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Datum för anslags  
nedtagande 2021-04-01 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet
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§ 19/2021    
 
Förändring av ärendelistan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
- Nytt beslut tillkommer, § 40 – Dataskyddsombud efter 22 mars 2021,    

dnr ALLM PB.2021.159. Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare är  
     föredragande.  
- Lars Jönsson ersätter Emma Blomkvist vid §§ 22 och 23. 

Dagens sammanträde 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
- Nytt beslut tillkommer, § 40 - Dataskyddsombud efter 22 mars 2021,    

dnr ALLM PB.2021.159. Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare är  
föredragande.  

- Lars Jönsson ersätter Emma Blomkvist vid §§ 22 och 23. 

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

________________ 
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§ 20/2021    
 
Information 
 
1. Förvaltningschef Malin Bexell informerar om:  

(a) vad som är på agendan nu: 
• Genomgång och utveckling av processflöden för effektivare hantering:    

bygglovsprocessen (byggchef ansvarar). 
• Stor ökning av antalet förhandsbesked. 
• Högt tryck på bygglov.  
• Infrastruktur: Inspel regional plan – väg 156. 
• FÖP NV. 
• Målbild kinna centrum 2030 – perspektivinsamlingen klar, dialoger    

startade. 
• Uppdrag om jordbruksmark. 
• FÖP centrala Mark. 

 
(b) Pandemi Covid-19, hälsoläget på förvaltningen 

• Personalfrånvaro förvaltningen total: mindre än 5 procent covid-relaterat, 
ingen kopplad till PBN. 

• Påverkan på bygg samt detaljplan låg. 
• Viss påverkan inom Miljö, avloppsteamet.  

 
(c) Pandemi Covid-19, utifrån nuvarande rekomendationer: 

• Nödvändiga platsbesök/samrådsmöten genomförs med samma         
”förhållningsregler som tidigare”:  
 Hålla avstånd och genomför dessa besök endast om alla som deltar 

är friska.  
 Skyddsutrustning är beställd. 

• Arbeta hemifrån om du har möjlighet  
• Minimera antalet fysiska möten. Ställ instället om till digitala möten när 

så är möjligt. 
• När du är på plats i Kinnaström, se till att vara fullt frisk och hålla        

avstånd.  
• Inom kommunen fortsatta särskilda åtgärder för företag: exempelvis   

prioritering av företag samt att vi ser positivt på anstånd av betalningar. 
• Entrédörrarna till Kinnaström tillfälligt stängda (TSN). 
• Fortsatt uppdrag trängseltillsyn på restauranger och cafeér (MN). 
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2. Stadsarkitekt Lisa Heller och GIS-samordnare Petronella Hauptmann  
informerar om karttjänst för att visuellt tillgängliggöra pågående planer 
och projekt: 

• Att få en samlad bild av alla pågående samhällsbyggnadsprojekt i 
kommunen och kunna kommunicera dessa på ett tydligt och     
lättfattligt sätt – visuellt vältillgängligt – både internt och externt. 
Detta eftersom det har påtalats att denna typ av samlande bild 
saknas.  

• Samlingsapplikationen gör det pågående planeringsarbetet mer 
transparent och underlättar för kommuninvånare att ta del av och 
komma med synpunkter på det arbetet som görs.  

• Arbetet har i ett första skede avgränsats till detaljplaner,        
översiktliga planeringsdokument samt information och tjänster    
relaterade till kommunens mark- och exploateringsverksamhet; till 
exempel finns information om lediga tomter och länk till          
kommunens tomtkö. 

• På sikt är avsikten att bygga ut tjänsten till att omfatta andra typer 
av pågående arbeten imon kommunen, vilket kan bidra till både  
intern och extern kunskapsspridning och potentiellt också till   
samordningsvinster och positiva synergieffekter. Vi vill även       
utvidga den visuella dimensionen av tjänsten.  
   

 
3.  Kommunbiolog Jenny Pleym informerar om tillgängliga stränder, ett mer  

diffrentierat strandskydd. 
• Statens offentliga utredningar 2020:78. 
• Remiss till myndigheter, kommuner (urval) och                          

intresseorganisationer. 
• Senaste svarsdatum är 3 maj 2021.  
• Strandskyddet vid små sjöar (<1ha), vattendrag (<2 meter) och 

anlagda vatten upphör.  
• LIS-områden upphör. 
• Landsbyggdsområde införs 

 Där tillgången på obebyggd mark är god, där efterfrågan på 
mark för bebyggelse inte är stor och, som inte är av särskild 
betydelse för något av strandsyddets syften.  

• LIS-områden blir Landsbygdsområde 
• Peka ut Landsbygdsområde i ÖP. 

 Prövning med särskilda skäl: 
 En- eller tvåbostadshus 
 Uppföra eller utveckla sammanhållen bebyggelse. 
 Verksamheter som har fördel av ett strandnära läge. 

• Fri passage kvarstår. 
• Ansökan om att upphäva strandskydd inom Landsbygdsområde.  
• Nytt särskilt skäl för klimatanpassningsåtgärder 
• Klimatanpassningsåtgärder exempel: 

 Plantering, våtmarker och vattenmagasin. Anpassa byggnader 
för svåra klimat (värme, vatten vind och så vidare). Dränering 
och marknivåer. Erosionsskydd.  

• Tillämpa strandskyddet för områden som inte är Landsbygdsområde 
ännu striktare.  
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• Länsstyrelsen får möjlighet att återinföra strandskydd i områden där 
Länsstyrelsen tidigare upphävt strandskyddet (1999-2009), vid små 
sjöar och vattendrag och där Landsbygdsområde inte längre uppfyller 
kriterierna.  

• Plan- och byggnadsnämnden ska lämna eget yttrande om förslag till 
nya strandskyddsbestämmelser vid aprilsammanträdet.  
 

4. Förvaltningschef Malin Bexell och Planarkitekt Elin Berg informerar om  
     förändringar i lagstiftningen kopplat till översiktsplanering.  

• Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsspann 
blir översiktsplanen inaktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar i att 
detaljplaner ska handläggas med utökat planförfarande. Det innebär 
också att andra myndigheter får göra egna bedömningar om          
hanteringen av den fysiska miljön vid beslut om exempelvis tillstånd 
enligt miljöbalken. Det medför även att översiktsplanen inte kan    
fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

• I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa de förhållanden med 
hänsyn till de allmänna intresserna i 2 kap. PBL kan ha en väsentlig 
betydelse för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggna miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

• Det infördes ett krav på att grunddragen i översiktsplanen ska         
redovisas på en karta för hela kommunen.  

• Översiktspanen kan ha en annan detaljeringsgrad för viss del av  
kommunen. 

• Planens väsentliga konsekvenser ska redovisas i översiktsplanen. 
• Under samrådet ska kommunen endast redovisa de planeringsunderlag 

som har betydelse för bedömningen av förslaget.  
• Länsstyrelserna ska ge råd om hur tillämpningen av bestämmelserna i 

PBL; om det behövs ut allmän synpunkt.  
• Granskning ersätter utställning av översiktsplaneförslaget.  
• Det införs ett förtydligande av vad länsstyrelsen ska yttra sig om i 

granskningen. 
• Efter de ordinarie valet 11 september 2022 ska kravet på att       

kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas.              
Kommunernas första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11  
september 2024. Planeringsstrategin ersätter aktualitetsprövningen. 
Planeringsstrategin ska fortsättningsvis tas fram under första halvan 
av perioden mellan två ordinarie val. 

• Länsstyrelserna ska lämna ett underlag till kommunerna inför       
framtagandet av planeringsstrategin någon gång under den andra   
halvan av tiden mellan två ordinarie val. 

• Efter utgången av 2025 kommer översiktsplaner som antagits före den 
1 januari 2004 att upphöra att gälla. Detta gäller även ändringar av 
översiktsplanen för en viss del av kommunens yta som har antagits 
före detta datum. 

• Även om översiktsplanen aktualitetsprövats efter 1 januari 2004 så 
kommer den att upphöra att gälla. Detta gäller även ändringar för en 
viss del av kommunens yta som har antagits före den 1 januari 2004, 
men som senare har kopplats till en plan som antagits efter 1 januari 
2004.  
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• Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsspann 
blir översiktsplanen inaktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar i att 
detaljplaner ska handläggas med utökat planförfarande. Det innebär 
också att andra myndigheter får göra egna bedömningar om          
hanteringen av den fysiska miljön vid beslut om exempelvis tillstånd 
enligt miljöbalken. Det medför även att översiktsplanen inte kan    
fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

________________  
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§ 21/2021    
 
Information om situationen angående Covid-19   
 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen om situationen angående 
Covid-19. 

Ärendet 
Kommundirektören har givit samtliga förvaltningschefer i uppdrag att tillföra 
information om situationen angående Covid-19 på ärendelistan vid kommande 
nämndssammanträden.   
  
Kommunstyrelsen vill, utifrån sin uppsiktsplikt, säkerställa att nämnderna 
hålls informerade om senaste nytt i pandemin.  
  
Detta gäller tillsvidare.   

Motivering av beslut 
Arbetet plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde påverkas marginellt av 
Covid-19. Förvaltningen hanterar sitt uppdrag från nämnden inom ramen för 
nationella rekommendationer utifrån pågående pandemi.   

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-16. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen om situationen angående 
Covid-19. 

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

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

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen ks@mark.se   

________________ 
  

Dnr ALLM PB.2021.136    
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§ 22/2021    
 
Detaljplan för del av Lygnersvider 1.31 m.fl. – Beslut om Granskning  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för del av 
Lygnersvider 1:31 m.fl. 

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus och  
verksamhetsutveckling i Ubbhult. Avsikten är att i enlighet med översiktsplan 
för Marks kommun samt det planprogram för Ubbhult säkra boende och  
arbetsplatser på landsbygd.  
 
Ubbhult är beläget i nordvästra Mark, ca 4 mil sydost om Göteborg och 3,5 
mil nordväst om Kinna. Planområdet består av flera fastigheter i Kråkered, 
Ubbhult. Förutom en del av Lygnersvider 1:31 består planen även av  
fastigheten Kråkered 1:13 samt 1:17.2. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2016-08-17.  
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd 2019-01-31 genom  
delegationsbeslut. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden  
2019-02-04 till 2019-03-26.  
 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en  
samrådsredogörelse.   
 
Efter samråd har följande ändringar gjorts i planförslaget.   
 
En geoteknisk undersökning har utförts och redovisas i planbeskrivning. Den 
säkerställer lämpligheten i en exploatering för utpekat ändamål och  
bostadstyp.  
 
Planområdet har utökats till att även omfatta en mindre del av lokalgatan.  
 
Plankartan har förtydligats genom tillägg av vägservitut 1463–724.1 samt  
tillkommen ledningsrätt 1563–635.1. Samtliga har markerats som prickmark.  
 
Riktlinjerna och egenskaperna för grönområdet planområdets sydliga del  
angränsande till fastighet Kråkered 1.2 har förtydligats både i planbeskrivning 
samt plankarta. Där befintliga träd och grönska ska bevaras.  
 
