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§ 1/2021    
 
Förändring av ärendelistan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
Emil Klasson, ekonom tillkom vid § 3-4.  
 

Dagens sammanträde 
Ärandelistan ändras på följande sätt att Emil Klasson, ekonom tillkommer på 
§ 3-4 som föredragare.  

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

________________ 
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§ 2/2021    
 
Information 
 
1. Förvalningschef Malin Bexell informerar: 

(a) Utveckling av samhällsbyggnadsförvaltningen - genomgång och utveckling 
av processflöden för en effektivare hantering. 

(b) Rekrytering av bygginspektör pågår. 
(c) Övrigt på gång:  

(i) Finansiering av kommunens detaljplaner – dialog pågår. 
(ii) Infrastruktur: inspel regional plan, väg 156. 
(iii) FÖP NV. 
(iv) FÖP centrala Mark. 
(v) Målbild Kinna centrum 2030 – perspektivinsamlingen i sitt slutskede. 
(vi) Parkeringshus.  
(vii) Bostadsmarknadsenkäten 2021. 

(d) Jämförelse förhandsbesked: December 2019 – Januari 2020, 5 stycken  
förhandsbesked. December 2020 – Januari 2021, 15 stycken  
förhandsbesked. Totalt övriga ärenden för handläggning såsom bygglov och 
rivningslov till nämnden var 12 stycken under samma år.  

(e) Antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer påbörjas under 
2021/2022:  
(i) Nybyggnad bostadshus hyresrätter – 2021: 17 stycken och  

2022: 57 stycken.  
(ii) Nybyggnad flerbostadshus bostadsrätter – 2021: 33 stycken och  

2022: 23 stycken. 
(iii) Nybyggnad småhus – 2021: 86 stycken och 2022: 96 stycken.  

(f) Kommunens bostadsmarknadsläge är i obalans med ett underskott på  
bostäder i kommunen som helhet, på centralorten samt i kommunens övriga 
delar.  

(g) De tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i 
kommunen är: höga produktionskostnader, brist på detaljplan samt  
konflikter med allmänna intressen enligt Plan- och bygglagen.  

(h) Kommunens bostadsmarknadsläge: 
(i) Obalans på bostadsbarknaden för ungdomar på grund av för få lediga  

lägenheter samt anvisade nyanlända. 
(ii) Balans i bostadsmarknaden gällande studentbostäder, särskilt boende, 

trygghetsbostäder, gruppbostäder samt servicebostäder.  
(i) Allämännyttan: MBAB – Förändring i allmännyttans bestånd 2020:  

40 stycken.  
(i) Nyproduktion: Vipgränd 24 stycken klara samt Ängahagen 16 stycken 

pågående. 
(ii) Försäljning: 2 stycken 

(j) Covid- 19: 
(i) Mindre än 5% personalfrånvaro i förvaltningen totalt samt låg påverkan 

på bygg och detaljplan.  
(ii) Nödvändiga platsbesök/samrådsmöten genomförs med samma  

”förhållningsregler” som tidigare: Håll avstånd och genomför dessa besök 
endast om alla som deltar är friska. 

(iii) Arbeta hemifrån om och när du har möjlighet. Minimera antalet fysiska 
möten. Ställ istället om till digitala möten när så är möjligt. 
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(iv) När du är på plats i Kinnaström: Se till att vara fullt frisk och  
håll avstånd.  

(v) Inom Kommunen fortsatta särskilda åtgärder för företag:  
exempelvis prioritering av företag samt att vi ser positivt på anstånd  
av betaltningar.  

(vi) Entrédörrarna till Kinnaström stängda tillfälligt (TSN).  
(vii) Fortsatt uppdrag trängseltillsyn på restauranger och caféer (MN). 

  

2. Planarkitekt Lars Jönsson information om detaljplan Ytterås 5: 
(a) Detaljplan Ytterås 5 som kummunfullmäktige antog har blivit  

överklagad av ägaren till Ytterås 2. Kommunstyrelsen gör ett  
yttrande till Mark- och miljödomstolen den 3 mars 2021. 

________________ 
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§ 3/2021    
 
Nämndplan 2021-2022 
 

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

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. 
 
Ärendet diskuteras. 

Dnr PBN 2020-4 200 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

________________ 
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§ 4/2021    
 
Årsrapport 2020 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att årsrapport och uppföljning av intern 
kontroll för 2020 godkänns. 
Plan- och byggnadsnämnden begär av kommunstyrelsen utökad investerings-
ram om 400 000 kr år 2021 för att finansiera inköp av nytt  
verksamhetssystem. 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
skall samtliga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för 
ekonomi, personal och verksamhet.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt en  
årsrapport till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Motivering av beslut 
På grund av pandemin och Covid-19 har implementeringen av ett nytt  
verksamhetssystem inte genomförts i sin helhet under 2020. Plan- och  
byggnadsnämnden har behov av ytterligare investeringsbudget under 2021 
för att finansiera inköpet av det nya verksamhetssystemet, motsvarande  
400 000 kr. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-11. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att årsrapport och uppföljning av intern 
kontroll för 2020 godkänns. 
Plan- och byggnadsnämnden begär av kommunstyrelsen utökad  
investeringsram om 400 000 kr år 2021 för att finansiera inköp av nytt  
verksamhetssystem. 

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

  

Dnr PBN 2020-3 042 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen ks@mark.se (ange KS 2020-580 042) 

________________ 
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§ 5/2021    
 
Deligationsordning 2021 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner Delegationsordning Plan- och  
byggnadsnämnden 2021-03-15 med tillägg: 
 
1. Delegationsordningen godkändes med undantag om avslag för bygglov, 

rivningslov och marklov inom detaljplan.  
2. Delegationsordningen godkändes med tillägg att kommunbiologerna får 

delegation på att utan åtgärd avsluta ärende om tillsyn/ingripande inom 
strandskyddat område. 

Ärendet 
Uppdatering av gällande delegationsordning. Nu gällande delegationsordning 
antogs av Plan- och byggnadsnämnden 2020-01-29. 

Motivering av beslut 
Förändringar gäller:  

• Komplettering med delegation till stadsarkitekt 
• Uppdatering delegat i avsnitt om allmän handling 
• Utökad delegation inom lagrummen PBL 9:2, PBL 9:33, 6:1 PBF, 6:3 

PBF, PB 11:19, PBL 11:20, PBL 11:17 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-15 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner  
Delegationsordning Plan- och byggnadsnämnden 2021-03-15. 

Dagens sammanträde 
Tony Bergsten, enhetschef bygg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt förslag och finner att plan- och  
byggnadsnämnden antar förslaget 
 
Pontus Johansson (C) föreslår att: 
 
1. Delegationsordningen godkändes med unddantag om avslag för bygglov, 

rivningslov och marklov inom detaljplan.  
2. Delegationsordningen godkändes med tillägg att kommunbiologerna får 

delegation på att utan åtgärd avsluta ärende om tillsyn/ingripande inom 
strandskyddat område. 

  

Dnr ALLM PB.2020.868 
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Expedieras till: 
Tjänstepersoner på Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Förtroendevalda i Plan- och byggnadsnämnden 
Marks kommuns Kanslihandbok 

________________ 
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§ 6/2021    
 
Hanatorp S:1 – Föreläggande av borttagning  
av brygga 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ 
milöjöbalken (MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 
MB, XX, att utföra följande åtgärder på fastigheten HANATORP S:1 i Marks 
kommun  
(se även bifogad karta och fotodokumentation): 
1. Riva och forsla bort bryggan från strandskyddsområdet. 
2. Återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna så att inte  
betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar. 
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte 
kommer till skada. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att; 
3. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-2 ska vara färdiga, 
skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, via en ansökan om strandskyddsdispens 
om nybyggnad av fritidshus på Hanatorp 2:12, tomt 30, fått kännedom om 
att man uppfört en brygga utan dispens på fastigheten HANATORP S:1 i Marks 
kommun. Den 20 juni 2018 besökte en representant för kommunen platsen. 
Bryggan är ca 36 meter lång. Sjöbotten är långgrund. Ägaren av tomt 30 
visste inte vem som uppfört bryggan men ville gärna behålla den om det gick. 
Det beslutades att bryggan skulle ingå i befintlig ansökan om  
strandskyddsdispens. 
 
