandavägen. Avfallshantering kommer att ske i 
anslutning till de nya tomtavstyckningarna.   
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till kommunens antikvarie, miljöenheten, Teknik- och 
serviceförvaltningen och trafikverket. Se yttranden. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och  
plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot  
åtgärden. 

Motivering av beslut 
Fastigheten ligger inom kommunens bevarandeprogram.  
Det är viktigt att karaktären i området bibehålls och inte förvanskas. Ny  
byggnation ska uppföras varsamt avseende placering av bebyggelsen sker så 
att den förstärker bebyggelsens radbykaraktär – detta innebär att  
byggnaderna behöver placeras ner mot Storån inom respektive  
fastighetsgräns samt byggnaden på tomt 3 placeras i vinkel mot vägen det vill 
säga med gaveln mot vägen så att fastigheten får en mer traditionell  
husplacering. Byggnaderna ska anpassas till och underordnar sig  
byggnadstraditionen och förstärker byns karaktär. De planerade byggnaderna 
ska hållas enligt ansökningshandlingarna gällande formspråk, volym och höjd.  
 
Fastighetens area följer inte översiktsplanen. Enligt översiktsplanen ska en 
fastighet som ligger utanför detaljplanerat område ha en tomtstorlek på minst 
1500 kvm. Plan- och byggnadsnämnden bedömer att fastigheterna ligger i 
nära anslutning till detaljplanerat område och fastigheternas storlek på 1200 
kvm avskiljer sig inte på något vis utan följer ordinär tomtstorlek i området.  
 
Förslaget uppfyller kraven i plan- och bygglagen 2 kapitlet 2, 3, 5 och 6 §. I 
prövning i ärenden om förhandsbesked ska allmänna och enskilda intressen 
tas hänsyn till. Sätila växer åt alla håll och det finns mycket jordbruksmark i 
Sätila. Denna fastighet består inte av jordbruksmark och är lämplig att  
bebygga. Fastigheten ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse och 
kompletterar befintlig bebyggelse genom byggnation på andra sidan av  
Björlandavägen. Mest bebyggelse finns öster om Björlandavägen. Fastigheten 
har ett strategiskt bra läge då flest pendlare kommer från Göteborg.  
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En utredning av markens beskaffenhet kan komma att krävas in till  
bygglovet. Fastigheten ligger mot Björlanda och Göteborg.  
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslaget är hållbart ut social synpunkt och kan bidraga till en god  
levnadsstandard för barn. Närheten till skola, idrottsaktiviteter, sjö bidrar till 
aktivitet och en bra livskvalité. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för tre enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 § med villkor att exakt  
lokalisering och utformning sker i samråd med Byggenheten innan bygglov. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Husförslag 
Vyritning 
Yttrande TSN 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande kommunantikvarie 
Bullerutredning 
 
Avgift:  
Förhandsbesked        15 480 kr 
Grannhörande     3 096 kr 
Kungörelse         278 kr 
Avgift totalt:   18 854 kr 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovhandläggare 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. 
 
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 och fastighetsägare enligt plan- och bygglagen       
9 kapitlet 41 §.  
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare,  
Sätila 3:3, Sätila-Hede S:1, Sätila-Hede 3:25 och Sätila-Hede 3:5 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 170/2020    
 
Skene 72:1 – Beslut om bygglov för uppförande av  
skylt/fasadändring  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av tre skyltar  
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §.  
 
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § PBL. 
 
Kontrollansvarig enligt PBL: Bengt Ketti SC0819-12. 
  
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  
Situationsplan 
Fasadritning  
Fasadritning 
Sökandes yttrande 
 
Avgift:   
Bygglov med startbesked 15 788 kronor 
Kungörelse       278  kronor 
Avgift totalt:  16 066 kronor  
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för uppförande av skylt. På fastigheten finns  
Kungsfors olika verksamheter. Ansökan gäller bygglov för tre skyltar som  
består av perforerad metall som ska fästas på fasaden. Metallen monteras på 
distans från befintlig fasad 100-300 mm. Metallen kommer vara i mörkgrå  
kulör. 
 
Kungsfors ligger mitt i centrala Skene och fabriken var ursprungligen ett  
spinneri och väveri som startades år 1899 och avvecklades år 2004. I  
byggnaden finns idag olika verksamheter, tandläkarmottagning,  
träningsverksamhet, livsmedelsaffär, blomsteraffär och köpcenter.  
Ursprungligen var hela byggnadens fasadmaterial gult tegel men under årens 
lopp har fasaden förändrats på delar av byggnaden. På byggnadsdel där skylt 
1 och 2 ska uppföras består fasaden av puts i ljusgul kulör och byggnadsdel 
där skylt 3 ska uppföras består fasaden av puts/betong.  
 
Skylt 1 kommer att vara 5,6 meter bred och 13,7 meter hög och monteras på 
tornet vid korsningen vid järnvägen. Skylt 2 kommer att vara 5,6 meter hög 
och 13,7 meter hög och monteras på fasaden mot infarten från Örbyvägen. 
Skylt 3 kommer att vara totalt 36,57 meter bred och 6,8 meter hög. Metallens 
perforering är tillräcklig för att släppa igenom dagsljus till bakomliggande 
fönster. Metallen kommer att vara i mörkgrå kulör, likt byggnad E.  
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Yttranden  
Plan- och byggnadsnämnden har bedömt att inga sakägare är berörda av  
förslaget. Grannhörande har inte skickats ut. 
 
Ärendet har remitterats till kommunantikvarien. Se yttrande. 
 
Sökande har lämnat in en motivering till bygglov efter kommunicering om  
avslag. Se motivering. 

Motivering av beslut 
Byggnadsverkets utformning, enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 1 § ska en 
byggnad ha en god form-färg- och materialverkan och det gäller även för 
skyltar enligt plan- och byggförordningen 3 kapitlet 3 §. Plan- och byggnads-
nämndens bedömning är att ansökt åtgärd inte följer kraven i plan- och bygg-
lagen 8 kapitlet 1 §. Perforerad metall i grå kulör harmoniserar inte med 
byggnaden som uppfördes på slutet av 1800 talet. Kungsfors fabriker är en 
bevarandevärde byggnad i centrala Skene och vi behöver ta vara på vårt kul-
turarv. Sjuhärad är känd för sina textilindustrier och en viktig del av vår 
historia. Vi ska inte ta bort karaktären och prägeln över Kungsfors fabriker 
mer än vad som redan har gjorts. Vissa ändringar har gjorts under åren men 
största delen av byggnaden har ljusa kulörer i gul och beige. Delar som har 
ändrats har mörk och svart kulör.  
 
Förslaget uppfyller inte kraven i plan- och bygglagen 8 kapitlet 13 och 14 §, 
förbund mot förvanskning och krav på varsamhet. En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas. Ansökt åtgärd bedöms inte som en varsam åtgärd. Ansökt 
åtgärd tar inte hänsyn till de kulturhistoriska värdena och arkitekturen.  
 
Förslaget uppfyller inte kraven i 8 kapitlet 17 §. Ändring av en byggnad och 
flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till bygg-
nadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kultur-
historiska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för uppförande av 
skyltar med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig  
Situationsplan 
Fasadritning  
Fasadritning 
Sökandes yttrande 
 
Avgift för prövning: 4 775 kr  

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
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Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Arvid Eklund (S) förslag och finner att  
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Arvid Eklund (S) föreslår att bygglov beviljas med motiveringen att tre stora 
skyltar är att föredra än flera små. 

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 bygg-nadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 
 
Inför beslut om startbesked föreläggs bygghärren att lämna in följandee 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
 
Handlingar till startbesked: 
förslag till kontrollplan 
konstruktionsritning/teknisk beskrivning 
konstruktionssektion för infästning i fasad 
 
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. 
 
Vi skickar er faktura separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.   

Expedieras till: 
Beslutet skickas 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 §. 
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Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare, Håven 
1:3, Håven 1:22, Håven 1:29, Håven 1:55, Skene 6:70, Skene 21:12, Skene 
72:2 och Skene 72:4 enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 
 

Bilaga 
Antikvarisk utredning 

________________ 
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§ 171/2020    
 
Backa 1:97 – Beslut om bygglov med lokaliseringprövning för  
nybyggnad av ett enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Jonas Sjösten RISE NC001393 
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll.  
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig  
Situationsplan  
Fasadritning 
Fasadritning 
Planritning 
Sektionsritning  
 
Avgift:   
Bygglov  9 907   kr 
Startbesked  11 558 kr 
Grannhörande  3 096   kr 
Kungörelse   278      kr 
Avgift totalt:  34 746 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov med lokaloseringsprövning för nybyggnation av ett 
enbostadshus. 
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom utredningsområde för framtida materialförsörjning (MB 3:7)  
utredningsområde för framtida vattenförsörjning (MB 3:8) och inom stort  
opåverkat område (MB 3:2) 
 
2016 beviljades förhandsbesked för fem enbostadshus men eftersom mer än 
två år har passerat är förhandsbeskedet ogiltigt och en ny  
lokaliseringsprövning har gjorts på en av de fem fastigheterna.  
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Spridd bebyggelse finns 
i området. Fastigheten 6 kilometer nordost om Hyssna centrum (fågelvägen) 
och 9 kilometer bilväg. I Hyssna finns även livsmedelsaffär, F-6 skola och 
drivmedel. Avstånd till närmsta kollektivtrafikförbindelse är 7 km.  
 