Ett förtydligande kring existerande fastighetsgränser har ändrats i  
planbeskrivningen.  
 
Genomförandebeskrivningen har kompletterats gällande exploateringsavtalets 
innehåll, fastighetsbeskrivning, eventuell fastighetsreglering samt ekonomiska 
konsekvenser av föreslagen detaljplan.  
 
Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget.  
 
 

Dnr PBN 2016-276 214 
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Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 2020-07-06 till  
2020–09–20. Efter ett flertal kritiska yttranden ifrån bland annat  
Länsstyrelsen, medför att planen bedöms inte kunna antas utan betydande 
ändringar.  
 
Efter granskning har följande ändringar gjorts i planförslaget.  
 
Planområdet har reviderats och utökats markant.  
 
Planbeskrivningen har förtydligats gällande anslutningar, för att säkerställa 
trafiksäkerheten.  
 
Planbeskrivningen har reviderat och utökats gällande skyfall och  
dagvattenhantering.  
 
Fastighetsgränser har fastställts genom lantmäteriförrättning.  
 
Planbeskrivningen har förtydligat stycket gällande riksintresset.  
 
Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget.   
 
Efter revideringar bedöms nu planen kunna gå ut på en ny granskning. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-11. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för del av 
Lygnersvider 1:31 m.fl. 

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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§ 23/2021    
 
Planbesked för Detaljplan för bostäder: Hyssna Stjärnhult,  
Härsjövägen 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Detaljplan 
för bostäder: Hyssna Stjärnhult, Härsjövägen med stöd av Plan- och  
bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §.   
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha  
prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete.   
 
Sökande ska faktureras 15 480 kronor enligt gällande taxa. 

Ärendet 
Planbesked för Detaljplan för bostäder: Hyssna Stjärnhult, Härsjövägen i 
Hyssna.   
 
Sökandes avsikt är att genom ny detaljplan utöka byggrätten samt möjliggöra 
för kommunalt VA. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den  
2020-11-03.  
 
För området gäller Översiktsplan för Marks kommun antagen 2017, FÖP Mark 
Nordväst samrådshandling (2018-11-05) samt LIS 05C som anger des sökta 
området som lämpligt för blandad bebyggelse i anslutning till befintlig  
bebyggelse.   
 
På platsen gäller byggnadsplan STJÄRNHULT 1.1, 1.10, 1.20 (15-STY-1614) 
från 1961. Marken anges som område med ändamål fritidsboende, fristående 
hus med en högsta golvyta på 60 kvm och totalyta på 70kvm med en högsta 
byggnads höjd på 3.5m. Önskad byggrätt är 150kvm.  
 
Byggnadsplanen medger ej för byggnation som "påkallar anläggandet av  
avloppsledning". Marks kommun planerar att ansluta området till kommunal 
VA.   
 
Området är vackert beläget vid Härsjön, mellan Hyssna, Björlanda och Sätila. 
Härsjön har ett strandskydd på 200m, som återinträder vid ny detaljplan. 
Området ligger strategiskt i anslutning till väg 156, med bra  
pendlingsmöjligheter samt är beläget knappt 3 km från Hyssna.  
 
Ansökan om planbesked har samråtts med berörda kommunala  
verksamheter. 
 
Övervägande  
 
Ansökan bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. 
  
 

Dnr PLAN.2020.813 
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Ansökan motsvarar cirka 0% av det behov av bostäder på orten som  
Bostadsförsörjningsprogrammet anger fram till år 2030. Då området inte  
beräknas kunna utökas.  
 
Rådfrågade verksamheter har lämnat följande synpunkter:  
 
Miljö:  
 
Miljöenheten ser inga förhindrande eller försvårande faktorer. Belyser att de 
ser att frågan med jordbruksmark redan är behandlat i, då inga nya  
fastigheter planeras tillkomma. Strandskyddet återinträder vid ny detaljplan 
där gränsdragningen bör ses över.  
 
Teknik:  
 
Teknik- och serviceenheten ser positivt på ny planläggning då kommunalt VA 
byggs ut i området. Belyser att dagvatten måste utredas i planen vid en  
ökning av byggrätten. 
 
Bygg:  
 
Byggenheten belyser att ett flertal förhandsbesked samt ett bygglov har  
nyligen beviljats inom tänkt planområde. Större bebyggelse med garage. 
Plan- och byggenheten ser fördelar i att framöver gemensamt behandla  
ärenden som berör eller kan beröra planarbetet.  
 
Översiktsplanering:  
 
Översiktlig planering ser inget hinder att planlägga men påpekar att  
åretruntboende medför planering för skolskjuts och behov av service i  
närområdet. Storleken på byggrätten diskuterades om vad som kan anses 
lämpligt.  
 
Mark- och exploatering:  
 
Mark- och exploateringsenheten ser att servitut och gemensamma ytor  
behöver regleras. En eventuell planstridighet är också alltid något att undvika.  
 
Ett genomförande av planen kräves preliminärt utredning för geoteknik.  
 
Enligt preliminär bedömning kommer en plan på området inte innebära  
betydande miljöpåverkan.  
 
Enligt preliminär bedömning anses förslaget till planen vara lämplig för  
omgivningen.  
 
En förening eller samfällighet erfordras för att upprätta ett planavtal mellan 
fastigheter i området och kommunen.  
 
Ett genomförande av planen kommer orsaka följande kostnader och intäkter 
för kommunen: 
 
Kommunal VA anslutning  
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Plankostnader   
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under andra kvartalet 
2021 och avslutas under andra halvåret 2022. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-15. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Detaljplan 
för bostäder: Hyssna Stjärnhult, Härsjövägen med stöd av Plan- och  
bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §.   
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha  
prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete.   
 
Sökande ska faktureras 15 480 kronor enligt gällande taxa. 

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

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

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

Expedieras till: 
Sökande  
 
Bilagor: 
Karta över planområde 
Översiktskarta 
Byggnadsplan 

________________ 
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§ 24/2021    
 
Planbesked för Detaljplan för bostäder Kinna 25:46   

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om negativt planbesked för Detaljplan 
för bostäder på KINNA 25:46 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900)  
5 kap 2 §, med tillägget att beslutet kan omprövas i samband med  
grannfastigheter planläggs. 
 
Sökande ska faktureras 15480 kronor enligt gällande taxa. 

Ärendet 
Planbesked för Detaljplan för bostäder i Kinna. Förslag om ny detaljplan för 
fastighet Kinna 25:46 har initierats av privat exploatör.  
 
Ansökan syftar till att upprätta 20-30 bostäder i form av radhus och parhus i 
lantlig miljö inom fastighetens södra del. Ansökan består av beskrivning av 
förslag och ritningar på typhus. Ansökan har bedömts som komplett för  
handläggning och beslutsunderlag.   

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den  
02-11- 2020.  
 
Internremiss utfördes av Samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 februari, 
2021. Utskick och lämplighetsprövning har utförts i dialog med enheter från 
Teknik & Serviceförvaltningen, Miljöenheten, Räddningstjänsten,  
Översiktsplanering, Mark- och Exploatering, Byggenheten och Kulturmiljö.  
 
Befintliga förhållanden   
 
Planområdet ligger i Vallås, öster om Kinna och Hede. Fastigheten är inte 
planlagd sedan tidigare. Marken består av skog och jordbruksmark med  
sydostsluttning. Fastigheten taxeras som Lantbruksenhet och används till  
bostadsändamål. Befintlig bebyggelse består av ett friliggande bostadshus och 
fyra komplementbyggnader.  
 
Översiktsplan   
 
För planområdet gäller fördjupad översiktsplan för Kinna, Skene och Örby. 
Planområdet ligger i angränsning men utanför utredningsområde för  
tätortsutveckling, Hede-Vallås. Fastigheten utpekas i markanvändningskartan 
till befintliga/föreslagna bebyggelseområden.   
 
Planområdet är utpekad i fördjupad översiktsplan för Kinna, Skene och Örby 
till jordbruk, öppen mark. För exploatering av högklassig jordbruksmark för 
bebyggelse fordras mycket starka skäl. Detta bör endast ske om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om ingen annan mark finns 
att tillgå.  
 
 
 

Dnr PLAN.2020.751   
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Planområdet ligger enligt tematisk översiktsplan inom Örby  
vattenskyddsområde, tertiär zon med måttlig sårbarhet. Vid exploatering ska 
dagvatten från övriga ytor föras ut från vattenskyddsområde.  
 
Mark- och exploatering  
 
Omkringliggande mark ägs av Marks kommun. Området kring Vallås-Hede bör 
utredas i samband med aktualiseringen av fördjupad översiktsplan för att  
optimera markutnyttjande och samordning mellan kommun och privata  
aktörer.  
 
I samband med de översiktliga utredningarna bör hänsyn tas till angöring till 
allmän väg, väghållare, framtida exploateringsmöjligheter och påverkan på 
kommunal mark.  
 
Fornlämning och kulturmiljö   
 
Fastigheten tillhör en äldre gård och finns med på den gamla  
häradsekonomiska kartan från 1890. En kulturmiljöutredning kan komma att 
krävas.  
 
Inom området som omfattas av planbesked finns ingen känd fornlämning.  
Arkeologisk utredning bedöms inte bli aktuell men kan inte uteslutas helt.  
Vid markarbeten kan en utredning bli aktuell.  
 
Miljö   
 
Fastigheten är inte en del av kommunens värdefulla odlingslandskap men  
bildar ett grönt stråk/korridor som förbinder områden med höga naturvärden 
från Örby till Kinnaborg. Ängsmarker och de öppna fälten kring kraftledningen 
bildar gröna korridorer mot Häggån och Viskan.  
 
Teknisk infrastruktur   
 
Trafikinmatning sker via Rättarevägen, en enskild väg som ansluter till  
Lyddevägen. Framkomligheten är begränsad med anledning av vägstandard 
och vägbredd. Närmaste anslutning till övrig teknisk infrastruktur är området 
kring Skogslund och Soldat Örns väg.  
 
Ingen utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp finns inom eller i  
angränsning till fastigheten. Närmaste anslutning finns längs Soldat Örns väg.  
 
Övervägande  
 
Ansökan bedöms stridande mot gällande översiktlig planering. Området är 
inte ett utpekat utredningsområde för bostäder, varken i översiktsplan eller 
andra vägledande dokument. Planområdet uppnår inte rekommenderade  
avstånd till busshållplats och infrastrukturen bedöms bristfällig.  
 
Planområdet ligger inom Örby vattenskyddsområde, tertiär zon med måttlig 
sårbarhet. Med anledning av topografi och marklutning kan  
vattenskyddstäkten påverkas av exploatering. Utöver nämnda faktorer utgörs 
den södra delen av fastigheten av högklassig jordbruksmark där mycket 
starka skäl krävs i samband med exploatering.  
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Enligt preliminär bedömning kan ny detaljplan innebära stora  
investeringskostnader i samband med utbyggnaden av nödvändig allmän  
infrastruktur. Detaljplanen kan även innebära en betydande miljöpåverkan.  
 
Enligt preliminär bedömning anses förslaget till planen inte lämplig för  
omgivningen. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-15. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om negativt planbesked för Detaljplan 
för bostäder på KINNA 25:46 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900)  
5 kap 2 §.  
 