Den 5 juli 2018 meddelades beslut om dispens för uppförande av fritidshus på 
Hanatorp 2:12, arrendetomt 30. Då sökanden gärna ville komma igång med 
byggnationen så fort som möjligt och frågan om bryggan var mer komplex, 
beslutade bygglovchef Mikael Johannisson att ärendet skulle delas i två  
separata ärenden med två separata beslut. 
 
Den 5 april 2019 fattade Plan- och byggnadsnämnden beslut om avslag av 
dispens för bryggan (PBN 2018-449 2390). Beslutet överklagades av  
sökanden (PBN 2019-291 108). Den 11 april 2019 meddelade du per telefon 
att det är du som byggt bryggan i samnband med köp av fritidshus 2007 och 
att markägaren till Hanatorp 2:12 då gett sitt medgivande. Den 25 september 
2019 avslog Länsstyrelsen överklagandet, det vill säga ändrade inte det  
överklagade beslutet. Särskilda skäl för dispens saknas. Bryggan motverkar 
dessutom strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för  
allemansrättlig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för  
djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
 
 
 

Dnr STR.2020.357 2390 
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Kommunen meddelade dig per telefon den 18 mars 2020 att ett nytt  
tillsynsbesök planerades och att föreläggande om rättning samt tillsynsavgift 
skulle tas ut om bryggan fortfarande var kvar. 
 
Den 9 december 2020 gjordes ett nytt tillsynsbesök och bryggan fanns då 
fortfarande kvar. 

Motivering av beslut 
Vid Östra Öresjön råder strandskydd inom 300 meter 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 djur– och växtlivet (7 kap 13-14 §§ MB). Vid Hanatorpsviken utgörs  
stranden på fastigheten Hanatorp S:1 av en smal remsa av sandstrand mellan 
vattenbrynet och arrendetomterna på fastigheten Hanatorp 2:12. Stranden är 
dock tillgänglig och passerbar för allmänheten utan att kränka  
arrendetomternas hemfridszoner. Strandområdet mellan Hanatorps strand 
och Mos strand är av betydelse för friluftslivet och viktigt att bevara  
tillgängligt för allmänheten. 
 
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv. Det berörs inte av  
områdesskydd enligt miljöbalken kapitel 7 eller naturvårdsavtal. Östra  
Öresjön är i kommunens översiktsplan utpekad som ekologiskt särskilt  
känsligt område.  
 
Av 7 kap. 15 § framgår att anläggningar eller anordningar inte får utföras 
inom ett strandskyddsområde, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Åtgärder som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter får inte heller vidtas. 
 
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 an-läggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt 
att de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 
 
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. 
 
Övervägande 
Kommunen har, vid fältbesök, kunnat konstatera att bryggan som finns på 
fastigheten HANATORP S:1 är placerad inom strandskyddat område. Det är 
kommunens bedömning att bryggan har en avhållande effekt på allmänheten 
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och kan påverka växt- och djurlivet på platsen. Anläggningen strider därmed 
mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. Bryggan är olagligt uppförd 
och dispens har avslagits. Kommunen finner det befogat att meddela dig  
föreläggande om att ta bort bryggan så att området åter blir allmänt  
tillgängligt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-09 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ 
miljöbalken (MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 
MB, XX, att utföra följande åtgärder på fastigheten HANATORP S:1 i Marks 
kommun  
(se även bifogad karta och fotodokumentation): 
1. Riva och forsla bort bryggan från strandskyddsområdet. 
2. Återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna så att inte  
betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar. 
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte 
kommer till skada. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att; 
3. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-2 ska vara färdiga, 

skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts. 

Dagens sammanträde 
Anita Sjöstrand, kommunbiolog redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Expedieras till: 
Fastighetsägare 
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Översiktskarta 
Flygfoto, skala 1:500      
Fotodokumentation 

________________ 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 7/2021    
 
Krok 1:25 – Olovlig byggnation 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om  
trettontusen fyrahundrafyrtio kronor (13 440 kr) av XX och XX, fördelat på 
6 720  
kronor vardera för att på fastigheten Krok 1:25 ha påbörjat nybyggnation av 
fritidshus och plank innan startbesked utfärdats.  
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att  
beslutet fått laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
• Inkommen anmälan  
• Fotodokumentation 
• Inmätning byggnad 
• Förvaltningens förslag till beslut 
● Uträkning av byggsanktionsavgift 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden fick den 2018-05-03 in en anmälan om olovlig 
byggnation och en utredning har härmed inletts. Utredningens syfte är att ta 
reda på om det förekommer överträdelse mot plan- och bygglagen.  
 
Den 2019-09-03 utfördes tillsynsbesök på fastigheten som  
fotodokumenterades och där det kunde konstateras att det var byggt ett  
fritidshus på 25 kvm och ett plank på 4 meter utan bygglov. 
 
Den 2020-12-17 har fastighetsägaren inkommit med uppgifter om att  
grunden till fritidshuset var klar årsskiftet 2017/2018. 
 
Fastighetsägaren har sökt och beviljats bygglov 2019. 

Motivering av beslut 
En olovlig nybyggnation av ett fritidshus och ett plank har utförts utan  
start- eller slutbesked, byggsanktionsavgift ska tas ut.   
 
Åtgärden utfördes innan lovbeslut, byggsanktionsavgiften ska inte sättas ned. 
 
Lagstöd 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. 
 
Den utförda åtgärden, nybyggnation av fritidshus och plank är lovpliktig enligt 
9 kap. 2 §/ 6 kap. 1 § PBL. 
 
Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är 
utfärdat, enligt 10 kap 3 § PBL. 
 

Dnr PBN 2018-327 228 
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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 i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap.  
2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på  
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 
avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 § enligt 11 kap. 51-53 §§ plan- och bygglagen (PBL) 
 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet 
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 §, 
PBL. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en 
senare betalningsdag. 
 
Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 1-3 § PBF. För beräkning 
av byggsanktionsavgiften se bilaga, byggsanktionsavgift. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om  
trettontusen fyrahundrafyrtio kronor (13 440 kr) av XX och XX, fördelat på 
6 720 kronor vardera för att på fastigheten Krok 1:25 ha påbörjat nybyggnat-
ion av fritidshus och plank innan startbesked utfärdats.  
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att  
beslutet fått laga kraft. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
• Inkommen anmälan  
• Fotodokumentation 
• Inmätning byggnad 
• Förvaltningens förslag till beslut 
● Uträkning av byggsanktionsavgift 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 

Förslaget antas. 

Expedieras till: 
Fastighetsägare 
 
________________  
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§ 8/2021    
 
Fritsla 2:90 - Bygglov för isbana och  
komplementbyggnad  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ombyggnation av  
idrottsanläggning (isbana) med stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 c §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Pär Brundin Swedac K 7758 
 
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   
Ansökan om kontrollansvarig  
Situationsplan x 4 
Fasadritning x 5 
Sektionsritning x 6 
Planritning x 4 
Komplettering skrivelse  
Skrivelse x 2 
Fotomontage  
Yttrande miljöenheten 
Yttrande Samhällsutvecklingsenheten 
 
Avgift:   
Bygglov    8 772 kr  
Startbesked  14 448 kr   
Grannhörande    6 192 kr     
Kungörelse        278 kr   
Avgift totalt:                    29 690 kr 

Ärendet  
Ansökan avser bygglov för ombyggnad av en idrottsanläggning med isbana, 
läktare samt byggnader. Fastigheten ligger i Fritsla. Fritsla Hockeyklubb är en 
ideell förening som har lämnat in ansökan. Det finns sedan 2015 bygglov på 
en aggregatbyggnad, 2007 gavs ett tidsbegränsat bygglov för bod på hjul för 
omklädningsrum och förråd.  
 
Isbanan och andra befintliga byggnader saknar för tillfället lov. 

Motivering av beslut 
För fastigheten gäller detaljplan som vann laga kraft den 12 december 1969. 
Användningen för området är enligt detaljplanen allmän plats, park.  
Med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. 
Exempel på allmänna platser är gata, torg eller park. Användningen park ska 
tillämpas för grönområden som kräver skötsel och som helt eller till viss del är 
anlagda.  
 