Fastigheten har en area på 2907 kvm och är avstyckad sedan tidigare och 
taxerad som småhusenhet. Huset har en byggnadsarea/bruttoarea på  
109,5 kvm. Fasadmaterialet består av träpanel i grå kulör och taket av  
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betongpannor i svart kulör. Fastigheten kommer att ha enskilt vatten och  
avlopp. 
 
Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med  
plan- och bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter 
och plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot 
åtgärden.  
 
Miljöenheten tillstyrker enskilt vatten och avlopp. 
 

Motivering av beslut 
Vald lokalisering uppfyller kraven i plan- och bygglagen 2 kapitlet 2,3,5  
och 6 §. Fastigheten bedöms vara från allmän synpunkt lämplig för sitt  
ändamål med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, möjligheterna at 
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering samt samhällsservice 
i övrigt. Fastigheten ger även möjlighet för personer med nedsatt  
rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området. Barnperspektivet har 
beaktats vid handläggningen. Närheten till natur och skog främjar till en god 
och aktiv levnadsstandard. Plan- och byggnadsnämnden beviljade  
förhandsbesked år 2016. Plan- och byggnadsnämnden ser ingen anledning till 
att bedöma annorlunda vid denna prövning.  
 
Huset i övrigt uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 1 §.  
En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål och ha en god form, färg och 
materialverkan, vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse och  
orienteringsförmåga. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Jonas Sjösten RISE NC001393 
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll.  
      
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 och anmälan om kontrollansvarig  
Situationsplan  
Fasadritning 
Fasadritning 
Planritning 
Sektionsritning  
 
Avgift:   
Bygglov    9 907 kronor 
Startbesked  11 558 kronor 
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Grannhörande    3 096 kronor 
Kungörelse        278 kronor 
Avgift totalt:  34 746 kronor  

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovhandläggare 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.  
 
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 Theresa.Magnusson@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 
- Energiberäkning 
- Ventilationsritning 
- Inre VA 
- Yttre VA 
- Prestadadekaration eldstad  
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11  
- Konstruktiosnritning grund vägg och tak  
- Sektionsritning K-sektion 
- Färdigställandeskydd 
- Markplaneringsritning  
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Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.  

Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.  
 
Kopia skickas till kontrollansvarig. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare  
Bugared 1:3, Backa 1:100, Baka 1:96 och Brodal 1:6 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 172/2020    
 
Bobygd 2:33 – Beslut om bygglov med lokaliseringsprövning för  
nybyggnad av ett enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Jonas Sjösten RISE C001393 
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll.  
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig  
Nybyggnadskarta 
Fasad-plan- och sektionsritning  
Marknivåer befintliga  
 
 
Avgift:   
Bygglov    14 860 kr  
Startbesked    17 337 kr 
Grannhörande      2 064 kr 
Kungörelse         278 kr 
Avgift totalt:  34 539 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov med lokaloseringsprövning för nybyggnation av ett 
enbostadshus. Fastigheten ligger 7 kilometer utanför Sätila och 3 kilometer till 
Kungsbacka kommun.  
 
Ärendet komplett 2020-11-20. 
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) 
 
2017 beviljades förhandsbesked för fastigheten men eftersom mer än två år 
har passerat är förhandsbeskedet ogiltigt och en ny lokaliseringsprövning har 
gjorts.  
 
Avstånd till närmsta kollektivtrafikförbindelse är 1 km. 
Avstånd till förskola, skola och livsmedelsaffär är 7 kvm. 
 
Fastigheten kommer att ha enskilt vatten och avlopp.  
Fastigheten har en area på 1941 kvm och taxerad som småhusenhet.  
 
Enbostadshuset omfattar 98,3 kvm byggnadsarea, 163 kvm bruttoarea och 
146 kvm boarea. Komplementbyggnad omfattar 47 kvm  

Dnr BYGG.2020.770  
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byggnadsarea/bruttoarea. Åtgärden omfattar totalt 145 kvm byggnadsarea, 
210 kvm bruttoarea och 146 kvm boarea. Fasadmaterialet består av träpanel 
i vit kulör och taket av betongpannor i grå kulör.  
 
Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med  
plan- och bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter 
och plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot 
åtgärden. 

Motivering av beslut 
Vald lokalisering uppfyller kraven i plan- och bygglagen 2 kapitlet 2,3,5  
och 6 §. Fastigheten bedöms vara från allmän synpunkt lämplig för sitt  
ändamål med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, möjligheterna at 
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering samt samhällsservice 
i övrigt. Fastigheten ger även möjlighet för personer med nedsatt  
rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området. Barnperspektivet har 
beaktats vid handläggningen. Närheten till natur och skog främjar till en god 
och aktiv levnadsstandard.  
 
Huset i övrigt uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 1 §.  
En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål och ha en god form, färg och 
materialverkan, vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse och  
orienteringsförmåga. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Jonas Sjösten RISE C001393 
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll.  
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig  
Nybyggnadskarta 
Fasad-plan- och sektionsritning  
Marknivåer befintliga  
 
Avgift:   
Bygglov   14 860 kronor  
Startbesked   17 337 kronor 
Grannhörande     2 064 kronor 
Kungörelse         278 kronor 
Avgift totalt:  34 539 kronor 
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Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovhandläggare 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.  
 
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 Anders.Hagg@mark.se.  
 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande hand-
lingar till plan- och byggnadsnämnden:  
- Förslag till kontrollplan     
- Brandskyddsbeskrivning 
- Energiberäkning 
- Ventilationsritning 
- Inre VA 
- Yttre VA 
- Prestadadekaration eldstad  
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11  
- Konstruktiosnritning grund vägg och tak  
- Sektionsritning K-sektion 
- Färdigställandeskydd 
- Markplaneringsritning  
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
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Expedieras till: 
Beslutet delges sökanden och fastighetsägare enligt plan- och bygglagen  
9 kapitlet 41 §.  
 
Kopia skickas till kontrollansvarig. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare  
Bobygd 2:8, Bobygd  2:9 och Bobygd 2:34 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 173/2020    
 
Örby 3:8 - Förhandsbesked för nybyggnation av komplementbygg-
nad/verkstad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av en 
verkstad/komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande miljöenheten 
 
Avgift:  
Förhandsbesked          7 740 kr 
Grannhörande      2 064 kr 
Kungörelse          278 kr  
Avgift totalt:   10 082 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en  
komplementbyggnad/verkstad. Sökande har för avsikt att köpa marken där 
verkstaden kommer att uppföras. Lantmäteriet kräver ett förhandsbesked  
eller ett bygglov för att godkänna förrättningen.  
 
Ärendet komplett: 2020-10-25 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen  
bebyggelse. Enligt det fördjupade översiktsplanen som vann laga kraft 18 
september 2012 redovisas fastigheten inom skogsmark. Örby 3:8>7 är en del 
av en fastighet med en area på 46 100 kvm. Verkstaden kommer att  
användas till privat bruk och ha en byggnadsarea på 80 kvm.  
Verkstaden kommer inte ha vatten eller avlopp.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten tillstyrker förhandsbesked.  
Se yttrande.  
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med  
plan- och bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter 
och plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot 
åtgärden. 

Motivering av beslut 
Förslaget uppfyller kraven i plan- och bygglagen 2 kapitlet 2,4 5 och 6 §. När 
förrättningen är genomförd kommer aktuell lokalisering ingå i fastigheten 
Örby 3:16 och vara en del av fastighetens trädgård. Bedömningen är att det 
inte finns några natur- eller kulturvärden på platsen.  

Dnr BYGG.2020.723 216  
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av en 
verkstad/komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande miljöenheten 
 
Avgift:  
Förhandsbesked          7 740 kronor 
Grannhörande      2 064 kronor 
Kungörelse          278 kronor  
Avgift totalt:   10 082 kronor 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovhandläggare 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 fastighetsägare enligt  
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.  
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare,  
Örby 3:14 och Örby 13:1 enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 174/2020    
 
KROK 1:64 -  Beslut om avslag för nybyggnation av carport  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
carport med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 31 b §.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Situationsplan VA 
Fasadritning 
Plan- och sektionsritning 
Bemötande från sökande 
Svar från VA  
 
Avgift för prövning: 7 640 kr (8 timmar) 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av carport enligt bilagda handlingar. 
För fastigheten finns en detaljplan som vann laga kraft 2008-12-18.  
 
Enligt detaljplanen kan man endast bebygga 20 procent av tomten, och  
områden med U beteckning ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar. Carporten kommer ha en byggnadsarea på ca 42 kvm.  
Den tillkommande byggnaden tillsammans med befintlig byggnation  
överstiger inte den största tillåtna byggnadsarean på 200 kvm.  
Enligt situationsplanen kommer carporten placeras på prickad mark, mark 
som inte får bebyggas. Dessutom kommer carporten hamna på kommunens 
VA ledningar. Placeringen av åtgärden avviker mot detaljplanen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunicerat med den sökande att 
ändra på carportens placering. Sökande vill ta ärendet upp till nämnden  
för beslut enligt bilagda handlingar. Han har även lämnat förslag på hur  
carporten kan placeras på kommunensledningar, se bilaga bemötande från 
sökande.   
 