Sökande ska faktureras 15480 kronor enligt gällande taxa. 

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Rolf Skarin (M) förslag och finner att  
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Rolf Skarin (M) föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens  
tjänsteutlåtande med tillägg att beslutet kan omprövas i samband med  
grannfastigheters planläggning. 

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

Expedieras till: 
Sökande 
 
Bilagor: 
Översiktskarta 

________________ 
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§ 25/2021    
 
Detaljplan för Sätila-Hägnen 3:2 m.fl., Ubbhult, Marks kommun,  
Beslut om antagande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Detaljplan för Sätila-Hägnen 3:2 med flera antas enligt upprättat förslag. 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2009 en vatten- och avloppsförsörjningsplan i  
vilken beslutades att kommunalt vatten- och avlopp till hela nordvästra delen 
av kommunen skulle lösas genom utbyggnad av en överföringsledning från 
Skene.  
 
Ny detaljplan initierades av Kommunen. Detaljplanens syfte är att ersätta  
tidigare byggnadsplan för fritidsbebyggelse med ny detaljplan som tillåter 
permanentboende. Planen syftar även till att säkerhetsställa nödvändig  
infrastruktur, trafiksäkerhet, huvudmannaskap och utökat byggrätt. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2010 att upprätta ny detaljplan för 
Hägnen 3:2 m.fl. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2013 om förnyat 
planuppdrag för detaljplanen vilket resulterat i en prövning enligt  
PBL 2010:900.  
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 6 november,2017 enligt  
delegationsordning från Plan- och byggnadsnämnden fastställd den  
3 februari 2016, § 5 om samråd.  
  
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning den 17 juni 2020, 
§ 70/2020. Detaljplanen var på granskningsutställning under  
perioden 1 juli, 2020 till 26 oktober, 2020.  
 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i 
ett granskningsutlåtande.  
 
Efter granskning har följande ändringar, utöver redaktionella, gjorts i  
planförslaget:  
 

• Plankartan har reviderats och prickmark längs Lindomevägen har utökats 
till en distans om 25 m från vägkant till mark för bostadsbebyggelse.  

• Plankartan har kompletterats med planbestämmelser som reglerar markens 
höjd närmast Lindomevägen.  

• Plankartan har reviderats för att förtydliga gränshierarkierna längs  
Stamvägen.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av stabilitetsrisker 
med utgångspunkt från utförd geoteknisk utredning.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning om risker för  
skyfall och översvämning med utgångspunkt från utförd  
kapacitetsutredning för vägtrumma under Lindomevägen. 
 
  

Dnr PBN 2012-407 214 
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• Planbeskrivningen har kompletterats gällande kapacitetsbedömning av  
vägtrumma med utgångspunkt från utförd kapacitetsutredning för  
vägtrumma under Lindomevägen.  

• Planbeskrivningen har förtydligat bedömningen av förutsättningar och  
• konsekvenser av djurhållning nära bostäder.  
• Planbeskrivningen har reviderats gällande dimensionering av vändplatser.  
• Genomförandebeskrivningen har kompletterats gällande information om  
• konsekvenser för upphävning av gemensamhetsanläggningar.  
• Plankartan har reviderats och ett rättighetsområde för vändplats har    

skapats inom fastighet Sätila-Hägnen 3:11.  
 

Övervägande 
  
Förslag till detaljplan är förenlig med Marks kommuns översiktsplan. Befintliga  
bostäder lämplighetsprövas och kompletteras med nödvändig  
infrastruktur. Permanenta bostäder tillåts i attraktiva livsmiljöer med närhet till  
natur och storstadsregionen Göteborg. 
  
Utöver de 63 befintliga bostäderna skapas möjlighet för ytterligare 6  
bostäder. Detaljplanen innebär ett tillskott som motsvarar ca 1% av målscenariot 
för bostadsbehovet fram till 2030 i enlighet med Bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Detaljplanen ger möjlighet till att upprätthålla en ändamålsenlig struktur och  
förutsättning för en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och  
råvaror. Detaljplanen innebär inte att några miljökvalitetsnormer överskrids.  

 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-16. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för Sätila-Hägnen 3:2 med flera antas enligt upprättat förslag. 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

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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§ 26/2021    
 
Detaljplan för del av Skene 72:1 m.fl.- Samrådsbeslut om utökat 
planområde 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för utökat planområde  
gällande detaljplan för fastigheten del av Skene72:1 m.fl., Skene. 

Ärendet 
Ärendet avser detaljplan för del av Skene 72:1 m.fl.  
 
Syftet med utökning av planområde är att möjliggöra en ombyggnad av  
korsningen mellan väg 156 (Örbyvägen), Håvengatan och Hedbovägen till  
cirkulation för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.  
 
Största delen av området för cirkulationen ingår redan i planer med  
användning GATA. Endast de delarna av cirkulationen som strider mot  
gällande planer föreslås ingå i detaljplanen för Skene 72:1 m.fl.  
 
Samrådet syftar till att få in synpunkter endast på den utökade delen av  
planområdet. Synpunkter från båda samråden kommer behandlas i  
granskningshandlingarna, då områdena slås ihop inför granskningen.  
 
Utökat planområde omfattar fastigheten Skene 21:6 samt delar av Skene 
21:8 och Skene 3:9. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2017-02-01.  
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd för del av Skene 72:1 
m.fl. 2019-10-09.  
 
Detaljplan för del av Skene 72:1 m.fl. har varit ute på samråd under tiden  
22 oktober till 6 december 2019.  
 
Al Studio AB på uppdrag av exploatör och i samarbete med  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till utökat planområde 
gällande detaljplan för del av Skene 72:1 m.fl. som redovisas med plankarta 
och planbeskrivning samt fastighetsförteckning.  
 
Förslag för utökat planområde har tagits fram av Al Studio AB i samarbete 
med tjänstepersoner på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-23. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för utökat planområde  
gällande detaljplan för fastigheten del av Skene72:1 m.fl., Skene. 

Dnr PBN 2016–744 214 
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Dagens sammanträde 
Hani Alsayah, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________ 
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§ 27/2021    
 
Planbesked för del av Tomten 3:12 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för del av  
fastigheten Tomten 3:12. I enlighet med Nämndplan 2021 beslutad den  
2021-01-29 ska planarbetet ha prioritetsklass 3. 
 
Avgift: 15 810 kr 

Ärendet 
Den 2020-03-18 ansökte XX om planbesked för del av fastigheten Tomten 
3:12 i Ubbhult. Sökandes avsikt är att detaljplanelägga området för ca 10  
friliggande villor. 
 
Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger ca 120 m söder om Västra Ingsjön och nära till befintlig 
bebyggelse. De närmsta samhällsfunktionerna (Skola F-3, förskola, butiker, 
busshållplats) ligger inom 6 kilometer från planområdet. 
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan eller motsvarande. Enligt  
gällande ÖP Mark är planområdet del av område utpekat som riksintresse för 
flygplats. Området omfattas inte av någon nationell värdetrakt enligt den  
nationella kartskikten för värdetrakter (Skog och träd, Odlingslandskapet, 
Våtmarker, Sjöar och vattendrag, Kust och hav). Hela fastigheten Tomten 
3:12 är skogsmark och taxerad som lantbruksenhet. 
 
Motivering av beslut 
Efter att ansökan kom in kallades ett internremissmöte. Kallade  
enheter/kompetenser var Teknik & Serviceförvaltningen, Miljöenheten,  
Översiktsplanering, Mark- och Exploatering och Byggenheten. De kallade  
lämnade följande synpunkter. 
 
Miljö 
Försvårande faktorer: Närheten till bäcken och Stora Jäxtjärnen ställer högre 
krav på rening av enskilda avlopp och dagvattenhanteringen. Bäcken är  
utpekat som naturvärde i kommunens naturdatabasen och det ska sökanden 
förhålla sig till. Miljöenheten har inga uppgifter om att bäcken är viktig eller 
används av vandrande fisk. 
Allmän lämplighet: Planens genomförande är möjligt med hänsyn till  
ovannämnda faktorer.   
 
Teknik 
Försvårande faktorer: Planområdet ligger långt från verksamhetsområde för 
VA. Dagvatten bör hanteras inom respektive tomtmark och skyfall ska  
beaktas för att minimera risk för översvämning som skadar egendom. 
Allmän lämplighet: Planens genomförande är möjligt med hänsyn till  
närmiljön och landskapets förutsättningar samt de ovannämnda faktorerna. 
 
Byggenheten  
Inga synpunkter. 
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Översiktsplanering  
Inga synpunkter. 
 
Övervägande 
För området gäller ÖP Mark antagen 2017. Planområdet ligger inom område 
utpekat som riksintresse för flygplats enligt ÖP Mark. Genomförande av  
detaljplanen bedöms inte ha någon skadlig effekt för riksintresset. Ansökan 
bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering.  
 
Ansökan motsvarar cirka 20% av det behov av bostäder i Ubbhult (Kråkereds 
småortsområde) orten som bostadsförsörjningsprogram anger fram till år 
2030. 
 
Plansyftet bedöms lämpligt att genomföras enligt ansökan med hänsyn och 
anpassning till de förutsättningarna som finns på plats samt den omgivande 
miljön. 
 
Vatten, dagvatten och avlopp kommer utredas under planarbetet. 
  
Geotekniska säkerhetsfrågor kommer undersökas under planarbetet. 
 
Enligt preliminär bedömning detaljplanen inte innebära betydande  
miljöpåverkan i lagens mening. 
 
Ett genomförande av planen kommer att orsaka följande kostnader och  
intäkter för kommunen.  
- Intäkter från planarbetet. 

 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under 2: a kvartalet 
2021 och avslutas under 1: a halvåret 2022. Enligt nämndplanens prioritering 
ska planuppdraget ha prioritetsklass 3 i förvaltningens arbete. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-23. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för del av  
fastigheten Tomten 3:12. I enlighet med Nämndplan 2021 beslutad den  
2021-01-29 ska planarbetet ha prioritetsklass 3. 
 
Avgift: 15 810 kr 

Dagens sammanträde 
Hani Alsayah, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
________________  
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§ 28/2021    
 
Detaljplan för Skene 48:1 vid Gästgivaregatan, Skene – Beslut om  
antagande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden antar detaljplan för Skene 48:1, vid  
Gästgivaregatan, Skene. 

Ärendet 
Detaljplanen syftar huvudsakligen till att utöka byggrätten för fastigheten för 
att möjliggöra en byggnation av ett flerbostadshus i 4 våningar samt flytt av 
en gång- och cykelväg centralt i Skene. 
   
Fastigheten Skene 48:1 ägs av Skenebostäder AB. En mindre del av  
planområdet ägs av Marks kommun. Planområdet omfattar ca 3500 m2.  
 
Planförslaget reglerar markanvändning B ”bostäder” och CYKEL ”cykelväg”.   
 
Ärendets hantering  
Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 2020-08-20 till  
2020-09-21. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats 
i ett granskningsutlåtande. 
  