Dnr BYGG.2020.802 
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I användningen ingår även komplement till parkens användning. Det kan vara 
anläggningar och byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk eller 
som är att se som ett naturligt inslag i den bestämda användningen. Exempel 
på detta kan vara en lekplats eller en kiosk på parkmark, busskurer längs en 
gata eller en grillplats i ett naturområde.  
 
Vid tolkningen av vad som ingår i en användningsbestämmelse för allmän 
plats är det viktigt att beakta syftet med den allmänna platsen, alltså vad den 
är avsedd för. Syftet med detaljplanen är byggrätter för bostäder men även 
omfattande grönområden. Plats för lek- och bollspel har inkomponerats inom 
bostadskvarteren och dels inom de allmänna parkområdena. Enligt Boverkets 
föreskrifter om detaljplan (2020:5) finns precisering av bestämmelsen park 
där lek, spontanidrott ingår i användningen.  
 
Planområdet är centralt i Fritsla väster om centrum. Åtgärden omfattar  
nybyggnation av en läktare och omklädningsrum, garage, sekretariat och 
uppförande av resultattavla. Befintligt sedan tidigare är isbanan som kommer 
att utökas. Klubblokal och förråd finns sedan tidigare men kommer att flyttas 
till annan plats. Kylaggregat finns sedan tidigare och kommer stå kvar på 
samma plats. Läktaren kommer att ha 50 sittplatser och omklädningsrummet 
kommer inrymmas under läktaren. Läktaren har en öppenarea på 150 kvm. 
Garaget har en byggnadsarea på 60 kvm och sekretariatet har en  
byggnadsarea på 23 kvm. Det kommer anläggas 11 grusade  
parkeringsplatser och plats för sopkärl intill vändzonen. Befintlig belysning 
kommer flyttas till nya platser inom området. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till Miljöenheten, Teknik-och serviceförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsenheten Mark- och exploatering och Södra Älvsborgs  
Räddningsförbund.  
 
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.  
 
Övervägande 
Plan- och byggnadsnämnden gör den samlade bedömningen att lov kan  
beviljas då avvikelsen tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och är av 
allmänt intresse och förenlig med detaljplanens syfte. Omgivningspåverkan 
kommer bli större eftersom anläggningen utökas men eftersom anläggningen 
är befintlig och används vintertid är bedömningen att planändring inte  
behövs. Användningen är förenlig med planens syfte, med övriga planbe-
stämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. 
 
Nämnden bedömer att byggnaden kommer att vara lämplig för sitt ändamål 
och ha en god helhetsverkan i enlighet med plan- och bygglagen 2 kapitlet 5 
och 6 § och 8 kapitlet 1 §.  
Bygglov kan beviljas enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 31 c §. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-19. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ombyggnation av  
idrottsanläggning (isbana) med stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 c §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Pär Brundin Swedac K 7758 
 
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   
Ansökan om kontrollansvarig  
Situationsplan x 4 
Fasadritning x 5 
Sektionsritning x 6 
Planritning x 4 
Komplettering skrivelse  
Skrivelse x 2 
Fotomontage  
Yttrande miljöenheten 
Yttrande Samhällsutvecklingsenheten 
 
Avgift:   
Bygglov    8 772 kr  
Startbesked  14 448 kr   
Grannhörande    6 192 kr     
Kungörelse        278 kr   
Avgift totalt:                   29 690 kr 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovshandläggare 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. 
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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@mark.se.  
 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande  
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan   
- Brandskyddsbeskrivning  
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11  
- Konstruktionsritning: grund vägg och tak 
- Markplaneringsritning  
- Ventilationsritning  
- Typgodkännande motordriven anordning  
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.  

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, Fritsla 
2:109, Fritsla 3:22, Fritsla 2:118, Fritsla 4:38, Fritsla 23:1, Fritsla 3:22, 
Fritsla 2:112, Fritsla 23:1, Fritsla 2:110, Fritsla 4:79, Fritsla 2:111, Fritsla 
2:108, Fritsla 4:77, Fritsla 2:112, Fritsla 4:78, Fritsla 4:64, Fritsla 14:8, 
Fritsla 4:77, Fritsla 4:79, Fritsla 4:78, Fritsla 2:91 och Fritsla 4:64 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 
 
________________ 
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§ 9/2021    
 
Härkila 2:10 - Förhandsbesked för tre  
enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för tre enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Beslut från Trafikverket  
Yttrande Miljöenheten 
 
Avgift:  
Förhandsbesked       15 480 kr 
VA-granskning miljöenheten                     5 160 kr 
Grannhörande      3 096 kr 
Kungörelse                                            278 kr  
Avgift totalt:                    24 014 kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för tre enbostadshus i Härkila 2:10 som ligger 
i Ubbhult utmed väg 1614. 

Motivering av beslut 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger precis utanför Ubbhults 
planprogram som beslutades 5 oktober 2016. 
 
I översiktsplan som vann laga kraft 25 maj 2017 och redovisas i utkanten av 
riksintresse för naturvård, Ubbhultsdrumlinen. Enligt Miljöbalken 3:6 ska 
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden, eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
 
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet och har en totalarea på  
40 800 kvm. Fastigheten kommer att styckas av och varje nybildad fastighet 
kommer att ha en tomtarea på 1500-2000 kvm. Fastigheterna kommer att ha 
enskilt vatten och avlopp. 
 
Fullgod samhällsservice i form av skola F-9, livsmedelsbutik och folktandvård 
finns närmast i Sätila, med ett avstånd på 10 km. I centrala Ubbhult finns 
skola F-3 och kollektivtrafik. Den sökande har ansökt om ny väganslutning till 
väg 1614 och ett godkänt beslut från Trafikverket har lämnats in. 
 
Intill föreslagna tomtstyckningar finns en beteshage. En beteshage är en  
relativt stor hage som nyttjas huvudsakligen under sommarhalvåret och har 
större areal än rasthagar för att djuren ska kunna uppehålla sig i olika delar 
av hagen. Enligt Marks kommuns riktlinjer för respektavstånd mellan  
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djurhållning och bostäder bedöms hagar inte ha någon stor inverkan på 
bedömningen gällande skyddsavstånd. I aktuell hage går det oftast får.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten. 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.  
 
Övervägande 
Fastigheten ligger i utkanten av riksintresset för naturvård på  
Ubbhultsdrumlinen. Drumlinen är bevarandevärd och bör skyddas. Vägar, 
ledningar, bebyggelse och anläggningar påverkat drumlinens värde negativt. 
Vald lokalisering är i utkanten av drumlinen och landskapsrummet som finns 
idag bevaras eftersom bebyggelsen hamnar en bit från vägen och det öppna 
landskapsrummet utmed vägen. Vald lokalisering är utanför jordbruksmark, i 
skogsmark. Det finns inga natur-kultur- eller miljövärden på platsen. Enligt 
plan- och bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för 
ändamålet med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Den samlade  
bedömningen är att vald lokalisering är lämplig att bebygga. Möjligheterna att 
ordna god trafikmiljö, avfallshantering, vattenförsörjning och avlopp,  
elektronisk kommunikation och samhällsservice i övrigt bedöms som goda. 
Kraven i plan- och bygglagen 2 kapitlet 2,3,5 och 6 § uppfylls.  
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut främjar en god levnadsstandard och god utveckling. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-05. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för tre enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Beslut från Trafikverket  
Yttrande Miljöenheten 
 
Avgift:  
Förhandsbesked       15 480 kr 
VA-granskning miljöenheten                     5 160 kr 
Grannhörande      3 096 kr 
Kungörelse                          278 kr  
Avgift totalt:                   24 014 kr 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovshandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av 
Bilagan, Hur man överklagar. 
 
Vi skickar er faktura separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  
 
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 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, Här-
kila 2:5, Härkila 3:3, Härkila 3:7, Härkila 2:33, Härkila 2:39 och Härkila 2:40 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 10/2021    
 
Smälteryd 2:9 - Förhandsbesked för ett  
enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för ett enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande miljöenheten 
 
Avgift:  
Förhandsbesked            7 740 kr 
VA-granskning miljöenheten           5 160 kr 
Grannhörande            6 192 kr 
Kungörelse                278 kr 
Avgift totalt:          19 370 kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus i Sätila.   