Yttranden  
Plan- och byggnadsnämnden har bedömt att inga sakägare är berörda av  
förslaget. 
 
Ärendet har remitterats till Teknik- och Serviceförvaltningen som avstyrker 
byggnation på kommunensledningar, se bilaga svar från VA. 

Motivering av beslut 
Åtgärden avviker från gällande detaljplanen vad det avser placering på 
prickad mark. Det bedöms vara en stor avvikelse. Åtgärden uppfyller inte  
kraven som ställs i plan- och bygglagen 9 kapitel 31 b §.  
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Bygglov kan ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller  
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller  
områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden är av 
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas  
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
carport med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 31 b §.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Situationsplan VA 
Fasadritning 
Plan- och sektionsritning 
Bemötande från sökande 
Svar från VA  
 
Avgift för prövning: 7 640 kr (8 timmar) 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt 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.  

Expedieras till: 
Beslutet delges den sökande enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §. 
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§ 175/2020    
 
Rya 2:47 – Beslut gällande bygglov med lokaliseringsprövning för 
nybyggnation av enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med 
stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. Ansökan avser bygglov för  
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rya 2:47. 
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Fredrik Bergh-Gustafsson Jishu AB Herr Jonsgatan 
7 511 58 Kinna  
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar byggnationen med 
ett startbesked, enligt 10 kapitlet 3 § PBL. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Fasadritningar 
Plan- och sektionsritning 
Marklinjer x 2 
Situationsplan 
Situationsplan VA  
Anmälan om kontrollansvarig 
Yttrande från miljöenheten  
 
Avgift:   
Bygglov   12 384 kr 
Kungörelse       278  kr 
Startbesked   14 448 kr 
Grannehörande    3 096  kr 
Avgift totalt:  30 206 kr  
  

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus enligt bilagda  
handlingar. Fastigheten Rya 2:47 ligger utanför planlagt område och  
sammanhållen bebyggelse. Den sökande vill bygga bostadshus med  
byggnadsarea på cirka 111 kvm, i två våningar. Fasadbeklädnad är av  
stående träpanel med ljusgrön kulör och träbeklädnad av betongpannor  
med svart kulör. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-07-03 beviljat förhandsbesked för tre 
bostadshus på fastigheten Rya 2:35, som har styckats av till tre fastigheter.  
Rya 2:47 är en av dessa fastigheter som har kommit till efter det beviljade 
förhandsbeskedet 2018. Fastigheten är klassad som småhusenhet och har en 
area på cirka 5280 kvm. Fastigheten är belägen norr om Hyssna cirka tre  
kilometer från vägen 1627. Infartsvägen kommer att utföras från väg 1627 
enligt situationsplan.  
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas, för att skydda mot  
åtgärder som påtagligt påverkar vattenområdet enligt miljöbalken 3:6. 
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Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, se bilaga yttrande 
från miljöenheten.  
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och  
plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot  
åtgärden. 

Motivering av beslut 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet, enligt 2 kapitel 4 § PBL. 
 
I ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan-och bygglagen ska  
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för  
ändamålet med hänsyn, människors hälsa och säkerhet, kommunikation, 
samhällsservice, avfallshanteringen med mera enligt 2 kapitel 5 § PBL.  
 
På fastigheten finns inga naturvärden eller riksintressen. Byggenheten  
bedömer att åtgärden uppfyller kraven som ställs i plan- och bygglagen  
2 kapitel 4-5 §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med 
stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. Ansökan avser bygglov för  
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rya 2:47. 
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Fredrik Bergh-Gustafsson Jishu AB Herr Jonsgatan 
7 511 58 Kinna  
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar byggnationen med 
ett startbesked, enligt 10 kapitlet 3 § PBL. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Fasadritningar 
Plan- och sektionsritning 
Marklinjer x 2 
Situationsplan 
Situationsplan VA  
Anmälan om kontrollansvarig 
Yttrande från miljöenheten  
 
Avgift:   
Bygglov   12 384 kr 
Kungörelse       278  kr 
Startbesked   14 448 kr 
Grannehörande    3 096  kr 
Avgift totalt:  30 206 kr  
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Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt 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.  
 
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 Anders Hägg, anders.hagg@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    
- Energiberäkning  
- Yttre VA  
- Inre VA 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Konstruktionsritning: Grund, vägg o tak 
- Sektionsritning: K-sektion 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Överenskommelse utsättning 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.  

mailto:pbn@mark.se
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Expedieras till: 

Beslutet skickas till sökanden och fastighetsägaren till Rya 2:47, enligt plan- 
och bygglagen 9 kapitlet 41 §.  

Kopia skickas till kontrollansvarig. 

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, Rya 
2:36, Rya 2:42, Rya 2:48 och Rya 2:45, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 
41 b § 

________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 65(88) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2020-12-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 176/2020    
 
Sätila-Bua 1:6 – Positivt beslut gällande förhandsbesked för nybygg-
nation av campingstuga  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av en 
campingstuga på 14 m2 utan vatten- och avloppsanslutning med stöd av  
plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
- Ansökan 
- Ritningar 
- Yttrande från miljöenheten  
 
Avgift:  
Förhandsbesked      7 740 kr 
Grannehörande      3 096 kr 
Kungörelse         278 kr  
Avgift totalt:    11 114 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av campingstuga enligt bilagda 
handlingar. Vid positivt förhandsbesked kommer fastigheten att styckas av. 
 
Byggnadsnämnden har tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov för övernatt-
ning i inredd buss på fastigheten Sätila-Bua 1:6. Fastigheten ligger utanför 
planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Sätila-Bua 1:6 med 
en total area på cirka 45 hektar är klassad som jordbruksenhet. Endast en  
begränsad del av fastigheten är bebyggd.   
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25, redovisas fastigheten 
inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas, för att skydda mot  
åtgärder som påtagligt påverkar vattenområdet enligt miljöbalken 3:6.  
 
Campingstugan på cirka 14 kvm byggnadsarea kommer placeras mitt i ett 
skogsområde med anslutning till jordbruksmark. Stugan kommer inte ha el 
eller rinnande vatten. Inom fastigheten ska vatten och avlopp anordnas,  
se bilaga situationsplan. Tillfartsväg kommer att anläggas genom fastigheten 
Sätila-Bua 1:14.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som inte har synpunkter på planerad 
campingstugan, se bilaga yttrande från miljöenheten. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannarna tillstyrker. I övrigt har det inte kommit 
in några synpunkter och plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att 
ingen har något emot åtgärden. 

Dnr BYGG.2020.685  216  
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Motivering av beslut 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet, enligt 2 kapitel 4 § PBL. 
 
I ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan-och bygglagen ska  
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för  
ändamålet med hänsyn, människors hälsa och säkerhet, kommunikation, 
samhällsservice, avfallshanteringen med mera enligt 2 kapitel 5 § PBL.  
 
Byggenheten bedömer att åtgärden uppfyller kraven som ställs i plan- och 
bygglagen 2 kapitel 4-5 §. Åtgärden kommer att ta i anspråk en begränsad 
del av tomten.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av en 
campingstuga med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
- Ansökan 
- Ritningar 
- Yttrande från miljöenheten  
 
Avgift:  
Förhandsbesked     7 740 kr 
Grannehörande     3 096 kr 
Kungörelse        278 kr  
Avgift totalt:  11 114 kr  

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt 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.  
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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 skickas till sökanden Johanna Hagbard och fastighetsägaren till 
Sätila-Bua 1:6, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.  
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare, Sätila 
Bua 1:14, Bolg 1:11, Bolg 1:17, Sätila-Bua 1:4 och Flohult 2:2, enligt  
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 177/2020    
 
Lockö 1:2 – Beslut om bygglov med lokaliseringsprövning för ny-
byggnation av 4 st enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning för 
nybyggnad av fyra enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 
31 §. 
 
Åtgärden omfattar ca 738 kvm bruttoarea, 434.8 kvm byggnadsarea och 
632.8 kvm boarea. 
Fasadbeklädnad kommer att bestå av trä med vit kulör och takbeklädnad av 
tegelpannor med tegelrödkulör. 
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Kristoffer Lagerholm,Ribbings gata 13A 511 68 
Hyssna.  
 
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: 
Situationsplan 
Fasadritningar x8 
Plan- och sektionsritningar x4  
Kommunicering 
Yttrande från Länsstyrelsen 
Yttrande från miljöenheten  
Lokaliseringsutredning och gestaltningsbeskrivning 
Yttrande från grannar x6 
 
Avgift:  
Bygglov  24 768 kr 
Grannehörande     6 192 kr 
Startbesked   28 896 kr 
Kungörelse        278 kr 
Avgift totalt:  60 134 kr 
 
Handläggningstiden överstiger inte 10 veckor. 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av fyra  
enbostadshus på fastigheten Lockö 1:21 enligt bilagda handlingar.  
 
Ärendet komplett 2020-10-27.  
 