Efter granskning har följande ändringar gjorts i planförslaget  
 
• Ändrad planbestämmelse b2 - friskluftsintag ska placeras på byggnadens 

tak  
• Planbestämmelse om villkor för startbesked har införts för att säkerställa 

dagvattenhanteringen inom kvartersmark.  
• Planbestämmelse om servitut avseende rätt till in- och utfart har införts.  
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om påverkan på  

miljökvalitetsnormen och konsekvenser av skyfall.  
• Prickmark på del av fastigheten Skene 10:63 har ändrats till plusmark.  
  
Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2019-01-30.  
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd 2020-01-09.  
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning 2020-08-12.  
 
Planförslaget har tagits fram av tjänstepersoner på  
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
 
 

Dnr PBN 2018–856 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-12.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden antar detaljplan för Skene 48:1, vid  
Gästgivaregatan, Skene. 

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

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

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 28(66) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-03-05 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 29/2021    
 
Skyltpolicy för Marks kommun 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Riktlinjer för skyltar i Marks kommun skickas på remiss till TSN. 

Ärendet 
På uppdrag av nämnden har ett förslag på skyltpolicy tagits fram. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för skyltar i Marks kommun skickas på remiss till TSN. 

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

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

Expedieras till: 
Teknik- och serviceförvaltningen. 

________________ 
  

Dnr BYGG.2020.650 2391   
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§ 30/2021    
 
Aplakullen 1:11 - Åtgärdsföreläggande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Med stöd av 11 kap. 19 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs  
fastighetsägaren till fastigheten Aplakullen 1:11, XX att senast den  
2021-07-05 vidta rättelse enligt följande: 
 
- Åtgärden innebär att ta bort en av bilarna, NCX 722 (vinröd Saab) eller 

MXA 920 (röd Saab) från garageinfarten på fastigheten, bild 1.  
 
- Den grova växtligheten som består av träd, buskar och häckar invid och 

runt bostad och garage ska klippas ned så att framkomligheten på  
      fastigheten uppnås och ett vårdat intryck gives. 
 
- Garageinfarten vid fasad 4 ska vara uppstädad från grenar och buskage 

så att framkomligheten uppnås, bild 8-9. 
 
- Träden mot kvartersgatan ska vara nerklippta, träden skall ha en fri höjd 

över körbana med minst 4,6 meter, bild 7.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
• Tjänsteskrivelse 
• Foto från platsbesök 
• Informationsfolder ”Klipp häcken” 

Ärendet 
2015-08-25 Inkom en anmälan om ovårdad tomt  
2019-01-07 nämndens beslutet överklagas till Länsstyrelsen av  

fastighetsägaren 
2019-12-04 Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet till att  

fastighetsägaren endast ska ta bort en bil från garageuppfarten 
2020-08-05 Kommuninnevånare ringer in angående misskött tomt med  

grenar som hänger ner över vägen och där barn riskerar att 
skada sig 

2020-08-27 Utfördes tillsynsbesök som fotodokumenterades och där man såg
             att tomten fortfarande var ovårdad 
2020-08-31 Upplyses fastighetsägaren om att han måste forsla bort en av  

bilarna och klippa ner buskar och träd så att framkomligheten 
uppnås.  

Byggenheten ger honom anstånd med att åtgärda detta t.o.m. 2020-10-31. 
2020-11-05 fastighetsägaren ringer in och vill ha ytterligare anstånd vilket 
inte beviljas. 

Motivering av beslut 
Tomten uppfyller inte kraven på vårdat skick och sköts inte så att risken för 
olycksfall begränsas samt så innebär den också en betydande olägenhet för 
omgivningen och trafiken, enligt 8 kap. 15 § PBL.  
 
Om en byggherre, ägare, låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter 
mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har  

Dnr PBN 2015-509 228 
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meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att 
inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande) enligt  
11 kap. 19 § PBL.  
 
Lagstöd 
Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-03. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap. 19 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs  
fastighetsägaren till fastigheten Aplakullen 1:11, XX att senast den  
2021-07-05 vidta rättelse enligt följande: 
 
- Åtgärden innebär att ta bort en av bilarna, NCX 722 (vinröd Saab) eller 

MXA 920 (röd Saab) från garageinfarten på fastigheten, bild 1.  
 
- Den grova växtligheten som består av träd, buskar och häckar invid och 

runt bostad och garage ska klippas ned så att framkomligheten på  
 

fastigheten uppnås och ett vårdat intryck gives. 
 
- Garageinfarten vid fasad 4 ska vara uppstädad från grenar och buskage så 

att framkomligheten uppnås, bild 8-9. 
 
- Träden mot kvartersgatan ska vara nerklippta, träden skall ha en fri höjd 

över körbana med minst 4,6 meter, bild 7.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
 
• Tjänsteskrivelse 
• Foto från platsbesök 
• Informationsfolder ”Klipp häcken” 

Dagens sammanträde 
Theresa Magnusson, byggnadsinspektör 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 kan åtgärderna utföras på den ansvariges        
bekostnad enligt 11 kap. 27 § PBL.    
 
Åtgärdsföreläggande får förenas med ett vite enligt 11 kap. 37 § PBL. 
 
Om föreläggandet inte följs kan 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: 
Fastighetsägare 
 
Bilaga: Hur man överklagar 
 
________________ 
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§ 31/2021    
 
RENEN 20 - Byggsanktionsavgift 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om  
2380 kr av XX, XX för att på fastigheten Renen 20 ha påbörjat åtgärden innan 
startbesked utfärdats. Byggsanktionsavgiften halveras till 2380 kr eftersom 
avgiften inte står i proposition till överträdelsen med hänvisning till 11. Kap. 
53a § PBL. 
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att  
beslutet vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll (sotarintyg) 
Situationsplan 
Beräkning sanktionsavgift 
Skrivelse från fastighetsägare 
Yttrande från fastighetsägare 
 
Reservation - Lennart Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Olovlig installation av eldstad. 
Plan- och byggnadsnämnden fick 2020-12-08 in en anmälan för installation av 
en eldstad, ärende Bygg.2020.843. I denna anmälan var ett  
besiktningsprotokoll från sakkunnig bifogat vilket var daterat 2020-12-04.  
2020-01-12 inkom samma besiktningsprotokoll från sotaren.  
2021-01-13 utfärdades startbesked och 2021-01-25 utfärdades slutbesked för 
åtgärden.  
2021-01-13 skickades information ut till fastighetsägaren om att ett  
tillsynsärende upprättats på fastigheten.  
  
Fastighetsägaren har uppmanats att vidta åtgärder, göra rättelse och ta bort 
den installerade eldstaden. 
Fastighetsägarna har fått möjlighet att inkomma med synpunkter.  
 
Yttrande 
Yttranden från fastighetsägarna har inkommit 2021-01-19 och 2021-01-22 i 
vilka man skriver att man inte trodde det var anmälningspliktigt att installera 
en spiskassett i en redan fungerande och godkänd öppen spis. Vidare vill man 
inte ta bort installationen utan man ser hellre att byggnadsnämnden tar  
beslut om en eventuell sanktionsavgift.    

Motivering av beslut 
Åtgärden har utförts utan startbesked och därför ska en byggsanktionsavgift 
tas ut.   
Åtgärden utfördes innan anmälan för åtgärden hade inkommit,  
byggsanktionsavgiften ska inte sättas ned, PBF 9 kap. 3 a §. 
 
 
Lagstöd 

Dnr BYGG.2021.23 228 
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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 är anmälningspliktig enligt 6 kap. 5 § PBF. 
Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är 
utfärdat, enligt 10 kap 3 § 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 2021-02-24. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om  
4760 kr av XX, XX för att på fastigheten Renen 20 ha påbörjat åtgärden innan 
startbesked utfärdats. 
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att  
beslutet vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll (sotarintyg) 
Situationsplan 
Beräkning sanktionsavgift 
Skrivelse från fastighetsägare 
Yttrande från fastighetsägare 

Dagens sammanträde 
Katarina Janeblom, byggnadsinspektör 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) föreslår att byggsanktionsavgiften halveras till 2380 kr 
eftersom avgiften inte står i proposition till överträdelsen med hänvisning till  
11. Kap. 53a § PBL.  

Reservation 
Lennart Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av  
Bilagan, Hur man överklagar. 
 
Bilagor 
Blanketten Hur man överklagar 

Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägarna 

________________ 
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§ 32/2021    
 
Flohult 1:32 – Nybyggnation av en komplemenbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad med en 
byggnadsarea på 39,5 kvm. Fasadbeklädnad av träpanel och takbeklädnad av 
betongpannor i svart kulör. 
 
Det krävs ingen kontrollansvarig för den sökta åtgärden, plan- och bygglagen 
10 kapitlet 10 § PBL. 
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § PBL. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar åtgärden med ett 
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Innan byggstart krävs utstakning. Efter byggnation krävs lägeskontroll. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Fasad, plan- och sektionsritning 
Bemötande kommunicering om avslag  
 
Bygglov 3508 kr  
Startbesked 3096 kr  
Kungörelse   278 kr 
Grannhörande 2064 kr 
Total avgift:    8946 kr  

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad med en 
byggnadsarea på 39,5 kvm. Åtgärden är till stor del placerad på prickad mark 
vilket medför att byggrätten överskrids. 

Motivering av beslut 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område i Flohult utanför Sätila.  
Detaljplanen med planbeteckning 15-STY-2100 vann laga kraft 9 februari 
1965 och inom ansökt fastighet är användningen ”område för fritidsändamål, 
fristående hus”. Fastigheten har en byggrätt på 75 kvm och handläggare har 
mätt i kartfunktionen att befintligt hus är 78 kvm stort. Ansökt åtgärd har en 
byggnadsarea på 39,5 kvm.  
 
Åtgärden är placerad på prickad mark. Hur stor del av åtgärden som är  
placerad på prickad mark går inte att säkerställa eftersom det inte har  
lämnats in en nybyggnadskarta. Uppskattningsvis är 80% av åtgärden  
placerad på prickad mark.  
 
Yttranden  
Plan- och byggnadsnämnden har bedömt att inga myndigheter är berörda av 
förslaget. 
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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 ansökt åtgärd är en stor avvikelse mot  
gällande detaljplan. Enligt detaljplanen är byggrätten 75 kvm och inkluderas 
komplementbyggnaden blir den sammanlagda byggnadsarean totalt 117,5 
kvm, då överskrids byggrätten med 42,5 kvm.  
Komplementbyggnaden är placerad på prickad mark uppskattningsvis till 80% 
och enligt detaljplanen får Prickad mark inte bebyggas. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-12.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnation av 
en komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen kapitel 30 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Fasad, plan- och sektionsritning 
Bemötande kommunicering om avslag  
 
Avgift för prövning: 4 775 kronor 

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Arvid Eklund (S) förslag och finner att  
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Arvid Eklund (S) påtalar att komplementbyggnaden kommer ha en bra  
placering och att området eventuellt kommer bli under utveckling samt  
byggrätten möjligen kommer att öka.  

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.  