Motivering av beslut 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men  
ligger inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger precis utanför den 
fördjupade översiktsplanen över Sätila som antogs av kommunfullmäktige 21 
oktober 2003. I närheten av fastigheten finns ett område reserverat för enligt 
den fördjupade översiktsplanen. Enligt Marks kommuns översiktsplan  
redovisas fastigheten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas mot 
åtgärder som påtagligt skadar natur eller kulturmiljön.  
 
Avstånd till fullgod samhällsservice: förskola, skola, livsmedelsbutik,  
folktandvård, kollektivtrafik är knappt tre kilometer.  
 
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet och har en totalarea på  
37 265 kvm. Fastigheten kommer att styckas av och få en tomtarea på  
1500 kvm.   
 
Det finns inga kultur-miljö eller naturvärden på platsen. Angränsade fastighet 
har en förenad mark och djurgård, 1-9 enheter nötkreatur enligt vårt  
kartprogram. Djurgårdens centra ligger 320 meter från ansökt lokalisering. 
Enligt Marks kommuns riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och 
bostäder har djurgård med 1-9 enheter mindre påverkan är det  
rekommenderade avståndet 50 meter från bostäder, skolor o.d. till stall och 
gödselanläggning respektive 25 meter till rasthagar där djur varaktigt vistas. 
Däremot inga krav på avstånd till beteshagar. Remiss till miljöenheten är 
skickad. 
 
Fastigheten kommer att ha enskilt vatten och avlopp. 
 
 

Dnr BYGG.2020.712 
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Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och  
plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot  
åtgärden.  
 
Övervägande 
Den samlade bedömningen är att kraven i plan- och bygglagen uppfylls för att 
kunna bevilja förhandsbesked. Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse  
lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till läge,  
beskaffenhet och behov. Möjligheterna att ordna god trafikmiljö,  
avfallshantering, vattenförsörjning och avlopp, elektronisk kommunikation och 
samhällsservice i övrigt bedöms som goda. Ansökt åtgärd uppfyller kraven i 
plan- och bygglagen 2 kapitlet 2,3,5 och 6 §. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.  Närheten till skola,  
kollektivtrafik, Lygnern och andra fritidsaktiviteter främja barns utveckling 
och en god levnadsstandard. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-14. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för ett enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande miljöenheten 
 
Avgift:  
Förhandsbesked            7 740 kr 
VA-granskning miljöenheten           5 160 kr 
Grannhörande            6 192 kr 
Kungörelse                278 kr 
Avgift totalt:          19 370 kr  

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovshandläggare 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 bila-
gan, 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, 
Håkankila 2:3, Håkankila 2:33, Smälteryd 2:35, Lygnersvider 1:31 och Smäl-
teryd 2:43 enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
  

mailto:pbn@mark.se
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§ 11/2021    
 
Håkankila 2:9 - Bygglov med  
lokaliseringsprövning för ett enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringprövning med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Mikael Johannison KIWA Swedcert 7646 
 
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 
Anmälan om kontrollansvarig  
Situationsplan 
Fasadritning  
Marksektionsritning  
Plan-och sektionsritning  
Yttrande miljö 
Yttrande TSN 
 
Avgift:   
Bygglov  12 384 kr  
Startbesked  14 448 kr  
Granngörande     6 192 kr   
Kungörelse        278 kr   
Avgift totalt:                    33 302 kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov med loklaiseringsprövning av ett enbostadshus.  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men  
ligger inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i Ubbhult. 

Motivering av beslut 
Fastigheten omfattas av Marks kommuns översiktsplan som vann laga kraft 
25 maj 2017 och redovisas inom influensområde med hänsyn till flyghinder 
och lågstrålande område (MB 3:2 Stora mark- och vattenområden som inte 
alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
påverka områdenas karaktär) Fastigheten ligger precis utanför detaljplanerat 
område, strandskyddat område och LIS- område.  
 
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet och har en totalarea på  
30 428 kvm. Fastigheten kommer att styckas av och få en tomtarea på  
2000 kvm.  
 
Fastigheten kommer att koppla sig till det kommunala VA nätet. 
Dagvatten kommer att omhändertas lokalt.  

Dnr BYGG.2020.854 
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Kollektivtrafikförbindelse finns inom 500 meter. Skola F-3 finns i centrala 
Ubbhult, avstånd 2 km. Fullgod service finns i Sätila, avstånd 8 km. 
  
I direkt anslutning till den nya avstyckningen finns kommunala VA ledningar 
och Optokabel. 
 
Enbostadshuset omfattar 163 kvm byggnadsarea/bruttoarea och 142 kvm 
boarea. Fasadbeklädnad av träpanel i mörkgrå bets och tak av plåt i svart  
kulör.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till Teknik- och serviceförvaltningen och Marks  
Kraftvärme AB. Det har kommit in svar från Teknik och serviceförvaltningen 
som tillstyrker. 
 
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.  
 
Övervägande 
Nybyggnation kompletterar befintlig bebyggelse väl. Bedömningen är att det 
kommer att krävas detaljplan om fler förhandsbesked eller bygglov med  
lokaliseringsprövning söks. Fastigheten ligger precis utanför föreslagen  
bebyggelse och bedömningen är att det är lämpligt att förtäta denna del av 
Ubbhult. Inga natur/kulturvärden, inga riksintressen, ingen jordbruksmark. 
Den samlade bedömning är att bygglov kan beviljas då samtliga krav för 
bygglov med lokaliseringsprövning uppfylls. Föreslagen byggnation är  
utformat och placerat med hänsyn till landskapsbilden och en god  
helhetssamverkan. Husets enkla utformning likt en ladugård med sin  
gråbetsade träpanel medför att huset visar hänsyn till omgivningen och  
smälter in. Möjligheter att ordna avfallshantering, vatten- och  
avloppsförsörjning en god trafikmiljö samt samhällsservice i övrigt bedöms 
uppfyllas. Stöd finns i plan- och bygglagen 2 kapitlet 2,3,5,6 § och  
8 kapitlet 1 §. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
närheten till sammanhållen bebyggelse, närheten till natur, skola och social 
service främjar en god levnadsstandard. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-19. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringprövning med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Mikael Johannison KIWA Swedcert 7646 
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll. 
      
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni börjar bygga med ett  
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig  
Situationsplan 
Fasadritning  
Marksektionsritning  
Plan-och sektionsritning  
Yttrande miljö 
Yttrande TSN 
 
Avgift:   
Bygglov            12 384 kr  
Startbesked            14 448 kr  
Granngörande                 6 192 kr   
Kungörelse                 278 kr   
Avgift totalt:           33 302 kr  

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovshandläggare 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 Katarina.Janeblom@mark.se.  
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 
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På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande  
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Markplaneringsritning  
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11  
- Konstruktionsritning: grund, vägg och tak 
- Ventilationsritning 
- Yttre VA 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad  
- Prestandadeklaration rökkanal  
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.  

Expedieras till: 
Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och beslutshandlingar till sökande, kontrollansvarig 
 
Meddelande om beslut till ägare av:  
Håkankila 2:4 
Håkankila 2:69 
Håkankila 2:14 
Håkankila 2:67  
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________ 
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§ 12/2021    
 
Klateberg 1:55 - Bygglov med  
lokaliseringsprövning för ett enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning av 
ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Jesper Gustafsson KIWA KA07529 
 
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 
Situationsplan 
Fasadritning 
Plan- och sektionsritning 
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig  
Yttrande miljöenheten 
 
Avgift:   
Bygglov  12 384 kr 
Startbesked  14 448 kr 
Grannhörande    6 192 kr 
Kungörelse                         278 kr  
Avgift totalt:                   33 302 kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov med lokaliseringprövning för nybyggnation av ett  
enbostadshus som ligger i Hyssna. Byggnadsnämnden har beviljat förhands-
besked 2016 för ett enbostadshus på Klateberg 1:55. Fastigheten är idag  
taxerad som småhusenhet och har en totalarea på 1 411 kvm. Enligt ansökan 
kommer enbostadshuset att uppföras i ett plan och ha en byggnadsarea på 
188 kvm. Fasadbeklädnad av stående träpanel i röd kulör och tak av plåt i 
svart kulör. 