Fastigheten är belägen i Centrala Hyssna ca 300 meter öst om LV 156.  
För fastigheten finns ingen detaljplan. Den tänkta lokaliseringen ligger inom 
sammanhållen bebyggelse som består av enstaka utspridda hus samt i nära 
anslutning till ett område med detaljplan.  

Dnr BYGG.2020.435 231  
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Fastigheten består av jordbruksmark med en skogsdunge på en mindre höjd. 
 
I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 2017 redovisas fastigheten 
inom knutpunkt, noder och länkade orter. "I stråkens knutpunkt,  
utvecklingsnoder och länkade orter bör bebyggelsen knytas samman och  
utspridning av bebyggelse motverkas." Den tänkta lokaliseringen av  
bostadshusen kommer att placeras vid Dalängsvägen där det finns ca  
fyra-åtta utspridda hus längs med vägen på både sidorna.  
"Befintlig bebyggelse bör i första hand kompletteras och fortsättas, särskilt i 
anslutning till kollektivtrafiklägen samtidigt som landskaps-, natur-, och  
kulturvärden värnas."  
Befintliga träd på marken kommer att bevaras och skyddas samt husen ligger 
med bra avstånd till rotsystemet. "Ny bebyggelse bör i första hand  
komplettera och förstärka befintlig bebyggelse så att denna blir  
funktionsblandad, innehåller bostäder för olika behov och stärker underlagen 
för lokal service. I pendlingsnoder bör i första hand själva länkfunktionen  
utvecklas. Se vidare kapitel 2.3 Strukturbild och 2.4 Strategier för  
samhällsplaneringen." 
 
Fastigheten redovisas också inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn 
ska tas (MB 3:6) samt inom ett område med jordbruksmark (MB 3:4) 
"Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt  
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk." 
Fyra stycken enbostadshus för fyra familjer i området Lockö bedöms vara  
allmänt samhällsintresse. 
 
I området finns det några utsprida hus som är kulturbyggnader.  
Fastigheten ingår inte i det kommunala bevarande programmet. 
 
Avstånd till närmaste busskommunikation finns inom ca 300 meter  
gångavstånd vid LV 156. 
 
Vattenskyddsområden 
En del av er fastighet 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 kommunens hemsida. Kontakta Miljöenheten 
på telefon 0320-21 70 00 (växel) eller mhn@mark.se för mer information. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som ur  
arkeologisk synvinkel har inget att erinra, se bilaga yttrande från  
Länsstyrelsen. 
 
Ärendet har remitterats till miljöenheten, som tillstyrker, se bilaga yttrande 
från miljöenheten. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Följande grannar avstyrker Bonared 1:23, Lockö 
1:12, Daläng 1:2, Lockö 1:10, Lockö 1:43, Lockö 1:16 och Lockö 1:38. 
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Bemötande 
Grannarna har påpekat att det finns skyddsvärda träd i området. Den sö-
kande har ändrat placeringen av de två hus som ligger närmast träden.  
Ny placering visar att det finns skyddsavstånd till trädens rotsystem, se bilaga 
situationsplan. 
 
Områdets karaktär är skapats utav småhus med olika typer som är både  
enstaka och delvis grupperade. Åtgärden har likadant bebyggelsestruktur och 
passar in i landskapsbilden i området. Vid planläggning och i ärenden om 
bygglov ska bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för  
ändamålet, enligt 2 kapitel 6a § st. 1 och utformas och placeras på den  
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt, enligt 2 kapitel 6 st. 2. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte finns några naturvärden, 
kulturvärde, riksintresse som påverkas av den ansökta åtgärden. I övrigt 
finns inget behov för vidare utredning av dessa värden för detaljplanekravet. 
 
Angiven plats bedöms vara mest lämplig utav för de redovisade alternativen 
för nyetablering av bostadsområde, se bilaga lokaliseringsutredning. 

Motivering av beslut 
Plan- och bygglagen 2 kap. 2 § reglerar följande:  
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän  
synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska  
tillämpas. Lag (2014:862). 
  
4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd  
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  
 
Åtgärden kommer att utföras inom jordbruksfastighet och marken är  
brukningsvärd för jordbruksproduktion. Det bedrivs ingen  
jordbruksverksamhet på fastigheten i dagsläget.  
 
Enligt förarbetena till Miljöbalken kan brukningsvärd jordbruksmark tas i  
anspråk för bebyggelse endast om det uppfyller väsentligt samhällsintresse 
och sådana samhällsintressen kan vara t. ex. Bostadsförsörjningsbehovet. 
 
I den fördjupade översiktsplanen anges att Hyssna behöver utvecklas med 
140 nya bostadshus till år 2030. Den sökta åtgärden bedöms uppfylla väsent-
ligt samhällsintresse och anses vara mest lämplig för nybebyggelse av  
området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltning anser att kraven för bygglov med  
lokaliseringsprövning uppfylls och att bygglovs kan beviljas enligt  
9 kapitel 31 §. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning för 
nybyggnad av fyra enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen  
9 kapitel 31 §. 
 
Åtgärden omfattar ca 738 kvm bruttoarea, 434.8 kvm byggnadsarea och 
632.8 kvm boarea. 
Fasadbeklädnad kommer att bestå av trä med vit kulör och takbeklädnad av 
tegelpannor med tegelrödkulör. 
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Kristoffer Lagerholm, Ribbings gata  
13A 511 68 Hyssna.  
 
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: 
Situationsplan 
Fasadritningar x8 
Plan- och sektionsritningar x4  
Kommunicering 
Yttrande från Länsstyrelsen 
Yttrande från miljöenheten  
Lokaliseringsutredning och gestaltningsbeskrivning 
Yttrande från grannar x6 
 
Avgift:  
Bygglov  24 768 kr 
Grannehörande     6 192 kr 
Startbesked   28 896 kr 
Kungörelse        278 kr 
Avgift totalt:  60 134 kr 
 
Handläggningstiden överstiger inte 10 veckor. 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt 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. 
 
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 Katarina Janeblom,  
katarina.janeblom@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 
- Energiberäkning   
- Yttre VA  
- Inre VA 
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Konstruktionsritning: K-sektion med detaljer 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Överenskommelse utsättning 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.  

Expedieras till: 
Beslutet skickas till sökanden BIMAB Markexploatering AB och  
fastighetsägaren till Lockö 1:2, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.  
 
Beslut delges fastighetsägare, Bonared 1:23, Lockö 1:12, Daläng 1:2,  
Lockö 1:10, Lockö 1:43, Lockö 1:16 och Lockö 1:38. 
 
Kopia skickas till kontrollansvarig Kristoffer Lagerholm.  
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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,  
Lockö 2:1, Lockö 1:46, Bonared 1:31, Lockö 1:7, Hyssnabacka 8:2, Lockö 
1:14, Lockö 1:9, Sandvad 1:2 enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 178/2020    
 
Lockö 1:7 – Beslut gällande avslag förhandsbesked för nybyggnation 
av enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nybygg-
nad av ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökansblankett 
Situationsplan  
Översiktskarta 
 
Avgift för prövning:    7 640 kr (8 timmar) 
Grannehörande     6 192 kr 
Total avgift  13 832 Kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt bilagda 
handlingar. Fastigheten kommer att styckas av enligt situationsplanen.  
 
Fastigheten är belägen i Hyssna cirka 300m öster om landsväg 156 i området 
Lockö, vid Locköfallsvägen. Löckö 1:7 ligger utanför planlagt område men 
inom samlad bebyggelse. I området finns 8 bostadshus öster om  
Locköfallsvägen, som utgör en naturlig sammanhållen bebyggelse.  
Den föreslagna placeringen av huset i Löckö 1:7 ligger väster om vägen, och 
där finns hästhage och jordbruksmark. Fastigheten kommer inom kort att  
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I närheten finns en mataffär och 
busshållplats som ligger cirka 300 respektive 700 meter bort.  
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25, redovisas fastigheten 
inom ett avrinningsområde särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) och inom ett  
område med jordbruksmark. ”Stor restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse 
och nya anläggningar på jordbruksmark, med undantag för sådana som har 
med områdenas funktion för jordbruket att göra. Ny bebyggelse på  
jordbruksmark kräver motivering både till varför det är ett väsentligt  
samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är tillfredställande,  
redovisning av arealen och bedömning av påverkan. Där et enligt miljöbalken 
3 kap. 4 §.  
 
Yttranden  
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannarna tillstyrker och plan- och  
byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot åtgärden. 

Motivering av beslut 
Mark för tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från en allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet, enligt plan och bygglagen 2 kapitel 2 §.  
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Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller  
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga  
samhällsintressen, och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk enligt  
(Miljöbalken 3:4 §).  
 
Jordbruksmark är, enligt 3 kap. 4 § i Miljöbalken, av nationell betydelse.  
Vidare säger bestämmelsen att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga  
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän  
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) anger i den prejudicerande domen  
P 4087-15 att ett enda enbostadshus inte kan utgöra ett sådant  
samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § MB. Det allmänna intresset av att 
långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda 
intresset av att bebygga aktuell plats. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser jordbruksmarken är brukningsvärd, och 
att om bebyggelse skall tillkomma på denna jordbruksmark krävs  
planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för  
nybyggnad av ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9  
kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökansblankett 
Situationsplan  
Översiktskarta 
 
Avgift för prövning:    7 640 kr (8 timmar) 
Grannehörande     6 192 kr 
Total avgift  13 832 Kr  

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt 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. 
 