 
Enligt PBL 9 kap. 42 § a verkställs bygglovet 4 veckor efter beslutet kungjorts 
(publiceringsdatum + 28 dagar) Ett utfärdat startbesked krävs för att få  
påbörja åtgärden.  
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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. Tillkommande avgift tas ut. 
 
Inför beslut om startbesked föreläggs byggherren att lämna in följande  
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Konstruktiosnritning grund vägg och tak  
- Brandskydd mellan komplementbyggnad och huvudbyggnad 

 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet  
(9 kap 23 § PBL). 

Expedieras till: 
Beslutet skickas till sökanden och fastighetsägaren till Flohult 1:32, 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,  
Flohult 1:43 och Flohult 1:45, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

 
________________ 
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§ 33/2021    
 
Vännåkra 2:64 – Rivningslov av fritidshus och bygglov för  
nybyggnad av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov för fritidshus med 
stöd av 9 kapitlet 34 § och avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av  
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 

Ärendet 
Ansökan avser rivning av fritidshus och nybyggnad av enbostadshus.  
Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft 21 juni 1956 med 
planbeteckning 15-STY-1292. I detaljplanen är det ett  
sommarbostadsområde.  
 
Ärendet är återförvisat av plan- och byggnadsnämnden i december för fortsatt 
handläggning.  
 
Ärendet var komplett: 2021-01-22 

Motivering av beslut 
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 i genomsnitt 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 i form av Attefall på fastigheten. Dessa två  
komplementbyggnader ska flyttas till annan del på fastigheten.  
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Ansökt åtgärd har an byggnadsarea på 90,8 kvm och en bruttoarea på 153,8 
kvm. Byggnadshöjden är 3,5 meter beräknad 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 som 
kommer att kläs i liggande träpanel och behandlas med järnvitriol. Taket 
kommer att vara av typen sadeltak med ett ytskikt som består av plåt i grå 
kulör och ha en lutning på 27 grader.   
 
Från den västra fasaden är enbostadshuset placerat 4,5 meter från  
fastighetsgräns mot allmän plats. På fasad mot söder är enbostadshuset 
närmst placerad 4,5 meter mot tomtgräns och som längst 6,9 meter från  
fastighetsgräns och 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 
kommer att omhändertas lokalt. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten och kommunantikvarien.  
Se yttranden. 
 
Sökande har lämnat ett bemötande på kommunantikvariens 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 
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 och enkel standard. Karaktären 
av området kommer att försvinna om bygglov ges för större byggnationer än 
vad detaljplanen medger. Byggherren har ändrat ansökan till sadeltak med 8 
graders taklutning i stället för platt tak. 
Sadeltak är av traditionell utformning och det passar in i områdets karaktär.  
 
Eftersom byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, är  
bedömningen att beräkningen gällande byggnadshöjden även ska utgå från 
den allmänna platsens medelnivå invid tomten.  Sökande anser att fasaden 
mot väst är beräkningsgrundande eftersom den sidan vetter mot vägen. Det 
är bara på västra fasadsidan som byggnadshöjden följer detaljplanen på 3,5 
meter. På övriga sidor är byggnadshöjden högre men oklart exakt hur hög. 
Oavsett om byggnadshöjden räknas från allmän plats eller räknas utifrån  
medelmarknivån på fastigheten överskrids byggnadshöjden. 
 
Byggnadsarean överskrids med 30 kvm vilket bedöms som stor avvikelse.  
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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 sammanhängande bebyggelse. Tillgängligheten på 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. 
 
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: 
 
   -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: 
 
   -bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,  
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
Sammanfattningsvis kan inte rivningslov och bygglov beviljas på grund av att 
landskapsbilden och kulturvärden kommer att försvinna. Åtgärden medför 
överskriden byggnadsarea, placering på prickad mark och byggnadshöjden 
ska räknas på den södra sidan. Avvikelserna tillsammans kan inte bedömas 
som en liten avvikelse. Tillsammans räknas detta som en stor avvikelse. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-24. 

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  
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 
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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, 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. 

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

_______________ 
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§ 34/2021    
 
INGSJÖLIDER 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av  
enbostadshus och komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för  
nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad stöd av  
plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljö  
Svar från sökande x2 
 
Avgift: 
Prövning av förhandsbesked  7 640 kr (8 timmar) 
Grannehörande                     3 096 kr 
Total avgift                 10 736 kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad enligt bilagda handlingar. Fastigheten kommer inte att 
styckas av. 

Motivering av beslut 
Fastigheten är belägen i Ubbhult utanför detaljplaneratområde och utanför 
sammanhållen bebyggelse ca 650 sydost om LV 156. Fastigheten är klassad 
som lantbruksenhet och är bebyggd med enbart en ekonomibyggnad.  
Fastigheten ligger inom riksintresse för Ubbhultsdrumlinen.  
 
Fastigheten är bebyggd och har en area på ca 120 502 kvm. Infartsvägen 
kommer att utföras från väg 1614. 
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25, redovisas fastigheten 
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 och 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 i enligt 
med Miljöbalkens 3 kap. 4 §.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som avstyrker, se bilaga yttrande 
från miljöenheten. 
 
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.  
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Övervägande 
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 §.  
 
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 2021-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för  
nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad stöd av  
plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljö  
Svar från sökande x2 
 
Avgift: 
Prövning av förhandsbesked  7 640 kr (8 timmar) 
Grannehörande                     3 096 kr 
Total avgift                 10 736 kr 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovsarkitekt 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.   

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

________________ 
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§ 35/2021    
 
DERAGÅRDEN 1:5 - Förhandsbesked för nybyggnation av  
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av  
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 § med villkor: 
- Att placering och utformning av byggnationen sker i samband med  

bygglovsansökan.  
- Placeringen ska vara enligt yttrande från länsstyrelsen. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från Länsstyrelsen 
Yttrande från miljö  
 
Avgift:  
Förhandsbesked  7 740 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 160 kr 
Grannehörande                     3 096 kr  
Kungörelse                  278 kr 
Avgift totalt:                 16 274 kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt bilagda 
handlingar. Fastigheten kommer inte att styckas av. 
 
Ärendet var komplett 2021-02-11. 

Motivering av beslut 
Fastigheten är belägen ca fyra kilometer från LV 41 och ca 1,5 kilometer från 
vägen 1521 i Öxnevalla. Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger  
utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten har en area på 142 728 kvm. 
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25, redovisas fastigheten 
inom ett avrinningsområde särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) och inom ett  
utredningsområde för skyddad natur (MB 3:6). "I utredningsområde för  
skyddad natur bör inga åtgärder vidtas som skadar områdets värden för  
biologisk mångfald, folkhälsa, turism och öppna landskap, fram till dess att 
områdets behov av skydd preciserats och eventuella föreskrifter antagits.  
Se kapitel 8.4 avsnitt Särskilt känsliga och värdefulla naturområden."  
 
I området finns en fornminneslinje 50 meter från den tänkta placeringen av 
bostadshuset. Fastigheten ingår i det kommunala bevarandeprogrammet för 
Viskastigen.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker förhandsbeskedet,  
se bilaga yttrande från miljö. 
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Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen som tillstyrker förhandsbeskedet och 
inte har synpunkter gällande placeringen, se bilaga yttrande från  
Länsstyrelsen. 
 
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.  
 
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.  
 
Närmaste busskommunikation finns om ca 1,5 kilometer vid LV41 och  
närmaste centrum finns i Horred. 
 
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 2021-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av  
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 § med villkor: 
- Att placering och utformning av byggnationen sker i samband med  

bygglovsansökan.  
- Placeringen ska vara enligt yttrande från länsstyrelsen. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från Länsstyrelsen 
Yttrande från miljö  
 
Avgift:  
Förhandsbesked  7 740 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 160 kr 
Grannehörande                     3 096 kr  
Kungörelse                  278 kr 
Avgift totalt:                 16 274 kr  

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovsarkitekt 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 förhands-
besked 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 Deragården 1:5, 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,  
Deragården 1:6, Deragården 1:7, Deragården 1:11, Sigården 1:8 och  
Brännared 2:8, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
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§ 36/2021    
 
STÅNGARED 2:1 - Förhandsbesked för nybyggnation av  
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Stångared 2:1 med stöd av plan- och bygglagen 
9 kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Översiktsplan 
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 området Stora Galtasjön, ca 1200 meter söder om 
länsväg 156.  
 
Ärendet är komplett. Sökanden återkommer om placeringen enligt  
miljöenheten. 

Motivering av beslut 
Fastigheten är obebyggd och omfattas inte av detaljplan och ligger utanför 
sammanhållen bebyggelse. Vid prövning av ärenden utanför detaljplanelagt 
område ska lokaliseringsprövning ske utifrån allmän lämplighetsbedömning 
enligt PBL kapitel 2.  
 
I översiktsplanen ligger fastigheten inom ett avrinningsområde där särskild 
hänsyn ska tas (MB 3:6) och inom ett stort opåverkat område (MB 3:2). 
"Stora opåverkade områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. I utpekade områden bör om 
möjligt lokalisering av enstaka byggnader ske till delar som redan är  
påverkade, dvs i anslutning till befintlig bebyggelse, eller inom korridorer i 
landskapet som redan tagits i anspråk för t. ex. vägar eller ledningar. I övriga 
delar bör stor restriktivitet tillämpas. Se kapitel 8.4 avsnitt Stora opåverkade 
områden." 
 
I området finns det inte stora bebyggda områden, området generellt består 
av utspridda små bebyggelse. Inom avståndet mellan LV 156 och den tänkta 
placeringen finns det ca 5 st utspridda hus med stora tomter. Infartsvägen till 
den tänkta fastigheten bedöms vara lämplig och framkomligheten är bra.  
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Fastigheten kommer att ha ca 3000 kvm och att inrymma en enplans villa. 
Enskilt avlopp och vatten bedöms lösas på fastigheten.  
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker förhandsbeskedet, 
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, det har inte kommit 
in några synpunkter och plan- och byggnadsnämnden bedömer därför att  
ingen har något emot åtgärden.  
 
Övervägande 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 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.  
 
Närmaste busskommunikation finns i vid LV 156 om ca 1200 meter.  
Mataffärer finns om ca fyra kilometer från Örby centrum.  
     
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 2021-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Stångared 2:1 med stöd av plan- och bygglagen 
9 kapitel 17 §.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Översiktsplan 
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 
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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.  
 
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 Stångared 2:1, 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,  
Galtholmen 3:1, Galtholmen 1:8, Kattekulla 1:11, Kattekulla 1:3, Stångared 
1:1 Haratången 1:37, Haratången 1:18, Haratången 1:3, Stångared 1:8 och 
Stångared 2:3, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 51(66) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-03-05 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 37/2021    
 
VELINGSTORP 7:116 - Förhandsbesked för nybyggnation av två  
enbostadshus och komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för två enbostadshus 
och komplementbyggnader med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 § 
med villkor att: 
 
- Utlåtande om den geotekniska utredningen ska lämnas in vid bygglovet och 
senast vid tekniska samrådet.  
 