Motivering av beslut 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
inom sammanhållen bebyggelse.  
 
I översiksplanen som vann laga kraft 25 maj 2017 redovisas fastigheten inom 
avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas mot åtgärder som påtagligt 
skadar natur eller kulturmiljön. Fastigheten ligger precis utanför Marks  
kommuns fördjupade översiktsplan för Hyssna. I närheten av fastigheten  
redovisar den fördjupade översiktsplanen ett område med befintlig blandad 
bebyggelse, utredningsområde för blandad bebyggelse, samt område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Dessutom ligger Klateberg 1:55 inom 
område med normal eventuell högradon. Avstånd till samhällsservice,  
förskola, skola, matbutik, drivmedel och kollektivtrafik, 1,5 km. 

Dnr BYGG.2020.835 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 33(51) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-01-29 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Fastigheten kommer att ha enskilt vatten och avlopp.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker byggnation, se bilaga. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och  
plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot  
åtgärden.  
 
Övervägande 
Nybyggnation kompletterar befintlig bebyggelse väl. Fastigheten ligger inom 
sammanhållen bebyggelse. All befintlig byggnation finns norr om Ryavägen 
och ansökt åtgärd finns söder om Ryavägen. Bedömningen är att det kommer 
att krävas detaljplan om fler förhandsbesked eller bygglov med  
lokaliseringsprövning söks inom samma område. Fastigheten ligger precis  
utanför föreslagen bebyggelse och bedömningen är att det är lämpligt att  
förtäta denna del av Hyssna. Inga natur/kulturvärden, inga riksintressen,  
ingen jordbruksmark. Den samlade bedömning är att bygglov kan beviljas då 
samtliga krav för bygglov med lokaliseringsprövning uppfylls. Föreslagen 
byggnation är utformat och placerat med hänsyn till landskapsbilden och en 
god helhetssamverkan. Husets enkla utformning likt en ladugård med sin röda 
träpanel och placeringen av huset, med gaveln mot vägen medför att huset 
visar hänsyn till omgivningen och smälter in. Möjligheter att ordna  
avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning en god trafikmiljö samt  
samhällsservice i övrigt bedöms uppfyllas.  Stöd finns i plan- och bygglagen  
2 kapitlet 2,3,5,6 § och 8 kapitlet 1 §. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
närheten till sammanhållen bebyggelse, närheten till natur, skola och social 
service främjar en god levnadsstandard. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-19. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning av 
ett enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
  
Kontrollansvarig enl. PBL: Jesper Gustafsson KIWA KA07529 
 
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 
Situationsplan 
Fasadritning 
Plan- och sektionsritning 
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig  
Yttrande miljöenheten 
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Avgift:   
Bygglov  12 384 kr 
Startbesked  14 448 kr 
Grannhörande    6 192 kr 
Kungörelse                         278 kr  
Avgift totalt:                   33 302 kr 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovshandläggare 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 
- Brandskyddsbesrivning 
- Energiberäkning 
- Ventilationsritning 
- Konstruktionsritning: Grund, vägg och tak 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11   
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Markplaneringsritning 
- Färdigställandeskydd  
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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 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,  
Klateberg 1:6, Klateberg 1:7, Klatebger 1:9, Klataberg 1:50 och Klateberg 
1:51 enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 13/2021    
 
Sprakared 1:14 - Bygglov med  
lokaliseringsprövning för ett enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Pär Brundin Swedac K 7758 
 
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 
Situationsplan  
Fasadritning x 5 
Plan- och sektionsritning x 2 
Anmälan om kontrollansvarig  
 
Avgift:  
Bygglov                                 14 860 kr 
Startbesked               17 337 kr 
Grannhörande                                  3 096 kr 
Kungörelse                   278 kr  
Avgift totalt:            35 571 kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov med lokaliseringprövning för nybyggnation av ett  
enbostadshus och en komplementbyggnad. Fastigheten omfattas inte av  
detaljplan eller områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen  
bebyggelse utanför Kinna. 
 
Enbostadshuset och komplementbyggnaden kommer att uppföras i en våning 
och ha en totalarea på 228,2 kvm. Huvudbyggnaden kommer att ha en  
byggnadsarea på 181,8 kvm och 148 kvm boarea. Komplementbyggnaden 
kommer att ha 46,4 kvm byggnadsarea. Fasadbeklädnad av liggande träpanel 
med vit kulör och tak av betong i svart kulör. 

Motivering av beslut 
Fastigheten omfattas av Marks kommuns fördjupade översiktsplan som vann 
laga kraft 18 september 2012 och redovisas inom skogsmark.  
 
Fastigheten omfattas av Marks kommuns översiktsplan som vann laga kraft 
25 maj 2017 och redovisas inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska 
tas mot åtgärder som påtagligt skadar natur eller kulturmiljön.  
 
Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och har en totalarea på 1 771 
kvm. Fastigheten kommer inte att styckas av. Fastigheten kommer att ha  
enskilt vatten och avlopp. Fastigheten ligger precis utanför strandskyddat  

Dnr BYGG.2020.826 
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område för Marsjön. Fullgod samhällsservice finns närmst i Kinna inom fyra 
km. Förskola finns närmast i Örby inom 2,5 km. Kollektivtrafikförbindelse 
finns inom 1,5 km. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker, dock kan hög 
skyddsnivå på avloppsanläggningen krävas på grund av närliggande  
vattendrag samt hög grundvattennivå. Naturvård har inga synpunkter.  
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.  
 
Övervägande 
Nybyggnation kompletterar befintlig bebyggelse väl. Det finns inga  
natur-kultur eller miljövärden på platsen som förhindrar byggnation. Den 
samlade bedömning är att bygglov med lokaliseringsprövning kan beviljas då 
samtliga krav för bygglov med lokaliseringsprövning uppfylls. Föreslagen 
byggnation är utformat och placerat med hänsyn till landskapsbilden och en 
god helhetssamverkan. Möjligheter att ordna avfallshantering, vatten- och  
avloppsförsörjning, en god trafikmiljö samt samhällsservice i övrigt bedöms 
uppfyllas. Stöd finns i plan- och bygglagen 2 kapitlet 2,3,5,6 § och  
8 kapitlet 1 §. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut medför en god levnadsstandard och främjar barns  
utveckling. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-19. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med lokaliseringsprövning med 
stöd av plan- och bygglagen kapitel 31 §.  
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Pär Brundin Swedac K 7758 
 
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 
Situationsplan  
Fasadritning x 5 
Plan- och sektionsritning x 2 
Anmälan om kontrollansvarig 
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Avgift:  
Bygglov                                14 860 kr 
Startbesked              17 337 kr 
Grannhörande                                 3 096 kr 
Kungörelse                   278 kr  
Avgift totalt:            35 571 kr 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovshandläggare 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.  
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 
 
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.  
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 
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På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande  
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskyddsbesrivning 
- Energiberäkning 
- Ventilationsritning 
- Konstruktionsritning: Grund, vägg och tak 
- Konstruktionsritning: Typsnitt  
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Färdigställandeskydd  
- Typgodkännande motordriven anordning  
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 

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, 
Gullberg 4:2, Sprakared 1:7, Sprakared 1:11, Sprakared 1:12 och  
Sprakared 1:21 enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 14/2021    
 
Härkila 1:11 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

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 x2 
Följebrev 
Inspirationsbild 
Yttrande från miljö  
 
Avgift:  
Förhandsbesked  7 740 kr    
VA-granskning miljöenheten 5 160 kr    
Grannehörande                      2 064 kr       
Kungörelse     278 kr      
Avgift totalt:                 15 242 kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Vid  
positivt förhandsbesked kommer fastigheten att styckas av enligt bilagda 
handlingar. Fastigheten är belägen i Jäxviken vid nordvästra kommungränsen, 
i närheten av landsväg 503. Där finns enstaka hus runtom i området. 