Vi skickar er faktura separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

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

________________ 
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§ 179/2020    
 
Grönkullen 1:1- Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 
och komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden återremiterar ärendet för fortsatt handläggning 
med krav på bättre beslutsunderlag gällande situationsplanen. 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och  
komplementbyggnad enligt bilagda handlingar. Byggnadsnämnden har den 17 
juni 2020 beviljat förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten  
Grönkullen 1:1. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen och ärendet blev 
återförvisat för fortsatt handläggning, se bilaga domslut.  
 
Cirka 100 meter öster om väg 1627 ligger en samfällighetsväg som leder till    
Grönkullen 1:1. Infart samt utfart kommer att utföras från  
samfällighetsvägen. Fastigheten ligger utanför planlagt område men inom 
samlad bebyggelse. Runtom fastigheten finns några bostadshus samt en 
skogsverksamhet på grannfastigheten Melltorp 2:3. Mataffär och förskola  
ligger cirka 5,5 kilometer i Sätila Centrum. 
 
Grönkullen 1:1 är klassad som en jordbruksfastighet men ingen  
jordbruksproduktion bedrivs där. I översiktsplanen som vann laga kraft den 
25 maj 2017, redovisas fastigheten inom stort opåverkat skogsområde  
(MB 3:2). Enligt miljöbalken 3 kapitel 4 §, skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, se bilaga  
”Yttrande från miljö”. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Grannarna avstyrker, se bilaga  
”Avstyrkande från grannar”. 
 
Med anledning av det som har påtalats av den klagande när det gäller  
fastighetsgränsen vill förvaltningen förtydliga följande. Det är krävs inte att 
den sökande äger marken för att få ett förhandsbesked. Men för att kunna  
utnyttja förhandsbeskedet krävs det ett medgivande från markägaren.  
 
Förvaltningen anser att det är civilrättslig fråga, när det gäller vem som  
ansvarar för försäkringen om ett träd som faller på grannens fastighet. Risken 
är lika stor genom hela kommunen för fallande träd på grund av vindstyrka. 
Byggenheten bedömer att det inte finns någon risk för människors hälsa och 
säkerhet. 
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Bemötande  
Med anledning av det som har påtalats av den klagande när det gäller  
fastighetsgränsen vill förvaltningen förtydliga följande. Det är krävs inte att 
den sökande äger marken för att få ett förhandsbesked. Men för att kunna  
utnyttja förhandsbeskedet krävs det ett medgivande från markägaren.  
 
Förvaltningen anser att det är civilrättslig fråga, när det gäller vem som  
ansvarar för försäkringen om ett träd som faller på grannens fastighet.  
Risken är lika stor genom hela kommunen för fallande träd på grund av  
vindstyrka. Byggenheten bedömer att det inte finns någon risk för människors 
hälsa och säkerhet. 

Motivering av beslut 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet, enligt 2 kapitel 4 § PBL. 
 
I ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan-och bygglagen ska  
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för  
ändamålet med hänsyn, människors hälsa och säkerhet, kommunikation, 
samhällsservice, avfallshanteringen med mera enligt 2 kapitel 5 § PBL.  
 
Enligt översiktsplanen ska bebyggelseutveckling i första hand ske genom  
förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse, inom jordbruksområde.  
Runtom fastigheten Grönkullen 1:1 finns idag flera bostadshus, och den  
förslagna åtgärden kommer inte påverka påtagligt eller försvåra rationellt 
skogsbruk. Byggenheten bedömer att åtgärden uppfyller kraven som ställs i 
plan- och bygglagen 2 kapitel §.          

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Översiktskarta 
Yttrande från miljö 
Avstyrkande från grannar x2 
 
Avgift totalt: 0 kronor  
(avgiften är betald sedan tidigare granskning) 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) förelsår återremittering med krav på bättre underlag 
gällande situationsplan. 

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. 

Expedieras till: 
Beslutet skickas till sökanden XX och fastighetsägaren till Grönkullen 1:1, en-
ligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.  
 
Beslutet delges till fastighetsägare Grönered 1:3, Melltorp 2:3. 
 
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  
Grönkullen 1:2, Bugared 1:7, Glafsered 1:3, Grönkullen 1:3 och Grönered 
2:4, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 180/2020    
 
Ryda 1:41 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och 
komplementbyggnad  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Följebrev från sökanden  
Yttrande från miljöenheten 
Avstyrkande från granar x2  
 
Avgift:  
Förhandsbesked    7 740 kr 
VA-granskning miljöenheten   5 160 kr 
Kungörelse       278 kr 
Grannehörande    3 096 kr 
Avgift totalt:  16 274 kr 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och  
komplementbyggnad enligt bilagda handlingar. Rydal 1:41 som är belägen i 
Ubbhult ligger cirka en kilometer väster om landsväg 1611. Fastigheten ligger 
utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse.  
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft den 2017-05-25 redovisas  
fastigheten inom utbredningsområde för framtida materialförsörjning.  
Enligt miljöbalken 3:7, skall mark- och vattenområden som innehåller  
värdefulla ämnen eller material, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Fastigheten är obebyggd och är 
klassad som småhusenhet. Det finns enstaka hus runtom i området.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker vatten och avlopp går 
och ordna på fastigheten, men att avloppsanläggningen behöver klara hög 
skyddsnivå, se bilaga yttrande från miljöenheten.  
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har kommit in ett avstyrkande från  
fastighetsägaren till Backäckra 1:15 och Härkila 2:27, se bilaga yttrande  
från grannar.  
 
Bemötande 
Det krävs ingen strandskyddsdispens för den sökta åtgärden. Dessutom  
går det och ordna vatten och avlopp på fastigheten enligt miljöenheten.   
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Motivering av beslut 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet, enligt 2 kapitel 4 § PBL. 
 
I ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan-och bygglagen ska  
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för  
ändamålet med hänsyn, människors hälsa och säkerhet, kommunikation, 
samhällsservice, avfallshanteringen med mera enligt 2 kapitel 5 § PBL.  
 
Den aktuella åtgärden kommer att komplettera en befintlig bebyggelse i  
området med ytterligare ett hus. Närmaste busskommunikation finns cirka tre  
kilometer bort nära landsväg 156. På ett avstånd på fyra kilometer ligger 
närmaste mataffär i centrala Sätila. Byggenheten anser inte att åtgärden 
kommer försvåra utvinning av värdefulla material i närheten.  
 
Den samlade bedömningen är att åtgärden uppfyller kraven som ställs på ett 
förhandsbesked enligt 2 kapitalet PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Följebrev från sökanden  
Yttrande från miljöenheten 
Avstyrkande från granar x2  
 
Avgift:  
Förhandsbesked    7 740 kr 
VA-granskning miljöenheten   5 160 kr 
Kungörelse       278 kr 
Grannehörande    3 096 kr 
Avgift totalt:  16 274 kr 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovarkitekt 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. 
 
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 skickas till sökanden XX och fastighetsägaren till  
Ryda 1:41, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.  
 
Beslutet delges fastighetsägare Härkila 2:27 och Backäckra 1:15. 
 
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 Ryda 
1:39, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 181/2020    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

1. Hjorttorp 3:3 – Överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut  
2020-10-14 gällande positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre  
enbostadshus och komplementbyggnader. 
 

2. Skene 3:16 – Länsstyrelsen beslut 2020-11-17, dnr 403-8261-2020,  
avslår överklagandena gällande beviljat marklov. 

 
3. Kinnahult 6:45 – Mark- och miljödomstolen 2020-11-19,  

mån nr P 4731-20, slutligt beslut att avvisa överklagandet. 
 

4. Bobygd 2:32 – överklagan gällande arbetssätt i förhandsbesked 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.  
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 182/2020    
 
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 
2020-30 Nybyggnad enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-10-26 
2020.456 Rivning av fritidshus och nybyggnad  

av enbostadshus  2020-10-26 
2020.438 Tillbyggnad fritidshus  2020-10-26 
2020.282 Installation eldstad och stålskorsten 2020-10-26 
2020.200 Ändrad användning, uppförande av  

paddelbanor i anslutning till  
befintligt gym  2020-10-26 

2020.718 Ej godkänt hissintyg  2020-10-26 
2019-692 Rivning av befintlig scenbyggnad 2020-10-26 
2019-763 Installtion stoltrapphiss  2020-10-26 
2020.731 Adress på fastighet  2020-10-28 
2019-443 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-10-28 
2020.725 Installation av stoltrapphiss 2020-10-28 
2018-641 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-10-28 
2020.463 Nybyggnad av flerbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-10-28 
2018-145 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-10-28 
2017-693 Nybyggnad fritidshus  2020-10-28 
2020.733 Installation eldstad och skorsten 2020-10-28 
2020.169 Installation stoltrapphiss  2020-10-29 
2019-814 Installation eldstad och rökkanal 2020-10-29 
2019-24 Nybbyggnad plank  2020-10-29 
2020.343 Rivning bastuhus och förråd 2020-10-29 
2020.599 Installation stoltrapphiss  2020-10-29 
2020.736 Installation eldstad och rökkanal 2020-10-29 
2019-482 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-10-29 
2020.742 Installation av eldstad i befintlig  