Ansökan avser ett förhandsbesked för nybyggnad av två stycken  
enbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten Velingstorp  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Granneyttrande  
 
Avgift:  
Förhandsbesked   7 740  kr 
VA-granskning miljöenheten  5 160  kr 
Grannehörande           3 096  kr 
Kungörelse      278  kr  
Avgift totalt:                  16 274  kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och  
komplementbyggnader enligt bilagda handlingar. Den sökande har lämnat 
förslag avsett två enplansvillor. Bruttoarea är på ca 175 kvm vardera.  
Totalarea på de tänkta två fastigheterna är på ca 1000 kvm och 920 kvm.  
 
Ärendet komplett 2020-12-30. 

Motivering av beslut 
Fastigheten ligger utanför planlagt område men inom sammanhållen  
bebyggelse och klassad som småhusenhet, i området Velingstorp, i norra  
delen av Skene. Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-07-03 beviljat  
förhandsbesked för två bostadshus på fastigheten Velingstorp 7:29>3 som är 
ursprungfastigheten.  
 
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.  
Fastigheten redovisas också inom knutpunkt, utvecklingsnoder och länkade 
orter enligt strukturbild.  
 
Fastigheten kommer att anslutas till kommunalt VA.  
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Yttranden  
Plan- och byggnadsnämnden har bedömt att inga sakägare eller myndigheter 
är berörda av förslaget. 
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har kommit in avstyrkande från  
grannfastigheten 7:95 som påpekar på att den nya byggnationen gör att de 
tappar utsikt. Plan- och byggnadsnämnden bedömer att den tillkommande  
åtgärden inte skapar någon olägenhet till omgivningen. Plan- och  
byggnadsnämnden bedömer därför att inget strider mot kraven på en ny  
bebyggelse i området.  
 
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.  
 
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 2021-02-15. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för två enbostadshus 
och komplementbyggnader med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 § 
med villkor att: 
 
- Utlåtande om den geotekniska utredningen ska lämnas in vid bygglovet och 
senast vid tekniska samrådet.  
 
Ansökan avser ett förhandsbesked för nybyggnad av två stycken  
enbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten Velingstorp  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Granneyttrande  
 
Avgift:  
Förhandsbesked   7 740  kr 
VA-granskning miljöenheten  5 160  kr 
Grannehörande           3 096  kr 
Kungörelse                               278  kr  
Avgift totalt:                  16 274  kr    
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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.  
 
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 Velingstorp 7:116 och  
Velingstorp 7:95, 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,  
Velingstorp 7:29, Velingstorp 7:93, Velingstorp 7:94, Velingstorp 7:96,  
Velingstorp 7:98 och Velingstorp 7:116, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 
41 b §. 

________________ 
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§ 38/2021    
 
Rya 2:48 - 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 2:48. 
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Fredrik Bergh Gustafsson, Herr Jonsgatan, 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 x3 
Plan- och sektionsritning 
Situationsplan   
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               
      
Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus enligt bilagda  
handlingar. Fastigheten Rya 2:48 ligger utanför planlagt område och  
sammanhållen bebyggelse. Den sökande vill bygga bostadshus med  
byggnadsarea på 111,3 kvm och bruttoarea på ca 201 kvm, i två våningar. 
Fasadbeklädnad är av stående träpanel med svart kulör och träbeklädnad av 
betongpannor med svart kulör. 
 
Ärendet var komplett 2021-01-12. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden har 2018-07-03 beviljat förhandsbesked för tre 
bostadshus på fastigheten Rya 2:35, som har styckats av till tre fastigheter.  
Rya 2:48 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 5230 kvm. Fastigheten är belägen norr om Hyssna cirka tre 
kilometer från vägen 1627. Infartsvägen kommer att utföras från väg 1627 
enligt situationsplan.  
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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. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten som tillstyrker bygglovet, se bilaga 
yttrande från miljöenheten.  
 
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.  
 
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.  
 
Avstånd till Hyssna centrum är ca tre kilometer, där det finns mataffärer och 
busskommunikation.  
 
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 2021-05-15. 

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 2:48. 
 
Kontrollansvarig enl. PBL: Fredrik Bergh Gustafsson, Herr Jonsgatan, 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 x3 
Plan- och sektionsritning 
Situationsplan   
Anmälan om kontrollansvarig 
Yttrande från miljöenheten  
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Avgift:               
Bygglov                                             12 384 kr 
Kungörelse                                             278 kr 
Startbesked                                       14 448 kr 
Grannehörande                                    3 096 kr 
Avgift totalt:                                      30 206 kr               
      
Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning. 

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.  
  
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 
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- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- 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 och fastighetsägaren till Rya 2:48, 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 
2:35, Rya 2:36, Rya 2:41, Rya 2:42, Rya 2:47, Rya 2:48 och Rya 2:45, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 
________________ 
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§ 39/2021    
 
GRÖNKULLEN 1:1- 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 § med tillägg att 
inga byggnader får placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen samt att 
lägeskontroll ska utföras av kommunen.  
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Skrivelse från sökande  
Yttrande från miljö 
Avstyrkande från grannar x2 
 
Avgift:  
Avgift totalt: 0 kronor (avgiften är betald sedan tidigare granskning) 

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 överklagades till länsstyrelsen som återförvisade 
ärendet för fortsatt handläggning, se bilaga domslut. 

Motivering av beslut 
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 
finns i Sätila Centrum som är ca 5,5 kilometer från byggnationen. 
 
Grönkullen 1:1 är klassad som en jordbruksfastighet men det bedrivs ingen 
jordbruksproduktion där. I översiktsplanen som vann laga kraft den 25 maj 
2017, redovisas fastigheten inom stort opåverkat skogsområde (MB 3:2).  
Enligt miljöbalkens 3 kapitel 4 §, skogsmark som har betydelse för  
skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett effektivt 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”. 
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Bemötande  
Med anledning av det som har påtalats av den klagande när det gäller  
fastighetsgränsen vill förvaltningen förtydliga följande. Det krävs inte att den 
sökande äger marken för att få ett förhandsbesked. Men för att kunna  
utnyttja förhandsbeskedet krävs det ett medgivande från markägaren.  
 
Förvaltningens bedömning är att det är en civilrättslig fråga, när det gäller 
vem som ansvarar för försäkringen om ett träd faller på grannens fastighet. 
 
Övervägande 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 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 2021-02-12. 

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 
Skrivelse från sökande  
Yttrande från miljö 
Avstyrkande från grannar x2 
 
Avgift:  
Avgift totalt: 0 kronor (avgiften är betald sedan tidigare granskning) 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovsarkitekt 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) föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande med tillägg att inga byggnader får placeras närmare än 4,5 
meter från tomtgränst samt att lägeskontroll ska utföras av kommunen.  

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,  
enligt 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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§ 40/2021    
 
Dataskyddsombud efter den 22 mars 2021 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Gunilla Norström utnämns till Dataskyddsombud och ersätter därmed  
Eva-Lena Julin Rydbo, nuvarande Dataskyddsombud efter den 22 mars 2021. 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning även kallad GDPR, ska varje  
personuppgiftsansvarig inom kommunen ha ett Dataskyddsombud.  
Kommunstyrelsen har tidigare utsett Eva-Lena Julin Rydbo som  
Dataskyddsombud. Då det nuvarande Dataskyddsombudet Eva-Lena Julin 
Rydbo valt att avsluta sin tjänst i Marks Kommun, uppstår behovet av nytt 
beslut om Dataskyddsombud därför fattas.    

Motivering av beslut 
Dataskyddsförordningen anger i artikel 37 att en myndighet som behandlar 
personuppgifter ska utnämna ett Dataskyddsombud. Enligt artikel 39 är  
dataskyddsombudets uppgifter bland annat att övervaka efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen samt att informera och ge råd till den  
personuppgiftsansvarige, dess anställda och vid behov till de  
personuppgiftsbiträden som anlitas. Dataskyddsombudet har även att vara 
kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling av  
personuppgifter.  Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträden 
ska enligt artikel 38 stödja dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter 
som avses i artikel 39. Dataskyddsombudet får inte avsättas eller bli föremål 
för sanktioner av den personuppgiftsansvarige för att ha utfört sina uppgifter. 
Varje nämnd och bolag inom kommunen är personuppgiftsansvarig och ska 
utnämna ett Dataskyddsombud. Kommunens riktlinjer för  
personuppgiftshantering anger att vid valet av Dataskyddsombud ska  
samordning ske inom kommunen. 
 
Övervägande 
Nuvarande Dataskyddsombud avslutar sin tjänst under mars 2021 och någon 
behöver utses att ha uppdraget fram till och med att nytt Dataskyddsombud 
rekryteras.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Gunilla Norström utnämns till Dataskyddsombud och ersätter därmed  
Eva-Lena Julin Rydbo, nuvarande Dataskyddsombud efter den 22 mars 2021. 

Dagens sammanträde 
Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 

Dnr ALLM PB.2021.159 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 
Dataskyddsombudet 

________________ 
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§ 41/2021    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

1. Skraken 7 – Länsstyrelsens beslut 2021-01-28, dnr  
403-12274-2020, gällande överklagan av Plan- och  
byggnadsnämndens beslut 2020-01-29. Länsstyrelsen upphäver 
det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Plan- och 
byggnadsnämnden i Marks kommun för fortsatt handläggning. 
 

2. Krok 1:64 – Länsstyrelsens beslut 2021-01-29, dnr  
403-2295-2021, gällande överklagan av Plan-  och  
byggnadsnämndens beslut 2020-12-16. Länsstyrelsen avslår  
överklagandet.  

 

3. Krok 1:67 – Länsstyrelsens beslut 2021-02-09, dnr  
403-49026-2020, gällande överklagan av Plan- och  
byggnadsnämnden genom deligationsbeslut 2020-10-21, dnr 
BYGG.2020.638 231. Länsstyrelsen upphäver beslutet om bygglov 
och avslår ansökan om bygglov. 

 

4. Bobyg 2:32 – Länsstyrelsens beslut 2021-02-18, dnr  
403-56084-2020, gällande överklagan av Plan- och  
byggnadsnämndens beslut genom delegationsbeslut 2020-11-20, 
dnr BYGG.2020.709. Länsstyrelsen avslår överklagandet.   