Motivering av beslut 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men  
ligger inom sammanhållen bebyggelse. Den sökande har fått  
strandskyddsdispens för att bygga enbostadshus på Härkila 1:11. Vid  
prövning av ärenden utanför detaljplanelagt område ska lokaliseringsprövning 
ske utifrån allmän lämplighetsbedömning enligt PBL kapitel 2.  
I översiktsplanen ligger fastigheten i ett område som inte är utpekat för  
någon specifik användning. 
Det går och ordna enskilt vatten och avlopp på platsen. Fastigheten har en  
totalarea på 3178 kvm och är klassad som småhusenhet. Fullgod  
samhällsservice finns närmst i Ubbhult inom fyra km. Närmaste  
busskommunikation finns cirka 230 m nära landsväg 503.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker ansökan om  
förhandsbesked, se bilaga yttrande från miljö. 
 
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.  
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Övervägande 
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.  
     
Det planerade huset bedöms inte påverka området negativt eller ha någon 
olägenhet för omgivningen. Den samlade bedömningen är att åtgärden  
uppfyller kraven som ställs på ett förhandsbesked enligt 2 kapitalet PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-14. 

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 x2 
Följebrev 
Inspirationsbild 
Yttrande från miljö  
 
Avgift:  
Förhandsbesked  7 740 kr    
VA-granskning miljöenheten 5 160 kr    
Grannehörande                      2 064 kr       

            Kungörelse     278 kr      
Avgift totalt:                 15 242 kr 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovsarkitekt 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 delges sökanden och fastighetsägaren till Härkila 1:11, 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, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 15/2021    
 
Hajoms-Mölnebacka 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av två fri-
tidshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnation av två 
fritidshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 
  
Avgift:  
Förhandsbesked            11 610 kr 
VA-granskning miljöenheten             5 160 kr 
Grannehörande               3 096 kr 
Kungörelse                 278 kr 
Avgift totalt:            20 144 kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två fritidshus enligt  
bilagda handlingar. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller  
områdesbestämmelser och ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 

Motivering av beslut 
Hajoms-Mölnebacka 1:3 omfattas av Marks kommuns översiktsplan som vann 
laga kraft 25 maj 2017, och redovisas inom avrinningsområde. Där särskild 
hänsyn ska tas för att bevara mark och vattenområden som har betydelse på 
grund av natur eller kulturvärden (Miljöbalken 3:6).  
 
Fastigheten omfattas av Marks kommuns fördjupade översiktsplan som vann 
laga kraft 18 september 2012 och redovisas inom utredningsområde för  
utbyggnad av vindkraft. Området är bebyggt med enstaka hus och består av 
skogsmark och mindre grönområden. Det finns inga natur eller kulturvärden 
på fastigheten.  
 
Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet med en totalarea på 17 566 kvm. 
Efter avstyckning kommer respektive fastighet att ha en area på ca  
1500 kvm.  
 
Den sökande kommer anordna enskilt vatten och avlopp. Fullgod  
samhällsservice förskola, skola, butik finns i Skene som ligger ca fyra  
kilometer bort.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker förhansbeskedet. 
 
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.  

Dnr BYGG.2020.767 
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Övervägande 
Den tillkommande avstyckningen överensstämmer med riktlinjerna i den  
fördjupade översiktsplanen.   
 
Bebyggelse med upp till fem bostäder bör kunna prövas utan detaljplan i 
områden som är lämpade för ändamålet, som ligger utanför knutpunkt,  
utvecklingsnoder och länkade orter, samt utanför detaljplan, sammanhållen 
bebyggelse eller LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 
Detta förutsätter att lokaliseringen och exploateringens utformning inte i  
övrigt strider mot översiktsplanens intentioner eller att det inte finns andra 
motstridiga intressen som kräver detaljplaneläggning, t.ex. stor efterfrågan 
på mark i området.  
 
Den aktuella åtgärden kommer att komplettera en befintlig bebyggelse i  
området med ytterligare två fritidshus. Närmaste busskommunikation finns 
cirka 250 m nära landsväg 156. De planerade fritidshusen bedöms inte  
påverka området negativt eller medföra någon olägenhet för omgivningen. 
Den samlade bedömningen är att åtgärden uppfyller kraven som ställs på ett 
förhandsbesked enligt 2 kapitalet PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-14. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnation av två 
fritidshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 
  
Avgift:  
Förhandsbesked            11 610 kr 
VA-granskning miljöenheten             5 160 kr 
Grannehörande               3 096 kr 
Kungörelse                 278 kr 
Avgift totalt:            20 144 kr 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovsarkitekt 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 fastighetsägaren till Hajoms-Mölnebacka 1:3, 
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, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 16/2021    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

1. Kovra 1:27 – två stycken överklagan av Plan- och byggnadsnämndens positiva 
beslut gällande förhandsbesked ett enbostadshus. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutade den 2020-12-16, §249/2020 att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott är politisk styrgrupp för arbetet med ny vision för Marks kommun.  
 

3. Hjorttorp 3:3 – Länsstyrelsens beslut 2020-12-16, dnr 403-51805-2020, gällande 
överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-10-14 för positivt    
förhandsbesked av tre enbostadshus med garage. Länsstyrelsen upphäver    
överklagade beslutet och vidar ärendet åter till nämden för vidare handläggning. 

 
 

4. Ubbhult 3:7 – Länsstyrelsens beslut 2020-12-16, dnr 403-50083-2020, gällande 
överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-10-14, dnr           
2018-577 216, för positivt förhandsbesked av enbostadshus. Länsstyrelsen   
upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet för vidare handläggning. 
  

5. Holmåkra 1:30 – Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-12-22, mål nr        
P 12043-20 gällande överklagan av Vänersborgs tingsrätt, mark- och              
miljödomstolen, dom 2020-10-15 i mål P 2869-20 beslut gällande tidsbegränsat 
bygglov för villavagn. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 

 
6. Hanatorp 2:12, tomt 15 – Mark- och miljööverdomstolens beslut 2021-01-11, 

mål nr P 12556-20 gällande överklagan av Vändersborgs tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen gällande tillsyn avseende husbil på fastigheten. Mark- och       
miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 

 
7. Skene 73:6 – Länsstyrelsens beslut 2021-01-15, dnr 403-47237-2020, gällande 

överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-10-12. Beslutet avser 
att avskriva ett ärende avseende anmälan om ändring i bärande konstruktion på 
ovan angivna fastighet. Samtidigt beslutades även att ta ut en avgift med 955 kr. 
Länsstyrelsen avslår överglagandet. 
 

8. Kommunstyrelsen beslutade den 2021-01-11 gällande trafiksäkert beteende för 
kommunanställda samt konsulter som använder kommunfordon i tjänsten.  

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

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 47(51) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-01-29 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 17/2021    
 
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 
2020.823 Installation av stoltrapphiss 2020-12-03 
2020.807 Installation av eldstad    2020-12-03 
2020.827 Adress på fastighet  2020-12-03 
2020.216 Nybyggnad enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-12-03 
2020.771 Nybyggnad enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-12-03 
2020.743 Strandskyddsdispens för  

komplementbyggnad  2020-12-03 
2018-729 Tillbyggnad fritidshus och installation  

av braskamin och skorsten 2020-12-04 
2020.818 Rivning av paviljonger  2020-12-04 
2020.772 Anläggande av infartsväg  2020-12-04 
2020.777 Nybyggnad enbostadshus  2020-12-04 
2020.781 Nybyggnad enbostadshus  2020-12-04 
2020.774 Rivning av stationshuset  2020-12-04 
2020.688 Ändring i bätrande konstruktion 2020-12-04 
2020.817 Installation av eldstad  2020-12-04 
2020.675 Installation av eldstad  2020-12-04 
2020.796 Strandskyddsdispens för  

ersättningsbyggnad/gäststuga 2020-12-04 
2020.771 Nybyggnad av fritidshus  2020-12-04 
2020.576 Utvändig ändring av affärshus 2020-12-07 
2020.696 Tillbyggnad hall/uterum  2020-12-07 
2020.833 Installation av eldstad  2020-12-07 
2017-422 Tidsbegränsat bygglov för skola 2020-12-07 
2020.832 Installation av eldstad och rökkanal 2020-12-07 
2020.838 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-12-08 
2020.839 Ej godkänd hiss  2020-12-08 
2020.821 Markutfyllnad   2020-12-08 
2019-472 Nybyggnad transformatorstation 2020-12-08 
2020.841 Tillbyggnad enbostadshus med  