skorsten   2020-10-30 
2020.739 Installation av eldstad i befintlig  

skorsten   2020-10-30 
2020.73 Nybyggnad enbostadshus och garage 2020-10-30 
2020.466 Ovårdad tomt  2020-11-02 
2018-776 Fasadändring  2020-11-02 
2020.662 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-02 
2020.740 Installaiton braskamin i befintlig  

skorsten   2020-11-02 
2020.734 Installaiton braskamin i befintlig 

  skorsten   2020-11-02 
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2020.223 Tillbyggnad industribyggnad 2020-11-03 
2019-622 Nybyggnad fritidshus  2020-11-03 
2019-247 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-03 
2020.630 Installaiton eldstad och skorsten 2020-11-03 
2020.674 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-03 
2019-748 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplmentbyggnad  2020-11-04 
2020.592 Nybyggnad     
  komplementbostadsbyggnad 2020-11-04 
2019-65 Rivning av bassänger och   
  manskapsbod  2020-11-04 
2020.219 Nybyggnad enbostadshus  2020-11-04 
2016-750 Nybyggnad fritidshus  2020-11-04 
2019-412 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-04 
2020-97 Rivning av komplementbyggnad   
  samt bygglov nybyggnad    
  komplementbyggnad  2020-11-04 
2020.754 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.755 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.756 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.759 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.760 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.761 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.762 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.763 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.764 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.765 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.766 Adress på fastighet  2020-11-04 
2020.727 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-04 
2020.676 Nybyggnad av två industribyggnader 2020-11-05 
2020.702 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-11-05 
2020.479 Nybyggnad av transformatorstation 2020-11-05 
2020.697 Nybyggnad av transformatorstation 2020-11-05 
2020.431 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-05 
2020.646 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-05 
2020.642 Tillbyggnad av flerbostadshus 2020-11-06 
2020.601 Nybyggnation av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-06 
2019-373 Rivning av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-06 
2020.377 Rivning av jordkällare  2020-11-06 
2019-445 Utvändig ändring  2020-11-06 
2020-188 Nybyggnad pumpstation och   
  mätstation   2020-11-06 
2020.758 Utvändig ändring av industribyggnad 2020-11-09 
2020.757 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-11-09 
2017-810 Tillbyggnad industribyggnad,   
  installation av hiss samt ny fasadskylt 2020-11-09 
2019-491 Tidsbegränsat bygglov för   
  skyltanordning  2020-11-09 
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2020.640 Ändrad använing från kontor till   
  lägenhet och fasadändring 2020-11-10 
2020.776 Utvändig ändring av industribyggnad 2020-11-10 
2020.633 Rivning av ett enbostadshus och tre   
  komplementbyggnader, nybyggnad   
  enbostadshus och    
  komplementbyggnad  2020-11-10 
2020.684 Nybyggnad av två industribyggnader 2020-11-10 
2020.575 Tillbyggnad av enbostadshus 2020-11-10 
2020.670 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-11-10 
2019-805 Nybyggnad enbostadshus  2020-11-10 
2020.784 Adresser på fastighet  2020-11-10 
2020.752 Installation av bastuugn och   
  metallskorsten  2020-11-10 
2020.713 Installation av braskamin och   
  metallskorsten  2020.11.10 
2020-773 Nybyggnad av enbostadshus 2020-11-11 
2020.783 Installatoin eldstad och rökkanal 2020-11-11 
2020-25 Detaljplan   2020-11-12 
2019-796 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-12 
2020.714 Nybyggnation av en kiosk  2020-11-13 
2020.655 Nybyggnation en komplementbyggnad 2020-11-13 
2020.733 Installation eldstad och skorsten 2020-11-13 
2020.680 Anmälan om ovårdad lekplats 2020-11-13 
2018-457 Nybyggnad av fritidshus  2020-11-16 
2019-670 Nybyggnad av enbostadshus 2020-11-16 
2020.347 Ändring marknivå  2020-11-17 
2020.661 Nybyggnad av transformatorstation 2020-11-17 
2020.667 Nybyggnad av takkupa  2020-11-17 
2020.596 Nybyggnad av maskinhall och kontor 2020-11-18 
2020.703 Utvändig ändring av enbostadshus 2020-11-18 
2019-786 Nybyggnad garage   2020-11-18 
2020.780 Adress på fastighet  2020-11-19 
2020.800 Adress på fastighet  2020-11-19 
2020.610 Marklov förebyggande åtgärder   
  mot skred   2020-11-19 
2020.732 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-11-19 
2020.677 Marklov för uppfyllning av marknivå 2020-11-19 
2020.705 Nybyggnad av enbostadshus och   
  komplementbyggnad och ändrad   
  användninf av befintligt byggnad   
  till lägenhet. Samt rivning av   
  enbostadshus  2020-11-19 
2020.699 Nybyggnad av transformatorstation 2020-11-19 
2020.705 Nybyggnad av industribyggnad,   
  lagerhall   2020-11-19 
2019-361 Rivning av akvedukt samt nybyggnad   
  av akvedukt   2020-11-19 
2020.448 Rivning av fritidshus  2020-11-19 
2020.698 Installation av eldstad  2020-11-19 
2020.709 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-20 
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2020.716 Nybyggnad av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-20 
2020.787 Nybyggnad av växthus  2020-11-20 
2020-134 Ändrad användning från vagnsskjul   
  till gäststuga   2020-11-20 
2020.633 Rivning av ett enbostadshus och tre   
  komplementbyggnader  2020-11-20 
2020.803 Installation av spiskasset i befintlig   
  murad skorsten  2020-11-20 
2020.415 Nybyggnad ett enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2020-11-20 
2019-526 Tillbyggnad av enbostadshus 2020-11-20 
2020.728 Nybyggnad av enbostadshus och en   
  komplementbyggnad  2020-11-23 
2018-726 Rivning av befintligt fritidshus och   
  komplementbyggnad samt nybyggnad  
  av fritidshus   2020-11-23 
2020.804 Installation av eldstad  2020-11-23 
2020.794 Installation av eldstad och rökkanal 2020-11-23 
2020.421 Tillbyggnad enbostadshus  2020-11-23 
2019-450 Tillbyggnad enbostadshus  2020-11-23 
2020.799 Ändring av ventilation  2020-11-24 
2020.807 Installation av eldstad  2020-11-24 
2020.68 Ändrad användning från frisör till   
  två lägenheter  2020-11-24 
2020.572 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-11-24 
2020.808 Adress på fastighet  2020-11-25 
2020.809 Adress på fastighet  2020-11-25 
2020.812 Adress på fastighet  2020-11-25 
2019-169 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-26 
2019-471 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-26 
2020.752 Installation eldstad  2020-11-26 
2019-469 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2019-548 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2019-468 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2019-470 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2018-869 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2018-871 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2018-874 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2018-873 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2018-872 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2018-870 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27 
2020.672 Ändring av fasad och nybyggnad av   
  en tillbyggnadd  2020-11-27 
2020.678 Tillbyggnad industribyggnad 2020-11-27 
2019-220 Tillbyggnad garage samt inredande   
  av ytterligare bostad  2020-11-27 
2020.448 Nybyggnad av fritidshus  2020-11-27 
2020.795 Ändring av fasad  2020-11-27 
2020.816 Ej godkänt intyg gällande obligatorisk   
  ventilationskontroll  2020-11-30 
2020.713 Installation av eldstad och rökkanal 2020-11-30 
2012-514 Marklov för sprängning   2020-12-01 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-
en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
 


	§ 154/2020     Information
	2. Lars Jönsson, planarkitekt informerar om detaljplaner:
	i. Skene 48:1 för antagande på januarinämnden. Handlingarna är klara men Kommunstyrelsen behöver godkänna ett exploateringsavtal.
	ii. Vännåkra 2:81 har fått en naturvärdesinventering som exploatören skissar om som ett resultat.
	iii. Kungsfors har kompletterat många handlingar och siktar på granskning i början av år 2021.
	iv. Melltorp 3:5 – samrådstiden går ut under veckan.
	v. Hägnen – geotekniken klar precis efter deadline till
	januarinämnden.
	3. Lars Jönsson, planarkitet informerar om Fåglaslätt – uppföljning:
	i. Efterforskning gällande fler fastigheter i kommunen som är bebyggda på mark som ej får bebyggas enligt gällande detaljplaner visade sig finnas flera i Fritsla några i Horred men inga i Örby eller Sätila.
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	________________

	§ 157/2020     Beslut om gallring av ej fastställda detaljplaneärenden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
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	förvaltningens gallringsutredning daterad 5 november 2020 och enligt
	kommunarkivets kommentar
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 158/2020     Beslut om gallring av ersättningsskannade handlingar
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Gallring får genomföras av ersättningsskannade handlingar förutsatt att den utförs i enlighet med den i gallringsutredningen föreslagna
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	byggnadsnämnden som arkivbildare.
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	Dagens sammanträde
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	Plan- och byggnadsnämndens beslut
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	________________