 

5. Krok 1:12 – Länsstyrelsens beslut 2021-02-18, dnr  
403-49396-2020, gällande överklagan av Plan- och  
byggnadsnämndens beslut genom delegationsbeslut 2020-10-02, 
dnr BYGG.2020.658 228. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

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

________________ 
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§ 42/2021    
 
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 
2020.721 Tillfälligt till permanent lov av  

förskolbyggnad och vindskydd 2021-01-18 
2020.791 Nybyggnation av transformatorstation 2021-01-18 
2020.881 Nybyggnation av enbostadshus 2021-01-18 
2019-815 Nybyggnation för ett 60 m högt   
  fackverkstorn med tillhörande   
  taknikbod   2021-01-18 
2020.739 Installation eldstad  2021-01-18 
2021.42 Installation eldstad  2021-01-18 
2017-680 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-18 
2020.805 Rivning enbostadshus samt   
  nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-01-18 
2020.837 Tillbyggnad carport  2021-01-19 
2020.803 Installation spiskasset  2021-01-20 
2021.47 Adress på fastighet  2021-01-21 
2021.48 Adress på fastighet  2021-01-21 
2020.885 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-01-21 
2021.39 Strandskyddsdispens för pumpstation,  
  nedgrävning av ledning samt   
  avverkning av träd  2021-01-21 
2018-868 Rivning fyra byggnader  2021-01-21 
2020.880 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-01-22 
2020.884 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-22 
2015-376 Olovlig byggnation  2021-01-22 
2020.882 Rivning enbostadshus   2021-01-22 
2020.843 Installation eldstad  2021-01-25 
2020.819 Markarbete, tillbyggnad samt utvändig  
  ändring av enbostadshus  2021-01-26 
2020.716 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-01-26 
2021.69 Installation spiskasset  2021-01-26 
2021.68 Installation spiskasset  2021-01-26 
2020.621 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-01-26 
2020.579 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-01-26 
2020.869 Tillbyggnad enbostadshus  2021-01-26 
2020.720 Rivning av enbostadshus  2021-01-26 
2020.481 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-01-27 
2019-147 Naturvärdesinventering  2021-01-27 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 65(66) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-03-05 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

2020.883 Rivning del av byggnad samt   
  nybyggnation av tillbyggnad 2021-01-28 
2020.583 Nybyggnad industribyggnad 2021-01-28 
2014-86 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-01-28 
2020.881 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-29 
2020.728 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-01-29 
2019-769 Nybyggnad fritidshus  2021-01-29 
2018-479 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-01-29 
2021.43 Installation eldstad och skorsten 2021-01-29 
2020.671 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-29 
2020-153 Nybyggnad fritidshus  2021-01-29 
2021.82 Adress på fastighet  2021-02-01 
2021.83 Adress på fastighet  2021-02-01 
2021.84 Adress på fastighet  2021-02-01 
2021.85 Adress på fastighet  2021-02-01 
2020.810 Bygglov för ändrad använing från   
  internat till vandrarhem  2021-02-01 
2020-69 Installation eldstad och rökkanal 2021-02-01 
2020.248 Ändrad användning av lägenhet och   
  kontor   2021-02-02 
2020-26 Rivning ekonomibyggnad  2021-02-03 
2021.97 Tillbyggnad enbostadshus  2021-02-04 
2020.475 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-02-04 
2020.886 Tillbyggnad enbostadshus  2021-02-04 
2021.98 Nybyggnation flerbostadshus och   
  komplementbyggnader  2021-02-05 
2021.65 Uppförande bullerskärm  2021-02-05 
2021.81 Installation eldstad  2021-02-05 
2021.76 Olovlig byggnation  2021-02-05 
2020-48 Rivning av altan och tillbyggnad av   
  enbostadshus och nybyggnad av   
  garage   2021-02-05 
2019-382 Nybyggnad skyltanordning 2021-02-05 
2018-282 Nybyggnad transformatorstation 2021-02-05 
2016-836 Rivning av skolbyggnad  2021-02-08 
2016-836 Rivning av skolbyggnad  2021-02-08 
2016-523 Nybyggnad enbostadshus och garage 2021-02-08 
2021.103 Installation spiskassett  2021-02-08 
2021.104 Installation spiskassett  2021-02-09 
2021.51 Nybyggnad av transformatorstation 2021-02-09 
2021.49 Nybyggnation av enbostadshus 2021-02-10 
2021.44 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-02-10 
2020.852 Nybyggnad av enbostadshus 2021-02-10 
2020.878 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-02-10 
2020.589 Installation eldastad och rökkanal 2021-02-10 
2021.55 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-02-10 
2020.227 Tillbyggnad enbostadshus  2021-02-10 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner  
redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 


	§ 19/2021     Förändring av ärendelistan
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ärendelistan ändras på följande sätt:
	- Nytt beslut tillkommer, § 40 – Dataskyddsombud efter 22 mars 2021,    dnr ALLM PB.2021.159. Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare är
	föredragande.
	- Lars Jönsson ersätter Emma Blomkvist vid §§ 22 och 23.
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	________________

	§ 20/2021     Information
	2. Stadsarkitekt Lisa Heller och GIS-samordnare Petronella Hauptmann
	informerar om karttjänst för att visuellt tillgängliggöra pågående planer och projekt:
	 Att få en samlad bild av alla pågående samhällsbyggnadsprojekt i kommunen och kunna kommunicera dessa på ett tydligt och     lättfattligt sätt – visuellt vältillgängligt – både internt och externt. Detta eftersom det har påtalats att denna typ av sa...
	 Samlingsapplikationen gör det pågående planeringsarbetet mer transparent och underlättar för kommuninvånare att ta del av och komma med synpunkter på det arbetet som görs.
	 Arbetet har i ett första skede avgränsats till detaljplaner,        översiktliga planeringsdokument samt information och tjänster    relaterade till kommunens mark- och exploateringsverksamhet; till exempel finns information om lediga tomter och län...
	 På sikt är avsikten att bygga ut tjänsten till att omfatta andra typer av pågående arbeten imon kommunen, vilket kan bidra till både  intern och extern kunskapsspridning och potentiellt också till   samordningsvinster och positiva synergieffekter. V...
	3.  Kommunbiolog Jenny Pleym informerar om tillgängliga stränder, ett mer  diffrentierat strandskydd.
	 Statens offentliga utredningar 2020:78.
	 Remiss till myndigheter, kommuner (urval) och                          intresseorganisationer.
	 Senaste svarsdatum är 3 maj 2021.
	 Strandskyddet vid små sjöar (<1ha), vattendrag (<2 meter) och anlagda vatten upphör.
	 LIS-områden upphör.
	 Landsbyggdsområde införs
	 Där tillgången på obebyggd mark är god, där efterfrågan på mark för bebyggelse inte är stor och, som inte är av särskild betydelse för något av strandsyddets syften.
	 LIS-områden blir Landsbygdsområde
	 Peka ut Landsbygdsområde i ÖP.
	 Prövning med särskilda skäl:
	 En- eller tvåbostadshus
	 Uppföra eller utveckla sammanhållen bebyggelse.
	 Verksamheter som har fördel av ett strandnära läge.
	 Fri passage kvarstår.
	 Ansökan om att upphäva strandskydd inom Landsbygdsområde.
	 Nytt särskilt skäl för klimatanpassningsåtgärder
	 Klimatanpassningsåtgärder exempel:
	 Plantering, våtmarker och vattenmagasin. Anpassa byggnader för svåra klimat (värme, vatten vind och så vidare). Dränering och marknivåer. Erosionsskydd.
	 Tillämpa strandskyddet för områden som inte är Landsbygdsområde ännu striktare.
	 Länsstyrelsen får möjlighet att återinföra strandskydd i områden där Länsstyrelsen tidigare upphävt strandskyddet (1999-2009), vid små sjöar och vattendrag och där Landsbygdsområde inte längre uppfyller kriterierna.
	 Plan- och byggnadsnämnden ska lämna eget yttrande om förslag till nya strandskyddsbestämmelser vid aprilsammanträdet.
	4. Förvaltningschef Malin Bexell och Planarkitekt Elin Berg informerar om
	förändringar i lagstiftningen kopplat till översiktsplanering.
	 Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsspann blir översiktsplanen inaktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar i att detaljplaner ska handläggas med utökat planförfarande. Det innebär också att andra myndigheter får göra eg...
	 I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa de förhållanden med hänsyn till de allmänna intresserna i 2 kap. PBL kan ha en väsentlig betydelse för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggna miljön ska användas, utvecklas ...
	 Det infördes ett krav på att grunddragen i översiktsplanen ska         redovisas på en karta för hela kommunen.
	 Översiktspanen kan ha en annan detaljeringsgrad för viss del av  kommunen.
	 Planens väsentliga konsekvenser ska redovisas i översiktsplanen.
	 Under samrådet ska kommunen endast redovisa de planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget.
	 Länsstyrelserna ska ge råd om hur tillämpningen av bestämmelserna i PBL; om det behövs ut allmän synpunkt.
	 Granskning ersätter utställning av översiktsplaneförslaget.
	 Det införs ett förtydligande av vad länsstyrelsen ska yttra sig om i granskningen.
	 Efter de ordinarie valet 11 september 2022 ska kravet på att       kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas.              Kommunernas första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11  september 2024. Planeringsstrategin ersätter akt...
	 Länsstyrelserna ska lämna ett underlag till kommunerna inför       framtagandet av planeringsstrategin någon gång under den andra   halvan av tiden mellan två ordinarie val.
	 Efter utgången av 2025 kommer översiktsplaner som antagits före den 1 januari 2004 att upphöra att gälla. Detta gäller även ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta som har antagits före detta datum.
	 Även om översiktsplanen aktualitetsprövats efter 1 januari 2004 så kommer den att upphöra att gälla. Detta gäller även ändringar för en viss del av kommunens yta som har antagits före den 1 januari 2004, men som senare har kopplats till en plan som ...
	 Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsspann blir översiktsplanen inaktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar i att detaljplaner ska handläggas med utökat planförfarande. Det innebär också att andra myndigheter får göra eg...
	________________

	§ 21/2021
	Information om situationen angående Covid-19
	Information om situationen angående Covid-19
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen om situationen angående Covid-19.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 22/2021     Detaljplan för del av Lygnersvider 1.31 m.fl. – Beslut om Granskning
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för del av Lygnersvider 1:31 m.fl.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut

	§ 23/2021     Planbesked för Detaljplan för bostäder: Hyssna Stjärnhult,
	Härsjövägen
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Detaljplan för bostäder: Hyssna Stjärnhult, Härsjövägen med stöd av Plan- och
	bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §.
	Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha
	prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete.
	Sökande ska faktureras 15 480 kronor enligt gällande taxa.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 24/2021     Planbesked för Detaljplan för bostäder Kinna 25:46
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om negativt planbesked för Detaljplan för bostäder på KINNA 25:46 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900)
	5 kap 2 §, med tillägget att beslutet kan omprövas i samband med
	grannfastigheter planläggs.
	Sökande ska faktureras 15480 kronor enligt gällande taxa.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 25/2021     Detaljplan för Sätila-Hägnen 3:2 m.fl., Ubbhult, Marks kommun,
	Beslut om antagande
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Detaljplan för Sätila-Hägnen 3:2 med flera antas enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fattar beslut.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	________________

	§ 26/2021     Detaljplan för del av Skene 72:1 m.fl.- Samrådsbeslut om utökat planområde
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för utökat planområde
	gällande detaljplan för fastigheten del av Skene72:1 m.fl., Skene.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	________________

	§ 27/2021     Planbesked för del av Tomten 3:12
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för del av
	fastigheten Tomten 3:12. I enlighet med Nämndplan 2021 beslutad den
	2021-01-29 ska planarbetet ha prioritetsklass 3.
	Avgift: 15 810 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut

	§ 28/2021     Detaljplan för Skene 48:1 vid Gästgivaregatan, Skene – Beslut om
	antagande
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden antar detaljplan för Skene 48:1, vid
	Gästgivaregatan, Skene.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut

	§ 29/2021     Skyltpolicy för Marks kommun
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Riktlinjer för skyltar i Marks kommun skickas på remiss till TSN.
	Ärendet
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 30/2021     Aplakullen 1:11 - Åtgärdsföreläggande
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Med stöd av 11 kap. 19 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs
	fastighetsägaren till fastigheten Aplakullen 1:11, XX att senast den
	2021-07-05 vidta rättelse enligt följande:
	- Åtgärden innebär att ta bort en av bilarna, NCX 722 (vinröd Saab) eller MXA 920 (röd Saab) från garageinfarten på fastigheten, bild 1.
	- Den grova växtligheten som består av träd, buskar och häckar invid och runt bostad och garage ska klippas ned så att framkomligheten på
	fastigheten uppnås och ett vårdat intryck gives.
	- Garageinfarten vid fasad 4 ska vara uppstädad från grenar och buskage så att framkomligheten uppnås, bild 8-9.
	- Träden mot kvartersgatan ska vara nerklippta, träden skall ha en fri höjd över körbana med minst 4,6 meter, bild 7.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	• Tjänsteskrivelse
	• Foto från platsbesök
	• Informationsfolder ”Klipp häcken”
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:

	§ 31/2021     RENEN 20 - Byggsanktionsavgift
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om
	2380 kr av XX, XX för att på fastigheten Renen 20 ha påbörjat åtgärden innan startbesked utfärdats. Byggsanktionsavgiften halveras till 2380 kr eftersom avgiften inte står i proposition till överträdelsen med hänvisning till 11. Kap. 53a § PBL.
	Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att
	beslutet vunnit laga kraft.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll (sotarintyg)
	Situationsplan
	Beräkning sanktionsavgift
	Skrivelse från fastighetsägare
	Yttrande från fastighetsägare
	Reservation - Lennart Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Reservation
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 32/2021     Flohult 1:32 – Nybyggnation av en komplemenbyggnad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan avser bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad med en byggnadsarea på 39,5 kvm. Fasadbeklädnad av träpanel och takbeklädnad av betongpannor i svart kulör.
	Det krävs ingen kontrollansvarig för den sökta åtgärden, plan- och bygglagen 10 kapitlet 10 § PBL.
	Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § PBL.
	Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar åtgärden med ett startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §.
	Innan byggstart krävs utstakning. Efter byggnation krävs lägeskontroll.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Fasad, plan- och sektionsritning
	Bemötande kommunicering om avslag
	Bygglov 3508 kr
	Startbesked 3096 kr
	Kungörelse   278 kr
	Grannhörande 2064 kr
	Total avgift:    8946 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:

	§ 33/2021     Vännåkra 2:64 – Rivningslov av fritidshus och bygglov för
	nybyggnad av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov för fritidshus med stöd av 9 kapitlet 34 § och avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av
	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
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	_______________

	§ 34/2021     INGSJÖLIDER 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av
	enbostadshus och komplementbyggnad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för
	nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad stöd av
	plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande från miljö
	Svar från sökande x2
	Avgift:
	Prövning av förhandsbesked  7 640 kr (8 timmar)
	Grannehörande                     3 096 kr
	Total avgift                 10 736 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 35/2021     DERAGÅRDEN 1:5 - Förhandsbesked för nybyggnation av
	enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av
	enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 § med villkor:
	- Att placering och utformning av byggnationen sker i samband med
	bygglovsansökan.
	- Placeringen ska vara enligt yttrande från länsstyrelsen.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande från Länsstyrelsen
	Yttrande från miljö
	Avgift:
	Förhandsbesked  7 740 kr
	VA-granskning miljöenheten 5 160 kr
	Grannehörande                     3 096 kr
	Kungörelse                  278 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:
	________________

	§ 36/2021     STÅNGARED 2:1 - Förhandsbesked för nybyggnation av
	enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Stångared 2:1 med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Översiktsplan
	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
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 37/2021     VELINGSTORP 7:116 - Förhandsbesked för nybyggnation av två
	enbostadshus och komplementbyggnad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för två enbostadshus och komplementbyggnader med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 § med villkor att:
	- Utlåtande om den geotekniska utredningen ska lämnas in vid bygglovet och senast vid tekniska samrådet.
	Ansökan avser ett förhandsbesked för nybyggnad av två stycken
	enbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten Velingstorp
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Granneyttrande
	Avgift:
	Förhandsbesked   7 740  kr
	VA-granskning miljöenheten  5 160  kr
	Grannehörande           3 096  kr
	Kungörelse      278  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:
	________________

	§ 38/2021     Rya 2:48 - 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 2:48.
	Kontrollansvarig enl. PBL: Fredrik Bergh Gustafsson, Herr Jonsgatan, 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 x3
	Plan- och sektionsritning
	Situationsplan
	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
	Vi kommer att fakturera er avgift för kungörelse i tidning.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:

	§ 39/2021     GRÖNKULLEN 1:1- 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 § med tillägg att inga byggnader får placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen samt att lägeskontroll ska utföras av...
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Skrivelse från sökande
	Yttrande från miljö
	Avstyrkande från grannar x2
	Avgift:
	Avgift totalt: 0 kronor (avgiften är betald sedan tidigare granskning)
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 40/2021     Dataskyddsombud efter den 22 mars 2021
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Gunilla Norström utnämns till Dataskyddsombud och ersätter därmed
	Eva-Lena Julin Rydbo, nuvarande Dataskyddsombud efter den 22 mars 2021.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 41/2021     Meddelanden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	1. Skraken 7 – Länsstyrelsens beslut 2021-01-28, dnr
	403-12274-2020, gällande överklagan av Plan- och
	byggnadsnämndens beslut 2020-01-29. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Plan- och byggnadsnämnden i Marks kommun för fortsatt handläggning.
	2. Krok 1:64 – Länsstyrelsens beslut 2021-01-29, dnr
	403-2295-2021, gällande överklagan av Plan-  och
	byggnadsnämndens beslut 2020-12-16. Länsstyrelsen avslår
	överklagandet.
	3. Krok 1:67 – Länsstyrelsens beslut 2021-02-09, dnr
	403-49026-2020, gällande överklagan av Plan- och
	byggnadsnämnden genom deligationsbeslut 2020-10-21, dnr BYGG.2020.638 231. Länsstyrelsen upphäver beslutet om bygglov och avslår ansökan om bygglov.
	4. Bobyg 2:32 – Länsstyrelsens beslut 2021-02-18, dnr
	403-56084-2020, gällande överklagan av Plan- och
	byggnadsnämndens beslut genom delegationsbeslut 2020-11-20, dnr BYGG.2020.709. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
	5. Krok 1:12 – Länsstyrelsens beslut 2021-02-18, dnr
	403-49396-2020, gällande överklagan av Plan- och
	byggnadsnämndens beslut genom delegationsbeslut 2020-10-02, dnr BYGG.2020.658 228. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 42/2021     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
	2020.721 Tillfälligt till permanent lov av
	förskolbyggnad och vindskydd 2021-01-18
	2020.791 Nybyggnation av transformatorstation 2021-01-18
	2020.881 Nybyggnation av enbostadshus 2021-01-18
	2019-815 Nybyggnation för ett 60 m högt     fackverkstorn med tillhörande     taknikbod   2021-01-18
	2020.739 Installation eldstad  2021-01-18
	2021.42 Installation eldstad  2021-01-18
	2017-680 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-18
	2020.805 Rivning enbostadshus samt     nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-01-18
	2020.837 Tillbyggnad carport  2021-01-19
	2020.803 Installation spiskasset  2021-01-20
	2021.47 Adress på fastighet  2021-01-21
	2021.48 Adress på fastighet  2021-01-21
	2020.885 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-01-21
	2021.39 Strandskyddsdispens för pumpstation,    nedgrävning av ledning samt     avverkning av träd  2021-01-21
	2018-868 Rivning fyra byggnader  2021-01-21
	2020.880 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-01-22
	2020.884 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-22
	2015-376 Olovlig byggnation  2021-01-22
	2020.882 Rivning enbostadshus   2021-01-22
	2020.843 Installation eldstad  2021-01-25
	2020.819 Markarbete, tillbyggnad samt utvändig    ändring av enbostadshus  2021-01-26
	2020.716 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-01-26
	2021.69 Installation spiskasset  2021-01-26
	2021.68 Installation spiskasset  2021-01-26
	2020.621 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-01-26
	2020.579 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-01-26
	2020.869 Tillbyggnad enbostadshus  2021-01-26
	2020.720 Rivning av enbostadshus  2021-01-26
	2020.481 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-01-27
	2019-147 Naturvärdesinventering  2021-01-27
	2020.883 Rivning del av byggnad samt     nybyggnation av tillbyggnad 2021-01-28
	2020.583 Nybyggnad industribyggnad 2021-01-28
	2014-86 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-01-28
	2020.881 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-29
	2020.728 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-01-29
	2019-769 Nybyggnad fritidshus  2021-01-29
	2018-479 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-01-29
	2021.43 Installation eldstad och skorsten 2021-01-29
	2020.671 Nybyggnad enbostadshus  2021-01-29
	2020-153 Nybyggnad fritidshus  2021-01-29
	2021.82 Adress på fastighet  2021-02-01
	2021.83 Adress på fastighet  2021-02-01
	2021.84 Adress på fastighet  2021-02-01
	2021.85 Adress på fastighet  2021-02-01
	2020.810 Bygglov för ändrad använing från     internat till vandrarhem  2021-02-01
	2020-69 Installation eldstad och rökkanal 2021-02-01
	2020.248 Ändrad användning av lägenhet och     kontor   2021-02-02
	2020-26 Rivning ekonomibyggnad  2021-02-03
	2021.97 Tillbyggnad enbostadshus  2021-02-04
	2020.475 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-02-04
	2020.886 Tillbyggnad enbostadshus  2021-02-04
	2021.98 Nybyggnation flerbostadshus och     komplementbyggnader  2021-02-05
	2021.65 Uppförande bullerskärm  2021-02-05
	2021.81 Installation eldstad  2021-02-05
	2021.76 Olovlig byggnation  2021-02-05
	2020-48 Rivning av altan och tillbyggnad av     enbostadshus och nybyggnad av     garage   2021-02-05
	2019-382 Nybyggnad skyltanordning 2021-02-05
	2018-282 Nybyggnad transformatorstation 2021-02-05
	2016-836 Rivning av skolbyggnad  2021-02-08
	2016-836 Rivning av skolbyggnad  2021-02-08
	2016-523 Nybyggnad enbostadshus och garage 2021-02-08
	2021.103 Installation spiskassett  2021-02-08
	2021.104 Installation spiskassett  2021-02-09
	2021.51 Nybyggnad av transformatorstation 2021-02-09
	2021.49 Nybyggnation av enbostadshus 2021-02-10
	2021.44 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-02-10
	2020.852 Nybyggnad av enbostadshus 2021-02-10
	2020.878 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-02-10
	2020.589 Installation eldastad och rökkanal 2021-02-10
	2021.55 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-02-10
	2020.227 Tillbyggnad enbostadshus  2021-02-10
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner
	redovisningen av delegationsbeslut.
	Förslaget antas.
	________________