två takkupor   2020-12-08 
2020.384 Nybyggnad enbostadshus  2020-12-08 
2014-649 Tillbyggnad och utvändig ändring av  

enbostadshus  2020-12-08 
2020.828 Installation av edlstad och rökkanal 2020-12-09 
2020.740 Installation eldstad  2020-12-09 
2020.849 Installation spiskasset  2020-12-09 
2018-514 Nybyggnad carport med förråd 2020-12-09 
2019-231 Ej godkänd ventiolationskontroll 2020-12-09 
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2020.335 Ändrad användning del av garage 2020-12-10 
2020.851 Installation av eldstad  2020-12-10 
2020.741 Installation eldstad  2020-12-10 
2020-63 Ej godkänd ventiolationskontroll 2020-12-10 
2020.468 Tidsbegränsat bygglov för ändrad  

användning av industribyggnad till  
paddelhall   2020-12-10 

2020.815 Utvändig ändring av enbostadshus 2020-12-11 
2015-475 Flerbostadshus med bristfällig  

ventilation   2020-12-11 
2015-475 Flerbostadshus med bristfällig  

ventilation   2020-12-11 
2015-475 Flerbostadshus med bristfällig    

ventilation   2020-12-11 
2020.512 Nybyggnad enbostadshus samt  

komplementbyggnad  2020-12-11 
2019-453 Rivning av befintlig byggnad samt  

bygglov för nybyggnad av  
enbostadshus  2020-12-11 

2019-338 Bygglov nybyggnad ett flerbostadshus 2020-12-11 
2020.725 Installation av stoltrapphiss 2020-12-14 
2020-163 Tiullbyggnad enbostadshus 2020-12-14 
2020.864 Adress på fastighet  2020-12-15 
2020.576 Tillsyn för ovårdad tomt och  

byggnader   2020-12-16 
2020.870 Adress på fastighet  2020-12-16 
2020.734 Installation eldstad  2020-12-16 
2020.535 Installation av eldstad  2020-12-16 
2020.565 Installation av stoltrapphiss 2020-12-16 
2019-449 Nybyggnad industribyggnad 2020-12-16 
2018-63 Nybyggnad enbostadshus  2020-12-16 
2020.785 Ovårdad tomt  2020-12-16 
2020.536 Nybyggnad kokmplementbyggnad 2020-12-16 
2016-49 Olovlig byggnation  2020-12-16 
2020.806 Strandskyddsdispens för bostadshus  

och komplementbyggnad  2020-12-17 
2020.850 Nybyggnad av enbostadshus och en  

komplementbyggnad  2020-12-17 
2020.859 Utvändig ändring av enbostadshus 2020-12-17 
2020.875 Installation av eldstad  2020-12-17 
2020-131 Tillbyggnad av fritidshus  2020-12-17 
2020.789 Nybyggnad plank  2020-12-18 
2020.830 Rivning av befintligt hus samt  

nybyggnad av av ett enbostadshus 2020-12-18 
2019-531 Nybyggnad enbostadshus  2020-12-18 
2020.788 Rivning enbostadshus  2020-12-18 
2020.865 Rivning enbostadshus efter brand 2020-12-18 
2020.742 Installation eldstad  2020-12-18 
2020.876 Tillbyggnad enbostadshus  2020-12-21 
2020.640 Utvändig ändring samt ändrad  

användning från kontor till lägenhet 2020-12-21 
2020.609 Installation eldstad  2020-12-21 
2020.519 Installation av trapphiss  2020-12-21 
2020.704 Rivning av befintlig byggnad samt  
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bygglov för nybyggnad av  
enbostadshus och ändrad användning 2020-12-21 

2020.201 Nybyggnad ett enbostadshus 2020-12-21 
2020.491 Rivning av befintlig byggnad samt  

nybyggnad av ett fritidshus och en  
komplementbyggnad  2020-12-21 

2019-146 Utbyte av dieseltank  2020-12-21 
2020-47 Nybyggnation av enbostadshus 2020-12-21 
2015-288 Nybyggnad aggregathus  2020-12-21 
2020.241 Tillbyggnad enbostadshus  2020-12-21 
2020-173 Tillbyggnad komplementbyggnad och  

installation av eldstad  2020-12-22 
2020.612 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-12-22 
2020.355 Tillbyggnad och ändring i bärande  

konstruktion av bostadshus 2020-12-22 
2020.833 Installaiton av eldstad  2020-12-22 
2020.877 Utvändig ändting samt ändrad  

användning av industribyggnad 2020-12-22 
2020.875 Installaiton av eldstad  2020-12-23 
2019-705 Ändring av bärande konstruktion och  

installation av eldstad  2020-12-23 
2020.849 Installaiton av spiskasset  2020-12-23 
2020.620 Rivning av nedbrunndet bostadshus 2020-12-23 
2020.824 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28 
2020.744 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28 
2020.745 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28 
2020.746 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28 
2020.747 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28 
2020.748 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28 
2020.801 Nybyggnation av fritidshus och en  

komplementbyggnad  2020-12-28 
2020.888 Förhandsbesked om carport 2020-12-28 
2020.715 Rivning och omdisponering av ett  

befintligt förråd/skärmtad samt  
nybyggnad av padelhall och  
kontorsutrymme  2020-12-29 

2020.871 Nybyggnad av  
komplementbyggnad/orangeri 2020-12-29 

2020.834 Tillbyggnad av fritidshus  2020-12-29 
2013-48 Tillbyggnad samt utvändign  

ändring av fritidshus  2020-12-29 
2018-480 Nybyggnad inglasad altan  2020-12-29 
2018-421 Utvändig ändring  2020-12-29 
2018-262 Tillbyggnad enbostadshus  2020-12-29 
2019-328 Tillbyggnad enbostadshus  2020-12-30 
2020.872 Nybyggnation av enbostadshus och  

komplementbyggnad  2020-12-30 
2014-616 Nybyggnad garage  2021-01-04 
2021.8 Installation av eldstad  2021-01-04 
2018-284 Utvänding ändring av enbostadshus 2021-01-05 
2013-96 Utvändig ändring av affärshus 2021-01-07 
2013-106 Nybyggnad transformatorstation 2021-01-08 
2012-379 Nybyggnad transformatorstation 2021-01-08 
2014-592 Installation av nytt ventilationssystem 2021-01-08 
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2019-345 Tillbyggnad fritidshus  2021-01-11 
2020.860 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-01-11 
2019-576 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-11 
2020.771 Nybyggnation av enbostadshus och  

komplementbyggnad  2021-01-11 
2021.21 Installation eldstad och rökkanal 2021-01-12 
2020.781 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-12 
2020.667 Ändring i bärande konstruktion 2021-01-12 
2019-441 Klagomål på badflotte  2021-01-13 
2020.437 Strandskyddsdispens för uppförande  

av pumpstation, tryckstegringsstation  
samt förläggningar av VA-ledningar 2021-01-13 

2020.850 Nybyggnad enbostadshus och  
komplementbyggnad  2021-01-13 

2021.24 Installation eldstad och rökkanal 2021-01-13 
2013-88 Tillbyggnad förrådsutrymme 2021-01-13 
2020.843 Installation av eldstad  2021-01-13 
2020-48 Rivning av altan och tillbyggnad av  

enbostadshus  2021-01-13 
2019-382 Nybyggnad skyltanordning 2021-01-13 
2019-532 Tillbyggnad samt fasadbyte på  

enbostadshus  2021-01-13 
2021.27 Adress på fastighet  2021-01-14 
2021.32 Adress på fastighet  2021-01-14 
2021.33 Adress på fastighet  2021-01-14 
2021.35 Adress på fastighet  2021-01-14 
2021.36 Adress på fastighet  2021-01-14 
2021.37 Adress på fastighet  2021-01-14 
2012-565 Uppförande av skyltanordning 2021-01-14 
2020.461 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-14 
2021.26 Om- och tillbyggnad enbostadshus 2021-01-14 
2020.847 Nybyggnad av komplementbyggnad 2021-01-15 
2020.866 Uppförande av skyltanordning 2021-01-15 
2018-221 Rivning av stallbyggnad  2021-01-15 
2020.290 Nybyggnad två komplementbyggnader  

och uppförande av bullerplank 2021-01-15 
2018-868 Nybyggnad vårdhem  2021-01-15 
2018-341 Ändrad användning av skolbyggnad  

samt nybyggnad av  
komplementbyggnad och anläggande  
av parkeringplats  2021-01-15 

2017-779 Rivning för avetablering skolpaviljong 2021-01-15 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-
en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 18/2021    
 
Övriga frågor 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

 
Arvid Eklund (S) lyfter frågan gällande byggnation och detaljplanering på  
jordbruksmark i förhållande till befintliga jordbruk.  
Frågan diskuteras. 
  