	§ 160/2020     Beslut om positivt planbesked gällande detaljplan för kvarteret
	Folkskolan 15, Knallen 2 med flera i Kinna
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked i den del av
	detaljplanen som Kommunstyrelsen begärt planbesked för, vilket innebär att delen av planförslaget som gäller den mindre parkeringen i nordvästrahörnet av detaljplanen inte ska ingå.
	Plan- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa
	sammanträde i januari 2021 få klart besked från Kommunstyrelsen att även parkeringen får ingå i detaljplanen.
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	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	________________
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	Plan- och byggnadsnämndens beslut
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	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
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	________________
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	Ärendets behandling
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	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Den nya vägen får namnet Furuhöjdsvägen.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	________________

	§ 164/2020     Beslut om nytt adressområde i Örby
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Det nya adressområdet får namnet Örby begravningsplats Nedre.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	________________

	§ 165/2020     Gäddarp 2:9 – Beslut om avslag gällande strandskyddsdispens för brygga, trädäck och bastu.
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för
	lusthus, brygga och trädäck med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken.
	Avgift: 8 448 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	Bilagor:
	Blanketten Hur man överklagar
	Handlingar som ingår i beslutet:
	________________

	§ 166/2020     Kattunga 4:3 – Beslut om föreläggande gällande borttagning av
	olovlig byggnation inom strandskyddsområde.
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Kommunen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,
	XX, XX, att utföra följande åtgärder på fastigheten
	Kattunga 4:3 i Marks kommun:
	1. Riva och forsla bort en vinkelbyggnad bestående av två arbetsbodar på hjul och ett trädäck från strandskyddsområdet (se bifogad karta och     fotodokumentation)
	2. Återställa strandlinjen i ursprungligt skick
	3. Ta bort anlagd väg och återställa naturmiljön
	Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte
	kommer till skada.
	Kommunen beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att XX, XX;
	4. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1-3 ska vara färdiga, ska bilder skickas till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	Bilagor:
	________________

	§ 167/2020     Lockö 1:44 – Beslut om lovföreläggande gällande olovligt boende
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Lovföreläggande:
	Plan- och byggnadsnämnden förelägger Hyssna Fastigheter KB, 969689-5680 att inom 2 månader efter beslutet fått laga kraft:
	- Komma in med ansökan om lov som behövs för lovprövningen.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	• Handlingar
	• Foton från platsbesök
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 168/2020     Vännåkra 2:64 – Beslut om återremitering gällande rivningslov för
	fritidshus och bygglov för nybyggnad av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden återremiterar ärende för fortsatt handläggning då bedömningen är att bostadshuset inte harmonisera med området.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 169/2020     Sätila-Hede 3:20 - Förhandsbesked för nybyggnation av tre
	enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för tre enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 § med villkor att exakt
	lokalisering och utformning sker i samråd med Byggenheten innan bygglov.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Husförslag
	Vyritning
	Yttrande TSN
	Yttrande Miljöenheten
	Yttrande kommunantikvarie
	Bullerutredning
	Avgift:
	Förhandsbesked        15 480 kr
	Grannhörande     3 096 kr
	Kungörelse         278 kr
	Avgift totalt:   18 854 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 170/2020     Skene 72:1 – Beslut om bygglov för uppförande av
	skylt/fasadändring
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av tre skyltar
	med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §.
	Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § PBL.
	Kontrollansvarig enligt PBL: Bengt Ketti SC0819-12.
	 
	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
	Situationsplan
	Fasadritning
	Fasadritning
	Sökandes yttrande
	Avgift:
	Bygglov med startbesked 15 788 kronor
	Kungörelse       278  kronor
	Avgift totalt:  16 066 kronor
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
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	Bilaga
	________________

	§ 171/2020     Backa 1:97 – Beslut om bygglov med lokaliseringprövning för
	nybyggnad av ett enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.
	 
	Kontrollansvarig enl. PBL: Jonas Sjösten RISE NC001393
	Efter byggnation krävs lägeskontroll.
	Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett
	startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan och anmälan om kontrollansvarig
	Situationsplan
	Fasadritning
	Fasadritning
	Planritning
	Sektionsritning
	Avgift:
	Bygglov  9 907   kr
	Startbesked  11 558 kr
	Grannhörande  3 096   kr
	Kungörelse   278      kr
	Avgift totalt:  34 746 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
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	________________

	§ 172/2020     Bobygd 2:33 – Beslut om bygglov med lokaliseringsprövning för
	nybyggnad av ett enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.
	 
	Kontrollansvarig enl. PBL: Jonas Sjösten RISE C001393
	Efter byggnation krävs lägeskontroll.
	Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett
	startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan och anmälan om kontrollansvarig
	Nybyggnadskarta
	Fasad-plan- och sektionsritning
	Marknivåer befintliga
	Avgift:
	Bygglov    14 860 kr
	Startbesked    17 337 kr
	Grannhörande      2 064 kr
	Kungörelse         278 kr
	Avgift totalt:  34 539 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
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	________________

	§ 173/2020     Örby 3:8 - Förhandsbesked för nybyggnation av komplementbyggnad/verkstad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av en verkstad/komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 §.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande miljöenheten
	Avgift:
	Förhandsbesked          7 740 kr
	Grannhörande      2 064 kr
	Kungörelse          278 kr
	Avgift totalt:   10 082 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 174/2020     KROK 1:64 -  Beslut om avslag för nybyggnation av carport
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av carport med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 31 b §.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Situationsplan VA
	Fasadritning
	Plan- och sektionsritning
	Bemötande från sökande
	Svar från VA
	Avgift för prövning: 7 640 kr (8 timmar)
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:

	§ 175/2020     Rya 2:47 – Beslut gällande bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. Ansökan avser bygglov för
	nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rya 2:47.
	 
	Kontrollansvarig enl. PBL: Fredrik Bergh-Gustafsson Jishu AB Herr Jonsgatan 7 511 58 Kinna
	Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar byggnationen med ett startbesked, enligt 10 kapitlet 3 § PBL.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Fasadritningar
	Plan- och sektionsritning
	Marklinjer x 2
	Situationsplan
	Situationsplan VA
	Anmälan om kontrollansvarig
	Yttrande från miljöenheten
	Avgift:
	Bygglov   12 384 kr
	Kungörelse       278  kr
	Startbesked   14 448 kr
	Grannehörande    3 096  kr
	Avgift totalt:  30 206 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	Beslutet skickas till sökanden och fastighetsägaren till Rya 2:47, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 §.
	Kopia skickas till kontrollansvarig.
	Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
	Underrättelse om beslutet skickas per brev till berörda fastighetsägare, Rya 2:36, Rya 2:42, Rya 2:48 och Rya 2:45, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §
	________________

	§ 176/2020     Sätila-Bua 1:6 – Positivt beslut gällande förhandsbesked för nybyggnation av campingstuga
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av en campingstuga på 14 m2 utan vatten- och avloppsanslutning med stöd av
	plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	- Ansökan
	- Ritningar
	- Yttrande från miljöenheten
	Avgift:
	Förhandsbesked      7 740 kr
	Grannehörande      3 096 kr
	Kungörelse         278 kr
	Avgift totalt:    11 114 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 177/2020     Lockö 1:2 – Beslut om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation av 4 st enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av fyra enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 31 §.
	Åtgärden omfattar ca 738 kvm bruttoarea, 434.8 kvm byggnadsarea och 632.8 kvm boarea.
	Fasadbeklädnad kommer att bestå av trä med vit kulör och takbeklädnad av tegelpannor med tegelrödkulör.
	Kontrollansvarig enl. PBL: Kristoffer Lagerholm,Ribbings gata 13A 511 68 Hyssna.
	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:
	Situationsplan
	Fasadritningar x8
	Plan- och sektionsritningar x4
	Kommunicering
	Yttrande från Länsstyrelsen
	Yttrande från miljöenheten
	Lokaliseringsutredning och gestaltningsbeskrivning
	Yttrande från grannar x6
	Avgift:
	Bygglov  24 768 kr
	Grannehörande     6 192 kr
	Startbesked   28 896 kr
	Kungörelse        278 kr
	Avgift totalt:  60 134 kr
	Handläggningstiden överstiger inte 10 veckor.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 178/2020     Lockö 1:7 – Beslut gällande avslag förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nybygg-nad av ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökansblankett
	Situationsplan
	Översiktskarta
	Avgift för prövning:    7 640 kr (8 timmar)
	Grannehörande     6 192 kr
	Total avgift  13 832 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 179/2020     Grönkullen 1:1- Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden återremiterar ärendet för fortsatt handläggning med krav på bättre beslutsunderlag gällande situationsplanen.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 180/2020     Ryda 1:41 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Följebrev från sökanden
	Yttrande från miljöenheten
	Avstyrkande från granar x2
	Avgift:
	Förhandsbesked    7 740 kr
	VA-granskning miljöenheten   5 160 kr
	Kungörelse       278 kr
	Grannehörande    3 096 kr
	Avgift totalt:  16 274 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 181/2020     Meddelanden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	1. Hjorttorp 3:3 – Överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut
	2020-10-14 gällande positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre
	enbostadshus och komplementbyggnader.
	2. Skene 3:16 – Länsstyrelsen beslut 2020-11-17, dnr 403-8261-2020,
	avslår överklagandena gällande beviljat marklov.
	3. Kinnahult 6:45 – Mark- och miljödomstolen 2020-11-19,
	mån nr P 4731-20, slutligt beslut att avvisa överklagandet.
	4. Bobygd 2:32 – överklagan gällande arbetssätt i förhandsbesked
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 182/2020     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
	2020-30 Nybyggnad enbostadshus och
	komplementbyggnad  2020-10-26
	2020.456 Rivning av fritidshus och nybyggnad
	av enbostadshus  2020-10-26
	2020.438 Tillbyggnad fritidshus  2020-10-26
	2020.282 Installation eldstad och stålskorsten 2020-10-26
	2020.200 Ändrad användning, uppförande av
	paddelbanor i anslutning till
	befintligt gym  2020-10-26
	2020.718 Ej godkänt hissintyg  2020-10-26
	2019-692 Rivning av befintlig scenbyggnad 2020-10-26
	2019-763 Installtion stoltrapphiss  2020-10-26
	2020.731 Adress på fastighet  2020-10-28
	2019-443 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-10-28
	2020.725 Installation av stoltrapphiss 2020-10-28
	2018-641 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-10-28
	2020.463 Nybyggnad av flerbostadshus och
	komplementbyggnad  2020-10-28
	2018-145 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-10-28
	2017-693 Nybyggnad fritidshus  2020-10-28
	2020.733 Installation eldstad och skorsten 2020-10-28
	2020.169 Installation stoltrapphiss  2020-10-29
	2019-814 Installation eldstad och rökkanal 2020-10-29
	2019-24 Nybbyggnad plank  2020-10-29
	2020.343 Rivning bastuhus och förråd 2020-10-29
	2020.599 Installation stoltrapphiss  2020-10-29
	2020.736 Installation eldstad och rökkanal 2020-10-29
	2019-482 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-10-29
	2020.742 Installation av eldstad i befintlig
	skorsten   2020-10-30
	2020.739 Installation av eldstad i befintlig
	skorsten   2020-10-30
	2020.73 Nybyggnad enbostadshus och garage 2020-10-30
	2020.466 Ovårdad tomt  2020-11-02
	2018-776 Fasadändring  2020-11-02
	2020.662 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-02
	2020.740 Installaiton braskamin i befintlig
	skorsten   2020-11-02
	2020.734 Installaiton braskamin i befintlig
	skorsten   2020-11-02
	2020.223 Tillbyggnad industribyggnad 2020-11-03
	2019-622 Nybyggnad fritidshus  2020-11-03
	2019-247 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-03
	2020.630 Installaiton eldstad och skorsten 2020-11-03
	2020.674 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-03
	2019-748 Nybyggnad enbostadshus och     komplmentbyggnad  2020-11-04
	2020.592 Nybyggnad       komplementbostadsbyggnad 2020-11-04
	2019-65 Rivning av bassänger och     manskapsbod  2020-11-04
	2020.219 Nybyggnad enbostadshus  2020-11-04
	2016-750 Nybyggnad fritidshus  2020-11-04
	2019-412 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-04
	2020-97 Rivning av komplementbyggnad     samt bygglov nybyggnad      komplementbyggnad  2020-11-04
	2020.754 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.755 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.756 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.759 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.760 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.761 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.762 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.763 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.764 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.765 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.766 Adress på fastighet  2020-11-04
	2020.727 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-04
	2020.676 Nybyggnad av två industribyggnader 2020-11-05
	2020.702 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-11-05
	2020.479 Nybyggnad av transformatorstation 2020-11-05
	2020.697 Nybyggnad av transformatorstation 2020-11-05
	2020.431 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-05
	2020.646 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-05
	2020.642 Tillbyggnad av flerbostadshus 2020-11-06
	2020.601 Nybyggnation av enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-06
	2019-373 Rivning av enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-06
	2020.377 Rivning av jordkällare  2020-11-06
	2019-445 Utvändig ändring  2020-11-06
	2020-188 Nybyggnad pumpstation och     mätstation   2020-11-06
	2020.758 Utvändig ändring av industribyggnad 2020-11-09
	2020.757 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-11-09
	2017-810 Tillbyggnad industribyggnad,     installation av hiss samt ny fasadskylt 2020-11-09
	2019-491 Tidsbegränsat bygglov för     skyltanordning  2020-11-09
	2020.640 Ändrad använing från kontor till     lägenhet och fasadändring 2020-11-10
	2020.776 Utvändig ändring av industribyggnad 2020-11-10
	2020.633 Rivning av ett enbostadshus och tre     komplementbyggnader, nybyggnad     enbostadshus och      komplementbyggnad  2020-11-10
	2020.684 Nybyggnad av två industribyggnader 2020-11-10
	2020.575 Tillbyggnad av enbostadshus 2020-11-10
	2020.670 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-11-10
	2019-805 Nybyggnad enbostadshus  2020-11-10
	2020.784 Adresser på fastighet  2020-11-10
	2020.752 Installation av bastuugn och     metallskorsten  2020-11-10
	2020.713 Installation av braskamin och     metallskorsten  2020.11.10
	2020-773 Nybyggnad av enbostadshus 2020-11-11
	2020.783 Installatoin eldstad och rökkanal 2020-11-11
	2020-25 Detaljplan   2020-11-12
	2019-796 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-12
	2020.714 Nybyggnation av en kiosk  2020-11-13
	2020.655 Nybyggnation en komplementbyggnad 2020-11-13
	2020.733 Installation eldstad och skorsten 2020-11-13
	2020.680 Anmälan om ovårdad lekplats 2020-11-13
	2018-457 Nybyggnad av fritidshus  2020-11-16
	2019-670 Nybyggnad av enbostadshus 2020-11-16
	2020.347 Ändring marknivå  2020-11-17
	2020.661 Nybyggnad av transformatorstation 2020-11-17
	2020.667 Nybyggnad av takkupa  2020-11-17
	2020.596 Nybyggnad av maskinhall och kontor 2020-11-18
	2020.703 Utvändig ändring av enbostadshus 2020-11-18
	2019-786 Nybyggnad garage   2020-11-18
	2020.780 Adress på fastighet  2020-11-19
	2020.800 Adress på fastighet  2020-11-19
	2020.610 Marklov förebyggande åtgärder     mot skred   2020-11-19
	2020.732 Nybyggnad av komplementbyggnad 2020-11-19
	2020.677 Marklov för uppfyllning av marknivå 2020-11-19
	2020.705 Nybyggnad av enbostadshus och     komplementbyggnad och ändrad     användninf av befintligt byggnad     till lägenhet. Samt rivning av     enbostadshus  2020-11-19
	2020.699 Nybyggnad av transformatorstation 2020-11-19
	2020.705 Nybyggnad av industribyggnad,     lagerhall   2020-11-19
	2019-361 Rivning av akvedukt samt nybyggnad     av akvedukt   2020-11-19
	2020.448 Rivning av fritidshus  2020-11-19
	2020.698 Installation av eldstad  2020-11-19
	2020.709 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-20
	2020.716 Nybyggnad av enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-20
	2020.787 Nybyggnad av växthus  2020-11-20
	2020-134 Ändrad användning från vagnsskjul     till gäststuga   2020-11-20
	2020.633 Rivning av ett enbostadshus och tre     komplementbyggnader  2020-11-20
	2020.803 Installation av spiskasset i befintlig     murad skorsten  2020-11-20
	2020.415 Nybyggnad ett enbostadshus och     komplementbyggnad  2020-11-20
	2019-526 Tillbyggnad av enbostadshus 2020-11-20
	2020.728 Nybyggnad av enbostadshus och en     komplementbyggnad  2020-11-23
	2018-726 Rivning av befintligt fritidshus och     komplementbyggnad samt nybyggnad    av fritidshus   2020-11-23
	2020.804 Installation av eldstad  2020-11-23
	2020.794 Installation av eldstad och rökkanal 2020-11-23
	2020.421 Tillbyggnad enbostadshus  2020-11-23
	2019-450 Tillbyggnad enbostadshus  2020-11-23
	2020.799 Ändring av ventilation  2020-11-24
	2020.807 Installation av eldstad  2020-11-24
	2020.68 Ändrad användning från frisör till     två lägenheter  2020-11-24
	2020.572 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-11-24
	2020.808 Adress på fastighet  2020-11-25
	2020.809 Adress på fastighet  2020-11-25
	2020.812 Adress på fastighet  2020-11-25
	2019-169 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-26
	2019-471 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-26
	2020.752 Installation eldstad  2020-11-26
	2019-469 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2019-548 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2019-468 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2019-470 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2018-869 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2018-871 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2018-874 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2018-873 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2018-872 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2018-870 Nybyggnad transformatorstation 2020-11-27
	2020.672 Ändring av fasad och nybyggnad av     en tillbyggnadd  2020-11-27
	2020.678 Tillbyggnad industribyggnad 2020-11-27
	2019-220 Tillbyggnad garage samt inredande     av ytterligare bostad  2020-11-27
	2020.448 Nybyggnad av fritidshus  2020-11-27
	2020.795 Ändring av fasad  2020-11-27
	2020.816 Ej godkänt intyg gällande obligatorisk     ventilationskontroll  2020-11-30
	2020.713 Installation av eldstad och rökkanal 2020-11-30
	2012-514 Marklov för sprängning   2020-12-01
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-en av delegationsbeslut.
	Förslaget antas.
	________________