Pontus Johansson (C) och Rolf Skarin (M) kommer att lyfta frågan till  
Kommunstyrelsen.  

 
             Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att inkommen fråga läggs till handlingarna.  
 
Förslaget antas. 

________________ 
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	§ 15/2021     Hajoms-Mölnebacka 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnation av två fritidshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande från miljöenheten
	Avgift:
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	§ 16/2021     Meddelanden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 17/2021     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
	2020.823 Installation av stoltrapphiss 2020-12-03
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	2020.827 Adress på fastighet  2020-12-03
	2020.216 Nybyggnad enbostadshus och
	komplementbyggnad  2020-12-03
	2020.771 Nybyggnad enbostadshus och
	komplementbyggnad  2020-12-03
	2020.743 Strandskyddsdispens för
	komplementbyggnad  2020-12-03
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	2020.576 Utvändig ändring av affärshus 2020-12-07
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	2017-422 Tidsbegränsat bygglov för skola 2020-12-07
	2020.832 Installation av eldstad och rökkanal 2020-12-07
	2020.838 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-12-08
	2020.839 Ej godkänd hiss  2020-12-08
	2020.821 Markutfyllnad   2020-12-08
	2019-472 Nybyggnad transformatorstation 2020-12-08
	2020.841 Tillbyggnad enbostadshus med
	två takkupor   2020-12-08
	2020.384 Nybyggnad enbostadshus  2020-12-08
	2014-649 Tillbyggnad och utvändig ändring av
	enbostadshus  2020-12-08
	2020.828 Installation av edlstad och rökkanal 2020-12-09
	2020.740 Installation eldstad  2020-12-09
	2020.849 Installation spiskasset  2020-12-09
	2018-514 Nybyggnad carport med förråd 2020-12-09
	2019-231 Ej godkänd ventiolationskontroll 2020-12-09
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	2020.851 Installation av eldstad  2020-12-10
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	2020.468 Tidsbegränsat bygglov för ändrad
	användning av industribyggnad till
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	ventilation   2020-12-11
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	bygglov för nybyggnad av
	enbostadshus  2020-12-11
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	2020.576 Tillsyn för ovårdad tomt och
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	2020-131 Tillbyggnad av fritidshus  2020-12-17
	2020.789 Nybyggnad plank  2020-12-18
	2020.830 Rivning av befintligt hus samt
	nybyggnad av av ett enbostadshus 2020-12-18
	2019-531 Nybyggnad enbostadshus  2020-12-18
	2020.788 Rivning enbostadshus  2020-12-18
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	bygglov för nybyggnad av
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	komplementbyggnad  2020-12-21
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	2020.241 Tillbyggnad enbostadshus  2020-12-21
	2020-173 Tillbyggnad komplementbyggnad och
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	2020.612 Nybyggnad komplementbyggnad 2020-12-22
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	konstruktion av bostadshus 2020-12-22
	2020.833 Installaiton av eldstad  2020-12-22
	2020.877 Utvändig ändting samt ändrad
	användning av industribyggnad 2020-12-22
	2020.875 Installaiton av eldstad  2020-12-23
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	2020.824 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28
	2020.744 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28
	2020.745 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28
	2020.746 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28
	2020.747 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28
	2020.748 Nybyggnad av enbostadshus 2020-12-28
	2020.801 Nybyggnation av fritidshus och en
	komplementbyggnad  2020-12-28
	2020.888 Förhandsbesked om carport 2020-12-28
	2020.715 Rivning och omdisponering av ett
	befintligt förråd/skärmtad samt
	nybyggnad av padelhall och
	kontorsutrymme  2020-12-29
	2020.871 Nybyggnad av
	komplementbyggnad/orangeri 2020-12-29
	2020.834 Tillbyggnad av fritidshus  2020-12-29
	2013-48 Tillbyggnad samt utvändign
	ändring av fritidshus  2020-12-29
	2018-480 Nybyggnad inglasad altan  2020-12-29
	2018-421 Utvändig ändring  2020-12-29
	2018-262 Tillbyggnad enbostadshus  2020-12-29
	2019-328 Tillbyggnad enbostadshus  2020-12-30
	2020.872 Nybyggnation av enbostadshus och
	komplementbyggnad  2020-12-30
	2014-616 Nybyggnad garage  2021-01-04
	2021.8 Installation av eldstad  2021-01-04
	2018-284 Utvänding ändring av enbostadshus 2021-01-05
	2013-96 Utvändig ändring av affärshus 2021-01-07
	2013-106 Nybyggnad transformatorstation 2021-01-08
	2012-379 Nybyggnad transformatorstation 2021-01-08
	2014-592 Installation av nytt ventilationssystem 2021-01-08
	2019-345 Tillbyggnad fritidshus  2021-01-11
	2020.860 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-01-11
	2019-576 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-11
	2020.771 Nybyggnation av enbostadshus och
	komplementbyggnad  2021-01-11
	2021.21 Installation eldstad och rökkanal 2021-01-12
	2020.781 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-12
	2020.667 Ändring i bärande konstruktion 2021-01-12
	2019-441 Klagomål på badflotte  2021-01-13
	2020.437 Strandskyddsdispens för uppförande
	av pumpstation, tryckstegringsstation
	samt förläggningar av VA-ledningar 2021-01-13
	2020.850 Nybyggnad enbostadshus och
	komplementbyggnad  2021-01-13
	2021.24 Installation eldstad och rökkanal 2021-01-13
	2013-88 Tillbyggnad förrådsutrymme 2021-01-13
	2020.843 Installation av eldstad  2021-01-13
	2020-48 Rivning av altan och tillbyggnad av
	enbostadshus  2021-01-13
	2019-382 Nybyggnad skyltanordning 2021-01-13
	2019-532 Tillbyggnad samt fasadbyte på
	enbostadshus  2021-01-13
	2021.27 Adress på fastighet  2021-01-14
	2021.32 Adress på fastighet  2021-01-14
	2021.33 Adress på fastighet  2021-01-14
	2021.35 Adress på fastighet  2021-01-14
	2021.36 Adress på fastighet  2021-01-14
	2021.37 Adress på fastighet  2021-01-14
	2012-565 Uppförande av skyltanordning 2021-01-14
	2020.461 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-14
	2021.26 Om- och tillbyggnad enbostadshus 2021-01-14
	2020.847 Nybyggnad av komplementbyggnad 2021-01-15
	2020.866 Uppförande av skyltanordning 2021-01-15
	2018-221 Rivning av stallbyggnad  2021-01-15
	2020.290 Nybyggnad två komplementbyggnader
	och uppförande av bullerplank 2021-01-15
	2018-868 Nybyggnad vårdhem  2021-01-15
	2018-341 Ändrad användning av skolbyggnad
	samt nybyggnad av
	komplementbyggnad och anläggande
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	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-en av delegationsbeslut.
	Förslaget antas.
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	§ 18/2021     Övriga frågor
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Övriga frågor läggs till handlingarna.
	Arvid Eklund (S) lyfter frågan gällande byggnation och detaljplanering på
	jordbruksmark i förhållande till befintliga jordbruk.
	Frågan diskuteras.
	Pontus Johansson (C) och Rolf Skarin (M) kommer att lyfta frågan till
	Kommunstyrelsen.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkommen fråga läggs till handlingarna.
	Förslaget antas.
	________________


